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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Посилення негативного впливу ринкового 
середовища, погіршення економічної ситуації, нестабільність політичної 
ситуації, недієвість нормативно-правової бази, мінливість зовнішнього та 
внутрішнього середовища, загострення конкурентної боротьби на ринках збуту 
продукції вплинули на фінансові результати діяльності промислових 
підприємств, задоволення потреб споживачів як на внутрішньому, так і на 
зовнішньому ринках, що позначилося на обсягах виробництва продукції, 
витрачанні коштів, використанні трудових ресурсів.  

Передумовою формування конкурентних переваг на промислових 
підприємствах, зростання результативності діяльності, обсягів виробництва та 
реалізації продукції, зміцнення позицій на світовому ринку та задоволення 
потреб споживачів є підвищення ефективного використання та управління 
персоналом підприємств. Тому, для будь-якого підприємства особливого 
значення набуває проблема раціонального використання персоналу, що має 
гарантувати стабільний розвиток, покращення показників діяльності та 
процвітання в майбутньому.  

Поряд з організацією використання персоналу на промислових 
підприємствах доцільним є здійснення управління ними задля покращення 
фінансових результатів діяльності. Управління персоналом підприємств є 
вагомим інструментом коригування діяльності працівників, організації їх 
роботи, сприяння досягненню сформованих цілей, зростання 
конкурентоспроможності та економічного розвитку за умови прийняття 
ефективних управлінських, кадрових, адміністративних рішень. За таких 
обставин одним з головним завдань керівництва промислових підприємств є 
формування ефективної системи, механізму управління ефективністю 
використання персоналу як передумови планування, організації, регулювання, 
коригування роботи працівників, зростання продуктивності праці, подолання 
проблем в управлінні персоналом, раціонального використання трудових 
ресурсів, налагодження функціонування та розвитку підприємств.  

Також на промислових підприємствах існує потреба у впровадженні 
новітніх підходів до управління ефективністю використання персоналу, досвіду 
конкурентів, розвинених країн. Проте, на переважній більшості промислових 
підприємств використовуються застарілі методи мотивації, підходи до оцінки 
ефективності використання персоналу, відсутні методичні підходи до аналізу 
раціональності управління персоналом та існує потреба у вдосконаленні 
процесу управління персоналом для відновлення їх функціонування.  

Питання використання та управління персоналом, організації роботи 
працівників, впровадження системи та механізму управління персоналом в 
роботу підприємств досліджені у працях таких вчених, як: Андросова О.Ф.; 
Андрушків Б.М.; Бабміндра Д.І.; Вернигора Р.В.; Гончар В.О.; Грищенко В.Ф.; 
Гуржій Н.М.; Драчук Ю.З.; Качан Є.П.; Кендюхов О.В.; Колот А.М.; 
Кривошей В.В.; Крилов Д.В.; Крушельницька О.В.; Кузьмін О.Є.; Лелі Ю.Г.; 
Лич Г.В.; Маркова Н.С.; Морозов О.Ф.; Мостенська Т.Л.; Онищенко К.І.; 
Перепічай К.С.; Пожуєв О.В.; Сухомлин Л.Є.; Ткачук В.О.; Череп А.В.; 
Череп О.Г.; Шаповал О.А.; Шмиголь Н.М.; Якименко Н.В. та ін.  
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У працях цих науковців обґрунтовано необхідність ефективного 
використання персоналу, розглянуто застосування системи та механізму 
управління персоналом, розкрито сутність поняття використання персоналу, 
методи мотивації працівників, теоретико-методичні підходи до оцінки 
раціонального використання персоналу. Проте, ряд аспектів стосовно 
управління ефективністю використання персоналу потребує подальшого 
дослідження, адже немає єдиного підходу до оцінки результативності процесу 
управління персоналом, формування системи та механізму управління 
працівниками, визначення їх складових, прогнозування ефективного 
використання трудових ресурсів та відсутні методичні основи впровадження 
даних підходів на промислових підприємствах. Саме ці проблеми визначили 
вибір теми дисертаційної роботи та актуальність обраних напрямів 
дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертацію виконано згідно з тематикою науково-дослідних робіт 
економічного факультету Запорізького національного університету за темою 
№3/17 “Становлення бізнес-інкубаторів на засадах інноваційного розвитку та 
забезпечення національної фінансово-економічної безпеки” (номер державної 
реєстрації 0117U000512). Особисто автором надано визначення поняття 
“управління ефективністю використання персоналу на підприємстві”, 
удосконалено механізм управління ефективністю використання персоналу 
промислових підприємств і методику оцінки результативності механізму 
управління ефективністю використання персоналу підприємств. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 
обґрунтування теоретико-методичних засад та практичних рекомендацій щодо 
налагодження управління ефективністю використання персоналу на 
промислових підприємствах. 

Відповідно до мети дослідження в роботі поставлено такі завдання: 

 удосконалити визначення економічної сутності поняття “управління 
ефективністю використання персоналу на підприємстві”;  

 дослідити та удосконалити процес управління ефективністю 
використання персоналу промислових підприємств; 

 удосконалити механізм управління ефективністю використання 
персоналу промислових підприємств;  

 удосконалити послідовність формування системи управління 
ефективністю використання персоналу на промислових підприємствах;  

 проаналізувати ефективність використання персоналу на 
підприємствах харчової промисловості; 

 удосконалити методику оцінки результативності механізму управління 
ефективністю використання персоналу підприємств;  

 удосконалити методичний підхід оцінювання результатів використання 
механізму в процесі управління персоналом;  

 узагальнити та вдосконалити методичний підхід до прогнозування 
рівня результативності управління ефективністю використання персоналу на 
підприємствах. 

Об’єктом дослідження є процес управління ефективністю використання 
персоналу на промислових підприємствах. 
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Предметом дослідження є теоретико-методичні та прикладні засади 
щодо удосконалення управління ефективністю використання персоналу на 
промислових підприємствах.  

Методи дослідження. Теоретичною і методичною основою 
дисертаційної роботи виступають наукові розробки, викладені у працях 
вітчизняних та зарубіжних вчених з питань використання персоналу, організації 
їх роботи, впровадження методів мотивації, управління персоналом, 
застосування теоретично-прикладних методів оцінювання ефективності 
використання персоналу, фінансів підприємства, економічного аналізу. Для 
досягнення визначеної мети дослідження було використано комплекс як 
загальнонаукових, так і спеціальних методів: системного аналізу та синтезу, 
термінологічного аналізу – для визначення сутності поняття “управління 
ефективністю використання персоналу на підприємстві” (підрозділ 1.1); 
методи систематизації та порівняння, системний підхід – для дослідження та 
уточнення процесу управління ефективністю використання персоналу 
промислових підприємств, при визначенні доцільності застосування механізмів 
управління ефективністю використання персоналу промислових підприємств 
(підрозділи 1.1, 1.2); системний підхід – для дослідження системи управління 
ефективністю використання персоналу на промислових підприємствах 
(підрозділ 1.3); статистичний метод обробки даних – для оцінки стану та 
ефективності використання персоналу на підприємствах харчової 
промисловості (підрозділи 2.1, 2.2); метод групування, метод порівняння, 
коефіцієнтний метод – для визначення показників щодо оцінки ефективності 
управління персоналом промислових підприємств та доцільності здійснення 
управління (підрозділ 2.3); метод моделювання, інтегральної оцінки, метод 
експертних оцінок, метод узагальнення результатів проведеного дослідження 
– для удосконалення підходів щодо оцінки механізму управління ефективністю 
використання персоналу на промислових підприємствах (підрозділи 3.1, 3.2); 
аналізу і синтезу, індукції та дедукції, метод економіко-математичного 
моделювання, метод системного аналізу, метод порівняння та логічного 
узагальнення – при розробці методичних підходів щодо прогнозування рівня 
результативності управління ефективністю використання персоналу на 
підприємствах (підрозділ 3.3); графічний метод – для наочного представлення 
економічних даних, отриманих у процесі дослідження (усі розділи роботи).   

Інформаційну базу дисертаційного дослідження склали законодавчі акти 
України та нормативно-розпорядчі документи, офіційні статистичні та 
аналітичні матеріали Державної служби статистики України, звітність та 
первинна документація промислових підприємств України, дані фінансового і 
управлінського обліку підприємств харчової промисловості, річна 
бухгалтерська й оперативна звітність підприємств харчової промисловості, 
наукові доробки вітчизняних та зарубіжних науковців, матеріали науково-
практичних конференцій та інтернет-видань, матеріали власних досліджень, 
результати власної практичної роботи та авторських спостережень. Економічні 
розрахунки виконані із застосуванням сучасних методик і комп’ютерних 
технологій обробки статистичних матеріалів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розвитку 
теоретичних основ та вдосконаленні методико-прикладних положень щодо 
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налагодження управління ефективністю використання персоналу на 
промислових підприємствах. Основні положення дисертаційної роботи, що 
становлять наукову новизну, полягають у такому:  

удосконалено: 
– методику оцінки результативності механізму управління ефективністю 

використання персоналу підприємств, в якій, на відміну від існуючих, 
побудовано алгоритм оцінки та враховано системний підхід до забезпечення 
вдосконалення комплексного аналізу ефективності механізму, що забезпечує 
розробку обґрунтованих управлінських, адміністративних, кадрових рішень 
щодо доцільності його впровадження і подальшого використання з метою 
максимізації результатів діяльності підприємства; 

– методичний підхід оцінювання результатів використання механізму в 
процесі управління персоналом, який, на відміну від існуючих, базується на 
інтегральному показнику і враховує експертну оцінку ефективності даного 
механізму, що направлено на створення умов для налагодження процесу 
управління кадрами, підвищення рівня мотивованості працівників в кінцевих 
результатах діяльності та формування раціональної структури трудового 
потенціалу підприємства;  

– методичний підхід до прогнозування рівня результативності 
управління ефективністю використання персоналу на підприємствах, який, на 
відміну від існуючих, дозволяє розрахувати прогнозне значення ефективності 
використання персоналу з урахуванням специфіки функціонування 
підприємств, що сприятиме отриманню точних даних та дасть змогу виявити 
проблеми і резерви процесу управління, прийняти ефективні кадрові рішення та 
розробити заходи щодо підвищення ефективності використання персоналу, що 
сприятиме подальшому розвитку підприємств; 

– механізм управління ефективністю використання персоналу 
промислових підприємств, який, на відміну від існуючих, сформовано на основі 
комплексної системи взаємопов’язаних елементів, побудований шляхом 
застосування методів, функцій, дотримання принципів, врахування ринкового 
середовища, передбачає здійснення цілеспрямованого впливу на персонал, 
формування заходів та створення умов розвитку трудового потенціалу і 
забезпечує регулювання управління персоналом на основі синергічного ефекту 
та забезпечить досягнення поставлених цілей діяльності підприємства з 
урахуванням впливу зовнішніх чинників; 

набули подальшого розвитку:  
– сутність поняття “управління ефективністю використання персоналу на 

підприємстві”, яке запропоновано розглядати як процес планування; організації 
роботи працівників, що ґрунтується на застосуванні методів управління, 
способів, заходів, принципів, направлених на ефективне використання 
працівників, їх інформаційне забезпечення; створення безпечних умов праці; 
стимулювання праці; врахування дії ринкового середовища, загроз, ризиків та 
гарантує підвищення продуктивності роботи; участь в колективному прийнятті 
рішень та досягнення соціально-економічного ефекту; відновлення стабільності 
функціонування за умови змінності впливу факторів, що дозволяє оцінити 
ефективність використання та управління трудовими ресурсами підприємства;  



5 

– процес управління ефективністю використання персоналу промислових 
підприємств, який, на відміну від існуючих, враховує чинники зовнішнього, 
загального та специфічного внутрішнього середовища, що дає змогу оцінити 
рівень їх впливу, окреслити слабкі сторони у роботі з персоналом, сформувати 
шляхи адаптації до змін оточуючого середовища в майбутньому, запропонувати 
напрями використання працівників, використовуючи методи прогнозування 
рівня продуктивності праці та дозволяє реалізувати інтереси підприємства, 
досягти максимального ефекту від використання персоналу;  

– послідовність формування системи управління ефективністю 
використання персоналу на промислових підприємствах, в якій, на відміну від 
існуючих, передбачено дослідження рівня розвитку підприємства, конкурентів; 
визначення резервів та обґрунтування доцільності удосконалення системи 
управління ефективністю використання персоналу, що дозволить узгодити 
роботу персоналу на всіх ієрархічних рівнях управління, своєчасно оцінювати 
показники продуктивності праці з метою підвищення ефективності 
використання персоналу підприємств.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
основні теоретичні положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи 
доведено до рівня конкретних науково-методичних рекомендацій, спрямованих 
на покращення управління ефективністю використання персоналу на 
промислових підприємствах. Основні результати дослідження впроваджено в 
практичну діяльність ПрАТ “Пологівський олійноекстракційний завод” 
(довідка № 153/1/04 від 18.01.2019 р.), ПрАТ “Запорізький оліяжиркомбінат” 
(довідка № 34 від 23.01.2019 р.), ПрАТ “Миронівський завод по виготовленню 
круп і комбікормів” (довідка № 74 від 23.01.2019 р.), ПАТ “Іллічівський 
олійножировий комбінат” (довідка № 24/01-02 від 07.02.2019 р.), 
ПрАТ “Ніжинський жиркомбінат” (довідка № 78/2019 від 15.02.2019 р.).  

Теоретичні положення, що становлять наукову новизну дисертаційної 
роботи, використовуються в навчальному процесі економічного факультету 
Запорізького національного університету при викладанні дисциплін “Сучасні 
методи забезпечення надійності персоналу”, “Інноваційні технології розробки, 
обґрунтування і прийняття кадрових рішень”, “Антикризове управління 
персоналом” (довідка № 01.01-13/103 від 23.11.2018 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 
виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до 
розв’язання актуального наукового завдання щодо налагодження управління 
ефективністю використання персоналу на промислових підприємствах. Усі 
основні наукові положення, висновки та рекомендації, які винесено на захист, 
одержано автором самостійно. До переліку наукових робіт, виданих у 
співавторстві, внесено виключно матеріали, які є результатом особистої роботи 
здобувача. Власний науковий внесок дисертанта в наукові роботи, опубліковані 
у співавторстві, конкретизовано у списку публікацій за темою дисертації.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 
дослідження, їх практичне застосування було розглянуто та схвалено на 
всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях: Науково-
практичній конференції, присвяченій науковій діяльності завідувача кафедри 
економіки підприємства професора Івана Романовича Михасюка “Перспективи 
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розвитку національної економіки в умовах посилення глобалізаційних 
процесів” (м. Львів, 15 травня 2015 р.); XII Міжнародній науково-практичній 
конференції “Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки 
України” (м. Хмельницький, 29 листопада – 1 грудня 2017 р.); XI Міжнародній 
науково-практичній конференції “Управління економічними системами: 
концепції, стратегії та інновації розвитку” (м. Хмельницький, 23-25 травня 
2018 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції “Економіка, 
управління, фінанси: проблеми та перспективи розвитку” (м. Київ, 15 вересня 
2018 р.); XVII Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми 
планування в ринкових умовах” (м. Хмельницький-Одеса, 21-23 вересня 
2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні наукові 
дослідження на шляху до вдосконалення економічного потенціалу країни” 
(м. Дніпро, 22 вересня 2018 р.); Міжнародній науково-практичній інтернет-
конференції “Тридцяті економіко-правові дискусії” (м. Львів, 1 жовтня 2018 р.); 
Міжнародній науково-практичній конференції “Перспективні напрямки 
розвитку економіки, обліку, управління та права: теорія і практика” 
(м. Полтава, 20 жовтня 2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 
“Глобальні принципи фінансового, облікового та аналітичного забезпечення 
аграрного сектора економіки” (м. Харків, 8-9 листопада 2018 р.); 
ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції “Трансформація 
національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та 
регіональні аспекти” (м. Ужгород, 19 листопада 2018 р.); III International 
Scientific Conference “Innovative Potential of Socio-Economic Systems: the 
Challenges of the Global World” (м. Лісабон, Португалія, 28 грудня 2018 р.).  

Публікації. Основні наукові положення, висновки і результати 
дисертаційної роботи опубліковано у 18 наукових працях, з них: 1 стаття у 
колективній монографії, 6 статей у наукових фахових виданнях України, які 
включено до міжнародних наукометричних баз даних, 11 тез доповідей за 
матеріалами конференцій. Загальний обсяг публікацій становить 5,58 друк. арк. 
(особисто автору належить 5,33 друк. арк.).  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається  
зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 307 
найменувань на 41 сторінці, 11 додатків на 43 сторінках. Загальний обсяг 
роботи становить 310 сторінок, з них основний текст викладений на 200 
сторінках. Робота містить 49 таблиць та 27 рисунків (10 сторінок – таблиці і 
рисунки, які повністю займають площу сторінки).   

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, зв’язок 

роботи з науковими програмами, планами, темами, сформульовано її мету та 
завдання, визначено об’єкт і предмет, методи дослідження, розкрито наукову 
новизну, практичне значення отриманих результатів, подано відомості про 
апробацію та публікації.  

У першому розділі – “Теоретичні основи управління ефективністю 
використання персоналу на промислових підприємствах” – удосконалено 
визначення економічної сутності поняття “управління ефективністю 
використання персоналу на підприємстві”, процес управління ефективністю 
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використання персоналу промислових підприємств, механізм управління 
ефективністю використання персоналу промислових підприємств; доповнено 
послідовність формування системи управління ефективністю використання 
персоналу на промислових підприємствах.  

На основі узагальнення підходів науковців до визначення сутності понять 
“персонал”, “ефективність”, “управління персоналом”, “використання 
персоналу”, було відображено власне бачення поняття “управління 
ефективністю використання персоналу на підприємстві”. Запропоновано в 
подальшому дане поняття розглядати як процес планування; організації роботи 
працівників, що ґрунтується на застосуванні методів управління, способів, 
заходів, принципів, направлених на ефективне використання працівників, їх 
інформаційне забезпечення; створення безпечних умов праці; стимулювання 
праці; врахування дії ринкового середовища, загроз, ризиків та гарантує 
підвищення продуктивності роботи; участь в колективному прийнятті рішень та 
досягнення соціально-економічного ефекту; відновлення стабільності 
функціонування за умови змінності впливу факторів, що дозволяє оцінити 
ефективність використання та управління трудовими ресурсами підприємства.  

Виявлено, що на діяльність промислових підприємств, їх функціонування 
впливають чинники, які позначаються на управлінні ефективністю 
використання персоналу. На основі використання теоретичних напрацювань 
вчених виділено фактори, які в більшій мірі впливають на ефективність 
використання персоналу та встановлено, що їх врахування на підприємстві 
дозволить покращити роботу працівників і, на цій основі, досягти бажаних 
результатів діяльності підприємства.  

Доведено, що ефективність діяльності підприємства, 
конкурентоспроможність на ринку залежить від злагодженої роботи персоналу, 
якості виробленої продукції. Проте, на значній кількості промислових підприємств 
не вистачає кваліфікованих працівників, відсутні ефективні методи мотивації і 
управління персоналом, бракує фінансових ресурсів і тому, задля зростання 
показників діяльності, доцільним є формування механізму управління. За 
результатами проведеного аналізу праць з оглянутої проблематики, удосконалено 
механізм управління ефективністю використання персоналу промислових 
підприємств, при побудові якого враховано вплив різних чинників, принципи та 
методи, функції управління. Даний механізм направлений на налагодження 
використання персоналу, зростання показників виробничо-господарської 
діяльності, функціонування підприємства в довгостроковому періоді та є цілісним, 
основним елементом системи управління. 

Проаналізовано підходи науковців до побудови системи управління 
персоналом та встановлено, що доцільно врахувати особливості 
функціонування промислових підприємств та вплив загроз в управлінні 
персоналом. Тому, система управління ефективністю використання персоналу 
на промислових підприємствах (СУЕВППП) враховує вплив ринкового 
середовища та інформаційне, організаційне забезпечення, а також 
взаємозв’язок між механізмом та системою управління (рис. 1). Практичне 
значення даних етапів полягає в можливості успішного впровадження 
СУЕВППП, досягнення ефективного використання трудового потенціалу, 
успішній діяльності підприємства.  
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Рис. 1. Удосконалена послідовність формування системи управління 

ефективністю використання персоналу на промислових підприємствах 
Примітка: удосконалено автором  
 

У другому розділі – “Дослідження сучасного стану використання 
персоналу на промислових підприємствах” – проведено аналіз стану 
використання персоналу на промислових підприємствах; здійснено оцінку 
ефективності використання персоналу на промислових підприємствах; 
досліджено ефективність управління персоналом та обґрунтовано доцільність 
такого управління на промислових підприємствах.   

Встановлено, що на підприємствах харчової промисловості України за 
2017 р. сформувався належний рівень кадрового забезпечення промисловості; 
сформувався виробничий потенціал; збільшилося витрачання коштів на 
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розвиток персоналу; відбулося зростання заробітної плати, фонду заробітної 
плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат; збільшилися витрати 
на соціальні заходи. Сучасні умови функціонування промислових підприємств 
та стан використання персоналу є підтвердженням сприятливої тенденції до 
насичення галузі кваліфікованими кадрами, подолання існуючих проблем, 
формування умов для стабільного функціонування.  

Визначено, що на підприємствах ПрАТ “Пологівський 
олійноекстракційний завод”, ПрАТ “Ніжинський жиркомбінат”, 
ПрАТ “Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів”, 
ПрАТ “Запорізький оліяжиркомбінат” забезпеченість трудовими ресурсами є 
достатньою (табл. 1). 

Таблиця 1 
Оцінка забезпеченості трудовими ресурсами промислових підприємств у 2013-

2017 рр.  
Категорія персоналу (осіб) 2013 2014 2015 2016 2017 

ПрАТ “Пологівський олійноекстракційний завод” 
Всього (персонал підприємства) 834 881 872 870 869 

Керівники 45 57 59 58 60 
Управлінський персонал 34 56 53 50 48 

Робітники 755 768 760 762 761 
Штатні працівники 818 862 856 856 854 

Позаштатні особи, якi працюють за сумісництвом 16 19 16 14 15 
ПрАТ “Запорізький оліяжиркомбінат” 

Всього (персонал підприємства) 1168 1168 1168 16 19 
Керівники 74 82 87 1 2 

Управлінський персонал 63 65 67 2 3 
Робітники 1031 1021 1014 13 14 

Штатні працівники 1153 1152 1157 16 9 
Позаштатні особи, якi працюють за сумісництвом 15 16 11 0 10 

ПрАТ “Ніжинський жиркомбінат”  
Всього (персонал підприємства) 97 115 138 167 206 

Керівники 8 10 11 13 15 
Управлінський персонал 5 6 9 12 14 

Робітники 84 99 118 142 177 
Штатні працівники 82 97 115 139 174 

Позаштатні особи, якi працюють за сумісництвом 2 2 3 3 3 

Примітка: розраховано автором на основі фінансової звітності підприємств  
 

Відповідно до результатів проведеного дослідження було з’ясовано, що 
на підприємствах харчової промисловості існує потреба у впровадженні заходів 
управління персоналом, створенні нових робочих місць та коригуванні процесу 
управління працівниками.  

На основі дослідження показників використання персоналу на 
ПрАТ “Пологівський олійноекстракційний завод” встановлено, що у 2017 р. 
порівняно з попереднім періодом склалася тенденція до зростання обсягу 
готової продукції на 7263 тис. грн. (2,67%); підвищення продуктивності праці 
на 2,79%; зниження коефіцієнтів прийому кадрів на 0,11%, звільнення кадрів 
(вибуття) на 0,23%; падіння коефіцієнта плинності кадрів на 0,11%; підвищення 
коефіцієнта відновлення кадрів на 9,37%; зменшення частки витрат на оплату 
праці у загальних витратах на виробництво продукції на 15,50% (табл. 2). На 
підприємстві доцільним є підвищення витрат на розвиток і оплату праці 
персоналу, адже відбувається зростання показників продуктивності праці.  

На підприємстві ПрАТ “Запорізький оліяжиркомбінат” порівняно з 
2016 р. відбулося погіршення використання персоналу, свідченням чого є 
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скорочення частки витрат на оплату праці у загальних витратах на виробництво 
продукції на 10,52%; зниження продуктивності праці на 15,79%, коефіцієнта 
прийому кадрів на 7,89%; від’ємне значення рентабельності витрат на розвиток 
персоналу, рентабельності управління використанням персоналу (табл. 2). 
Загалом по ПрАТ “Запорізький оліяжиркомбінат” використання персоналу є 
неефективним, знизилися результати діяльності внаслідок відсутності 
ефективної системи організації роботи працівників та існує потреба у 
впровадженні механізму управління персоналом.  

Таблиця 2 
Показники використання персоналу на промислових підприємствах у 2013-

2017 рр. 
Показники 2013 2014 2015 2016 2017 

ПрАТ “Пологівський олійноекстракційний завод” 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 
(тис. грн.) 

980344 1209918 2213918 2150785 2817872 

Готова продукція (тис. грн.) 114533 149139 272984 272169 279432 

Товари (тис. грн.) 2514 1789 243 40425 981 

Частка витрат на оплату праці у загальних витратах на 
виробництво продукції (%) 

3,65 3,83 2,65 3,43 2,90 

Продуктивність праці (тис. грн./чол.) 137,33 169,28 313,06 312,84 321,56 

Коефіцієнт прийому кадрів (%) 3,72 6,13 1,15 0,92 0,81 

Коефіцієнт звільнення кадрів (вибуття) (%) 1,44 0,79 2,18 1,15 0,92 

Коефіцієнт загального обороту кадрів (%) 5,16 6,92 3,33 2,07 1,73 

Коефіцієнт плинності кадрів (%) 4,44 5,33 4,59 2,99 2,88 

Коефіцієнт стабільності (%) 0,66 0,63 0,64 0,65 0,66 

Коефіцієнт відновлення кадрів (%) 2,58 7,71 0,53 0,80 0,88 

Коефіцієнт використання робочого часу (%) 80,00 82,02 83,12 84,17 85,07 

Рентабельність витрат на розвиток персоналу (%) 2,71 -0,43 2,70 -0,36 0,35 

Рентабельність управління використанням персоналу (%) 44,86 -14,10 151,81 -19,42 19,84 

Частота виробничого травматизму (%) 8,10 6,67 7,27 7,57 7,69 

ПрАТ “Запорізький оліяжиркомбінат” 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 
(тис. грн.) 

309622 725178 1183972 340656 122292 

Готова продукція (тис. грн.) 7873 41192 39000 3000 3000 

Товари (тис. грн.) 38000 41192 39000 3000 3000 

Частка витрат на оплату праці у загальних витратах на 
виробництво продукції (%) 

19,03 8,57 6,22 11,71 1,19 

Продуктивність праці (тис. грн./чол.) 32,53 35,27 33,39 187,50 157,89 

Коефіцієнт прийому кадрів (%) 11,30 9,42 6,85 50,00 42,11 

Коефіцієнт звільнення кадрів (вибуття) (%) 10,27 9,42 6,85 72,50 26,32 

Коефіцієнт загального обороту кадрів (%) 21,58 18,84 13,70 73,00 68,42 

Коефіцієнт плинності кадрів (%) 26,46 26,80 27,74 62,88 57,89 

Коефіцієнт стабільності (%) 0,73 0,73 0,74 0,69 0,68 

Коефіцієнт відновлення кадрів (%) 1,10 1,00 1,00 0,01 1,60 

Коефіцієнт використання робочого часу (%) 67,00 68,02 69,03 70,01 71,03 

Рентабельність витрат на розвиток персоналу (%) -3,38 -2,72 7,32 -5,54 -23,46 

Рентабельність управління використанням персоналу (%) -13,38 -20,82 76,25 -16,63 -33,68 

Частота виробничого травматизму (%) 9,73 9,34 8,85 8,00 4,75 

Примітка: розраховано автором на основі фінансової звітності підприємств  
 

Враховуючи отримані дані було з’ясовано, що на досліджених 
підприємствах ПрАТ “Пологівський олійноекстракційний завод”, 
ПрАТ “Ніжинський жиркомбінат” склалася позитивна динаміка. З урахуванням 
виконаного аналізу встановлено, що для покращення використання персоналу 
доцільно організувати управління персоналом, впровадити сучасні методичні 
підходи, механізм та систему управління, покращити умови господарювання.  
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У третьому розділі – “Удосконалення науково-методичних підходів до 
управління ефективністю використання персоналу на промислових 
підприємствах” – удосконалено методику оцінки результативності механізму 
управління ефективністю використання персоналу підприємств, методичний 
підхід оцінювання результатів використання механізму в процесі управління 
персоналом, методичний підхід до прогнозування рівня результативності 
управління ефективністю використання персоналу на підприємствах.  

Доведено, що покращення управління ефективністю використання 
персоналу, використання механізму та системи управління є можливим за 
умови оцінки результативності даного процесу, моделювання його результатів, 
впровадження досвіду передових підприємств. Тому, рекомендовано 
використовувати удосконалену методику оцінки результативності механізму 
управління ефективністю використання персоналу (МОРМУЕВП) підприємств 
для визначення рівня ефективності механізму управління, розробки 
обґрунтованих управлінських, кадрових, адміністративних рішень та створення 
умов покращення використання персоналу. В рамках даної методики 
проводиться оцінка інтегрального показника для проведення комплексного 
аналізу результативності механізму. Для систематизації процесу проведення 
методики оцінки результативності механізму управління ефективністю 
використання персоналу підприємств запропоновано послідовність дій, 
дотримання яких дозволить провести достовірну оцінку результативності 
(рис. 2).  

Удосконалена методика оцінки дозволяє використовувати взаємозв’язки 
та взаємовплив показників моделі, проводити достовірну оцінку 
результативності механізму управління, визначити його слабкі сторони, що 
можливо шляхом розрахунку базисного показника результативності механізму 
управління ефективністю використання персоналу (формула 1): 

 

,     (1) 
 

де Рiмуевп – базисний і-ий показник результативності оцінки механізму 
управління ефективністю використання персоналу;  

i – одиничний і-ий показник оцінки результативності;  
m – кількість показників;  
j – група показників;  
Pji – сума фактичних значень j-их показників;  
Ai – вагомий коефіцієнт i-ого показника.  
В межах методики оцінки передбачається розрахунок інтегрального 

показника результативності механізму управління, який здійснюється шляхом 
врахування даних отриманих від розрахунку показників їх результативності, 
визначення коефіцієнта вагомості, розрахунку базисного показника за 
формулою 2:  

 

,  (2) 
 

де ІРмуевп – інтегральний показник результативність механізму управління 
ефективністю використання персоналу;  

n – кількість показників, що використовуються для оцінки методики;  
i – одиничний і-ий показник оцінки результативності;  



12 

Fмi – фактичне значення і-ого показника (тобто результативність 
фінансова (РФм), економічна (РЕм), соціальна (РСм), кадрова (РКм), 
технологічна (РТм), інноваційна (РІнновм), інформаційна (РІнфм)) як показника 
результативності механізму управління.  

 

 
Рис. 2. Алгоритм оцінки результативності механізму управління ефективністю 

використання персоналу підприємств  
Примітка: розроблено автором  

МОРМУЕВП 

1) Підготовчий етап 

Так  

2) Визначення мети проведення аналізу, об’єкту аналізу та вибір експертів  

3) Визначення напрямів здійснення аналізу  

4) Формування параметрів моделі  

5) Вибір показників моделі  

6) Визначення показників аналізу за кожним  

окремим показником 
7) Вибір способу визначення взаємозв’язків між  

показниками моделі  

8) Оцінка вагомості кожного окремого показника  

 

9) Розрахунок інтегрального показника  

результативності механізму управління  
10) Побудова моделі  

14) Забезпечення вдосконалення управління ефективністю використання персоналу  

Чи дозволяє використання моделі провести достовірну оцінку?  

13) Визначення доцільності використання механізму управління  

збір та обробка даних щодо  

діяльності підприємства 

підприємства 

 

аналіз результатів використання персоналу 

 

аналіз  управління працівниками, 

 структури персоналу 

 

11) Впровадження моделі на обраних підприємствах харчової промисловості  

 

12) Опрацювання даних, аналіз достовірності моделі та ефективності механізму управління  

синергічне управління та  

використання персоналу 

контроль результатів  

праці персоналу 

розрахунок показників моделі 

 

мінімізація ризиків  

формування конкурентних  

переваг 

результативність  

раціональність   

розвиток персоналу 

накопичення інвестиційного  

капіталу 

виробництво нового 

 виду продукції 

механізація робочих місць  

оптимізація витрат на  

розвиток персоналу  

та максимізація  

продуктивності  їх праці  доступність інформації 

Застосування шкали оцінки  Використання експертного методу  

Фінансові  Інформаційні Кадрові  

 

Соціальні  

 

Інноваційні  

 

Технологічні  

 

Економічні 

 

розрахунок коефіцієнта вагомості  

розрахунок базисного показника  

результативності  

аналіз показників моделі  

розрахунок інтегрального  

показника результативності  

 

Ні  Етап 4  

Чи досягнуто покращення управління ефективністю використання персоналу? 
Так  Ні  

Етап 2  
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Удосконалена методика оцінки результативності механізму управління 
ефективністю використання персоналу підприємств є доцільною для 
впровадження на підприємствах харчової промисловості, забезпечує отримання 
даних для подальшого впровадження механізму, прийняття обґрунтованих 
кадрових рішень, підвищення результативності процесу управління кадрами і 
подальшої стабілізації фінансово-господарської діяльності.  

З метою оцінювання результатів використання механізму в процесі 
управління персоналом доцільно визначити коефіцієнт вагомості кожного і-ого 
показника, які здійснюють різний вплив. Пропонується застосувати експертний 
метод, до якого залучені спеціалісти планово-економічного відділу. 

Для визначення вагомості і-ого показника методичного підходу було 
використано шкалу за дванадцятибальною оцінкою. На підставі аналізу 
отриманої інформації та узагальнення результатів експертизи було розраховано 
коефіцієнти вагомості для промислових підприємств. 

Обґрунтовано, що перевагою методичного підходу оцінювання 
результатів використання механізму в процесі управління персоналом є 
можливість проведення опитування групи експертів, отримання достовірних 
даних та прозорість процесу експертної оцінки, а також він розроблений на 
підставі врахування показників діяльності підприємств, участі професійних 
фахівців, визначення специфіки управління працівниками.  

Апробація методики оцінки результативності механізму управління 
ефективністю використання персоналу підприємств та методичного підходу 
оцінювання результатів використання механізму в процесі управління 
персоналом здійснена на ПрАТ “Пологівський олійноекстракційний завод”, 
ПрАТ “Запорізький оліяжиркомбінат” (табл. 3).  

Таблиця 3 
Методика оцінки інтегрального показника результативності механізму 

управління ефективністю використання персоналу підприємств у 2013-2017 рр. 
Роки  

 
Показники моделі 

2013 2014 2015 2016 2017 

ПрАТ “Пологівський олійноекстракційний завод” 

РФмуевп (РФм) 0,35 0,32 0,62 0,44 0,58 

РЕмуевп (РЕм) 0,29 0,18 0,54 0,29 0,44 

РСмуевп (РСм) 0,39 0,41 0,61 0,32 0,40 

РТмуевп (РТм) 0,38 0,30 0,66 0,31 0,43 

РІнновмуевп (РІнновм) 0,05 0,11 0,12 0,06 0,09 

РІнфмуевп (РІнфм) 0,04 0,02 0,06 0,03 0,05 

РКмуевп (РКм) 0,44 0,32 0,48 0,34 0,42 

ІРмуевп 1,95 1,67 3,10 1,78 2,41 

ПрАТ “Запорізький оліяжиркомбінат” 

РФмуевп (РФм) 0,09 0,15 0,17 0,13 0,08 

РЕмуевп (РЕм) 0,04 0,10 0,13 0,07 0,04 

РСмуевп (РСм) 0,07 0,13 0,14 0,12 0,09 

РТмуевп (РТм) 0,09 0,11 0,15 0,08 0,04 

РІнновмуевп (РІнновм) 0,08 0,12 0,14 0,07 0,03 

РІнфмуевп (РІнфм) 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 

РКмуевп (РКм) 0,07 0,08 0,12 0,06 0,02 

ІРмуевп 0,47 0,72 0,89 0,56 0,32 

Примітка: розроблено автором  
 

З’ясовано, що на підприємстві ПрАТ “Пологівський олійноекстракційний 
завод” відбулося зростання інтегрального показника результативності 
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механізму управління ефективністю використання персоналу у 2017 р. проти 
2016 р. на 35,30%. Установлено, що відповідно до отриманого значення 
інтегрального показника на підприємстві є доцільним подальше використання 
механізму управління ефективністю використання персоналу для покращення 
результатів діяльності, управління персоналом. 

Дані по ПрАТ “Запорізький оліяжиркомбінат” є протилежними та 
інтегральний показник мав найвище значення у 2015 р. – 0,89 та найнижче у 
2017 р. – 0,32, скорочення проти 2016 р. склало 42,52%, що підтверджує 
потребу у впровадженні механізму управління ефективністю використання 
персоналу.  

Обґрунтовано, що для дослідження тенденцій управління персоналом, їх 
використання, аналізу раціональності управління ефективністю використання 
працівників в майбутньому, визначення перспектив розвитку підприємства 
доцільним є здійснення прогнозування. Методичний підхід до прогнозування 
рівня результативності управління ефективністю використання персоналу на 
підприємствах реалізується шляхом дотримання визначеної послідовності 
етапів та передбачає проведення кореляційно-регресійного аналізу за кожним 
видом ефекту, побудову економіко-математичної моделі.  

Даний підхід апробовано на підприємстві ПрАТ “Ніжинський 
жиркомбінат” та ПрАТ “Миронівський завод по виготовленню круп і 
комбікормів” (табл. 4).  

Таблиця 4 
Оцінка інтегрального показника рівня результативності управління 
ефективністю використання персоналу підприємств у 2013-2018 рр.  

Очікувані ефекти 2013 2014 2015 2016 2017 
2018 

(прогноз) 

ПрАТ “Ніжинський жиркомбінат” 

Фінансовий 0,04 0,32 0,01 0,47 0,58 0,68 

Економічний 0,06 0,29 0,10 0,39 0,47 0,53 

Соціальний 0,11 0,41 0,07 0,47 0,55 0,61 

Технологічний 0,09 0,43 0,13 0,50 0,57 0,63 

Інноваційний 0,03 0,05 0,04 0,06 0,13 0,21 

Кадровий -0,03 0,37 0,03 0,49 0,50 0,59 

Інтегральний показник рівня результативності 
управління ефективністю використання 

персоналу 
0,06 0,34 0,07 0,43 0,50 0,59 

ПрАТ “Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів” 

Фінансовий 0,77 0,57 0,29 0,33 0,35 0,43 

Економічний 0,62 0,58 0,35 0,37 0,39 0,47 

Соціальний 0,69 0,41 0,31 0,36 0,40 0,50 

Технологічний  0,72 0,43 0,28 0,31 0,38 0,46 

Інноваційний 0,69 0,44 0,22 0,28 0,28 0,39 

Кадровий 0,71 0,45 0,33 0,36 0,40 0,52 

Інтегральний показник рівня результативності 
управління ефективністю використання 

персоналу 

0,76 0,52 0,32 0,36 0,39 0,50 

Примітка: розроблено автором  
 

Визначено, що по підприємству ПрАТ “Ніжинський жиркомбінат” 
інтегральний показник рівня результативності управління ефективністю 
використання персоналу за 2018 р., у порівнянні з 2017 р., виріс на 16,20% та 
зростання прогнозного значення за кожним видом ефекту, інтегрального 
показника є суттєвим. Отримані дані підтверджують покращення управління 
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ефективністю використання персоналу в майбутньому, що вплине на розвиток 
персоналу, результативність роботи працівників, поліпшення роботи кадрової 
служби, зростання оплати праці, прийняття обґрунтованих кадрових, 
управлінських рішень.  

Задля уточнення отриманих прогнозних значень загального інтегрального 
показника та інтегральних показників за кожним видом ефекту, які мають 
доволі різне значення та знаходяться в різних межах застосовано шкалу 
характеристики рівня інтегрального показника результативності управління 
ефективністю використання персоналу. Використання шкали характеристики 
рівня інтегрального показника результативності управління ефективністю 
використання персоналу дало змогу здійснити градацію рівнів кадрового, 
соціального, інноваційного, технологічного, економічного, фінансового ефекту 
за рівнями: дуже високий, достатній, нормальний, ускладнень, кризовий. За 
результатами використання шкали визначено загальний рівень 
результативності управління ефективністю використання персоналу та 
сформовано рекомендації підвищення очікуваних ефектів.  

За результатами апробації шкали характеристики на ПрАТ “Ніжинський 
жиркомбінат” встановлено, що у 2018 р. проти 2017 р. загальний рівень 
інтегрального показника результативності управління ефективністю 
використання персоналу перейшов з нормального рівня в достатній; за 
фінансовим ефектом відбувся перехід з нормального рівня в достатній; 
економічний ефект – мав нормальний рівень результативності за 2017-2018 рр.; 
соціальний ефект – з нормального рівня в достатній; технологічний ефект – з 
нормального рівня в достатній; інноваційний ефект – з кризового на рівень 
ускладнень; кадровий ефект – з нормального рівня в достатній. В цілому, 
підприємство має зростаючі перспективи до покращення управління 
ефективністю використання персоналу, прийняття кадрових рішень, 
підвищення результативності в короткостроковому періоді, вирішення 
нагальних проблем.  

Відповідно до прогнозних даних по ПрАТ “Миронівський завод по 
виготовленню круп і комбікормів” інтегральний показник рівня 
результативності управління ефективністю використання персоналу мав 
тенденцію до покращення, оскільки виріс на 26% за 2018 р. проти 2017 р. та 
знаходився на нормальному рівні, але у 2015-2016 рр. він знаходився на рівні 
ускладнень, що спричинено збитковістю діяльності, тобто існує потреба у 
впровадженні рекомендацій до покращення процесу управління персоналом, 
організації використання персоналу, що сприятиме зростанню результативності 
управління ефективністю використання персоналу, виходу із стану збитковості. 

 
ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі представлено теоретичне узагальнення та нове 
вирішення науково-прикладного завдання розвитку теоретичних положень, 
розробки науково-методичних підходів та практичних рекомендацій щодо 
налагодження управління ефективністю використання персоналу на 
промислових підприємствах. За результатами дослідження сформульовано такі 
основні висновки та рекомендації:  
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1. За результатами узагальнення сучасних підходів до трактування 
сутності понять “персонал”, “ефективність”, “управління персоналом”, 
“використання персоналу” уточнено і надано власне бачення дефініції 
“управління ефективністю використання персоналу на підприємстві”. В 
запропонованому визначенні зосереджено увагу на тому, що в процесі 
управління персоналом увага керівництва повинна бути зорієнтована на 
врахуванні інтересів працівників, ефективному використанні навичок 
персоналу, підвищенні рівня оплати праці, кваліфікації працівників, створенні 
умов для зацікавленості персоналу в розвитку підприємства, що сприятиме 
зростанню конкурентоспроможності, прийняттю раціональних рішень, 
покращенню результатів роботи.  

2. Сформовано процес управління ефективністю використання персоналу 
промислових підприємств, в якому виділено чинники зовнішнього, загального 
та специфічного внутрішнього середовища шляхом дослідження специфіки 
використання персоналу підприємств, особливостей управління персоналом, 
функціонування підприємств. Врахування даних чинників в роботі 
промислових підприємств дасть змогу своєчасно виявити негативний вплив 
факторів на управління та використання персоналу, покращити роботу 
працівників, розвинути їх здібності, досягнути сформованих цілей, визначити 
напрями покращення роботи підприємств в умовах змінності ринкового 
середовища.  

3. Встановлено, що для управління персоналом, зростання 
результативності роботи працівників, злагодженості процесу управління, 
роботи структурних підрозділів, покращення виробничо-господарської 
діяльності доцільним є застосування механізму управління ефективністю 
використання персоналу промислових підприємств. Використання цього 
механізму потребує злагодженої роботи його структурних елементів та дає 
змогу покращити ефективність управління персоналом, планувати та 
організовувати роботу працівників, підвищити результативність роботи 
персоналу, збільшити прибутковість діяльності, досягнути економічного ефекту 
в довгостроковому періоді.  

4. На основі аналізу підходів вчених до побудови системи управління 
персоналом удосконалено послідовність її формування на промислових 
підприємствах. Використання удосконаленої послідовності полягає у 
структуризації процесу формування системи, врахуванні впливу факторів 
зовнішнього та внутрішнього середовища, покращенні розвитку підприємства, 
окресленні очікуваних результатів та дозволяє розробити таку систему 
управління, яка забезпечить її успішне функціонування, буде гарантувати її 
дієвість та забезпечить подальший розвиток підприємства. 

5. Обґрунтовано доцільність управління ефективністю використання 
персоналу відповідно до результатів проведеного аналізу використання 
працівників на промислових підприємствах. Підтвердженням цього є динаміка 
показників використання персоналу промислових підприємств: на 
ПрАТ “Ніжинський жиркомбінат” за аналізований період порівняно з 2016 р. 
скоротилася продуктивність праці на 26,11%, рентабельність управління 
використанням персоналу підвищилася на 25,11%, підвищився коефіцієнт 
звільнення кадрів на 18,28%, виріс коефіцієнт прийому кадрів на 3,85%, виріс 
коефіцієнт плинності кадрів на 2,28%, рентабельності витрат на розвиток 
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персоналу виросла на 1,63%, підвищився коефіцієнт стабільності на 13,93%, 
ріст частки витрат на оплату праці у загальних витратах на виробництво 
продукції становив 1,44%; по ПрАТ “Львівський жиркомбінат” у 2017 р. 
порівняно з 2016 р. відбулося зниження коефіцієнта стабільності на 10,29%, 
скорочення коефіцієнта відновлення кадрів на 99,96%, скорочення коефіцієнта 
використання робочого часу на 25,79%, рентабельність витрат на розвиток 
персоналу та рентабельність управління використанням персоналу мали 
від’ємне значення у 2017 р. На підприємствах недостатньо уваги приділяється 
організації, плануванню, використанню персоналу, є суттєві проблеми в 
діяльності та доцільним є впровадження сучасних методів, систем, механізмів 
управління, удосконалення процесу використання працівників.  

6. Узагальнено методику оцінки результативності механізму управління 
ефективністю використання персоналу підприємств. Зокрема, виділено 
чотирнадцять етапів її побудови та проведено розрахунок кадрового, 
соціального, інноваційного, технологічного, економічного, фінансового, 
інформаційного показників, інтегрального показника результативності 
механізму управління ефективністю використання персоналу. Застосування 
методики оцінки на ПрАТ “Пологівський олійноекстракційний завод”, 
ПрАТ “Запорізький оліяжиркомбінат” дало змогу визначити доцільність 
подальшого впровадження механізму управління ефективністю використання 
персоналу, оцінити результативність механізму, ефект від його впровадження, 
визначити проблеми в управлінні персоналом, створити умови для 
використання механізму, зростання фінансових показників діяльності, 
стабілізації функціонування підприємств.  

7. Встановлено, що для визначення вагомості та значущості показників 
методики оцінки доцільним є використання методичного підходу оцінювання 
результатів використання механізму в процесі управління персоналом. 
Відповідно до удосконаленого методичного підходу передбачено залучення 
спеціальної служби для проведення оцінки ефективності механізму та 
використання експертного методу, на підставі цього узагальнено результати 
експертизи і розраховано коефіцієнт вагомості показників методики оцінки. 
Результати отримані для ПрАТ “Пологівський олійноекстракційний завод”, 
ПрАТ “Запорізький оліяжиркомбінат” дозволили обрати більш значимі 
показники, з’ясувати доцільність подальшого застосування механізму 
управління використання персоналу.   

8. Удосконалено методичний підхід до прогнозування рівня 
результативності управління ефективністю використання персоналу на 
підприємствах, який апробовано на ПрАТ “Ніжинський жиркомбінат” та 
ПрАТ “Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів”. Методичний 
підхід дозволив розрахувати прогнозне значення інтегрального показника 
кадрового, соціального, інноваційного, технологічного, економічного, 
фінансового ефекту та прогноз рівня результативності управління 
ефективністю використання персоналу на підставі проведення кореляційно-
регресійного аналізу, побудови економіко-математичної моделі. Даний підхід 
надає можливість його використання на промислових підприємствах, є простим 
в роботі, прозорим; дозволяє розробити заходи щодо покращення використання 
персоналу, прийняти рішення подальшого використання персоналу, визначити 
перспективи розвитку на майбутнє, налагодити функціонування підприємств.  
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Менеджмент суб’єктів господарювання в умовах забезпечення сталого 
розвитку: колективна монографія. Житомир: ЖДТУ. с. 101-106 (0,38 друк. арк.). 
 

1.2. Публікації у наукових фахових виданнях України,  
що входять до міжнародних наукометричних баз даних: 

 

2. Зіновська, С.І., 2018. Використання організаційного механізму 
управління кадровим потенціалом на промислових підприємствах України. 
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні 
науки”, Вип. 32, с. 81–86 (0,70 друк. арк.) (Міжнародна представленість та 
індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Академія Google (США)).   

3. *Зіновська, С.І., 2018. Економічна сутність персоналу на промислових 
підприємства та шляхи підвищення ефективності його використання. Вісник 
Хмельницького національного університету: науковий журнал. Економічні 
науки, №3, Т. 2 (258), с. 85–89 (0,56 друк. арк.) (Міжнародна представленість 
та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США)).  

4. *Зіновська, С.І., 2018. Методика прогнозування результативності 
управління ефективністю використання персоналу на підприємствах харчової 
промисловості на основі кореляційно-регресійного аналізу. Вісник 
Хмельницького національного університету: науковий журнал. Економічні 
науки, №3, Т. 3 (258), с. 215–219 (0,58 друк. арк.) (Міжнародна 
представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google 
Scholar (США)).  

5. *Зіновська, С.І., 2018. Проблеми організації оплати праці персоналу на 
промислових підприємствах в умовах кризи. Вісник Хмельницького 
національного університету: науковий журнал. Економічні науки, №6, 
Т. 1 (264), с. 163–167 (0,55 друк. арк.) (Міжнародна представленість та 
індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США)).  

6. *Зіновська, С.І. та Крилов, Д.В., 2018. Оцінка ефективності 
використання персоналу на підприємствах харчової промисловості та 
обґрунтування доцільності застосування системи управління. Вісник 
Хмельницького національного університету: науковий журнал. Економічні 
науки, №6, Т. 2 (264), с. 126-130 (0,52 друк. арк., особистий внесок автора: 
0,30 друк. арк., проведено оцінку ефективності використання персоналу на 
підприємствах) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index 
Copernicus (Польща), Google Scholar (США)).  

7. *Зіновська, С.І., 2018. Методичний інструментарій оцінки 
результативності механізму управління ефективністю використання персоналу 
підприємств харчової промисловості. Вісник Херсонського національного 
технічного університету, №2, с. 56–63 (0,63 друк. арк.) (Міжнародна 
представленість та індексація журналу: Google Scholar (США)).  

 

                                                 
 Видання одночасно належить до наукових фахових видань України.  
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2. Опубліковані праці апробаційного характеру: 
 

8. Зіновська, С.І., 2015. Стратегічні напрямки управління ефективністю 
використання персоналу на промислових підприємствах. В: Колектив авторів, 
ред., Перспективи розвитку національної економіки в умовах посилення 
глобалізаційних процесів: Науково-практична конференція, присвячена науковій 
діяльності завідувача кафедри економіки підприємства професора Івана 
Романовича Михасюка. Львів, Україна, 15 Травень 2015. Львів: СПОЛОМ 
(0,03 друк. арк.).  

9. Зіновська, С.І., 2017. Професійне ядро – основа управління трудовими 
ресурсами промислового підприємства. В: С.В. Ковальчук, ред., Маркетингові 
технології в умовах глобалізації економіки України: XII Міжнародна науково-
практична конференція. Хмельницький, Україна, 29 Листопад – 1 Грудень 
2017. Хмельницький: Хмельницький національний університет 
(0,04 друк. арк.).  

10. Зіновська, С.І. та Крилов, Д.В., 2018. Методи та моделі оцінки 
ефективності управління трудовими ресурсами промислових підприємств. В: 
Колектив авторів, ред., Управління економічними системами: концепції, 
стратегії та інновації розвитку: XI Міжнародна науково-практична 
конференція. Хмельницький, Україна, 23-25 Травень 2018. Хмельницький: 
Хмельницький національний університет (0,06 друк. арк., особистий внесок 
автора: 0,03 друк. арк., визначено основні моделі оцінки ефективності 
управління персоналом на підприємствах). 

11. Зіновська, С.І., 2018. Напрями покращення ефективності управління 
персоналом на промислових підприємствах. В: А.В. Білий, Колектив авторів, 
Київський економічний науковий центр, ред., Економіка, управління, фінанси: 
проблеми та перспективи розвитку: Всеукраїнська науково-практична 
конференція. Київ, Україна, 15 Вересень 2018. Київ: ГО “Київський економічний 
науковий центр” (0,23 друк. арк.).  

12. Зіновська, С.І., 2018. Оцінка ефективності управління використанням 
персоналу на промислових підприємствах. В: Колектив авторів, ред., Проблеми 
планування в ринкових умовах: XVII Міжнародна науково-практична 
конференція. Хмельницький-Одеса, Україна, 21-23 Вересень 2018. 
Хмельницький: Хмельницький національний університет (0,11 друк. арк.).  

13. Зіновська, С.І., 2018. Необхідність проведення оцінки ефективності 
використання персоналу на промислових підприємствах. В: Автори статей, 
Наукова економічна організація “Перспектива”, ред., Сучасні наукові 
дослідження на шляху до вдосконалення економічного потенціалу країни: 
Міжнародна науково-практична конференція. Дніпро, Україна, 22 Вересень 
2018. Дніпро: НО “Перспектива” (0,18 друк. арк.).  

14. Зіновська, С.І., 2018. Проблеми розвитку та оцінювання трудового 
потенціалу промислових підприємств [online] Доступно: 
<http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-2520/>. В: Тридцяті економіко-правові 
дискусії: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Львів, 
Україна, 1 Жовтень 2018. Львів: ФО-П Шпак В.Б. (0,15 друк. арк.).  

15. Зіновська, С.І., 2018. Аналіз існуючих методів прогнозування 
ефективності використання персоналу на підприємствах. В: Автори тез, Центр 
фінансово-економічних наукових досліджень, ред., Перспективні напрямки 
розвитку економіки, обліку, управління та права: теорія і практика: 

http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-2520/
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Міжнародна науково-практична конференція. Полтава, Україна, 20 Жовтень 
2018. Полтава: ЦФЕНД, Ч. 2 (0,20 друк. арк.).   

16. Зіновська, С.І., 2018. Чинники впливу на ефективність використання 
персоналу промислових підприємств. В: Автори тез, Харківський національний 
аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, ред., Глобальні принципи фінансового, 
облікового та аналітичного забезпечення аграрного сектора економіки: 
Міжнародна науково-практична конференція. Харків, Україна, 8-9 Листопад 
2018. Харків: ХНАУ, Вип. 1 (0,20 друк. арк.).  

17. Зіновська, С., 2018. Доцільність використання методів мотивації 
персоналу на промислових підприємствах. В: Автори тез, 
ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, ред., Трансформація 
національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та 
регіональні аспекти: ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція. 
Ужгород, Україна, 19 Листопад 2018. Ужгород: Видавництво УжНУ “Говерла” 
(0,23 друк. арк.).  

18. Зіновська, С.І., 2018. Ефективність стратегічного управління 
персоналом на промислових підприємствах. In: NOVA University, NOVA School 
of Business and Economics, ed., Innovative Potential of Socio-Economic Systems: the 
Challenges of the Global World: III International Scientific Conference. Lisbon, 
Portugal, 28 December 2018. Lisbon, Portugal: Baltija Publishing (0,23 друк. арк.).   
 

АНОТАЦІЯ 
Зіновська С.І. Управління ефективністю використання персоналу на 

промислових підприємствах. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 
рукопису.   

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності). – Запорізький національний університет Міністерства 
освіти і науки України, Запоріжжя, 2019.  

Дисертаційна робота присвячена обґрунтуванню теоретико-методичних 
засад та практичних рекомендацій щодо налагодження управління 
ефективністю використання персоналу на промислових підприємствах.  

Удосконалено методику оцінки результативності механізму управління 
ефективністю використання персоналу підприємств. Сформовано методичний 
підхід оцінювання результатів використання механізму в процесі управління 
персоналом. Удосконалено методичний підхід до прогнозування рівня 
результативності управління ефективністю використання персоналу на 
підприємствах.  

Удосконалено механізм управління ефективністю використання 
персоналу промислових підприємств. Надано визначення сутності поняття 
“управління ефективністю використання персоналу на підприємстві”. 
Досліджено та удосконалено процес управління ефективністю використання 
персоналу промислових підприємств. Удосконалено послідовність формування 
системи управління ефективністю використання персоналу на промислових 
підприємствах.  

Ключові слова: персонал, управління персоналом, ефективність, 
управління ефективністю використання персоналу, механізм управління 
персоналом, результативність, прогноз, чинники. 
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АННОТАЦИЯ 
Зиновская С.И. Управление эффективностью использования 

персонала на промышленных предприятиях. – Квалификационный научный 
труд на правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 
экономической деятельности). – Запорожский национальный университет 
Министерства образования и науки Украины, Запорожье, 2019.  

Диссертационная работа посвящена обоснованию теоретико-
методических основ и практических рекомендаций по налаживанию 
управления эффективностью использования персонала на промышленных 
предприятиях.  

Усовершенствована методика оценки результативности механизма 
управления эффективностью использования персонала предприятий. 
Сформирован методический подход оценки результатов использования 
механизма в процессе управления персоналом. Усовершенствован 
методический подход к прогнозированию уровня результативности управления 
эффективностью использования персонала на предприятиях.  

Усовершенствован механизм управления эффективностью использования 
персонала промышленных предприятий. Дано определение сущности понятия 
“управление эффективностью использования персонала на предприятии”. 
Исследован и усовершенствован процесс управления эффективностью 
использования персонала промышленных предприятий. Усовершенствована 
последовательность формирования системы управления эффективностью 
использования персонала на промышленных предприятиях. 

Ключевые слова: персонал, управление персоналом, эффективность, 
управление эффективностью использования персонала, механизм управления 
персоналом, результативность, прогноз, факторы. 
 

SUMMARY 
Zinovska S.I. Management of the Efficiency of Personnel Use at Industrial 

Enterprises. – Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 
Dissertation in order to obtain a degree of Candidate of Economic Sciences 

(Ph.D.) in a specialization 08.00.04 – Economics and management of enterprises (by 
types of economic activity). – Zaporizhzhia National University of the Ministry of 
Education and Science of Ukraine, Zaporizhzhia, 2019. 

The dissertation is devoted to the substantiation of theoretical and methodical 
principles and practical recommendations for organizing the management of the 
efficiency of personnel use at industrial enterprises. 

It was established that the use of the management mechanism and system, 
organizing the management of the efficiency of personnel use at enterprises is 
possible subject to the evaluation of the effectiveness of this process, modeling its 
results. The methodology for evaluating the effectiveness of the mechanism for 
management of the efficiency of personnel use of enterprises, within the framework 
of which the sequence of actions is proposed, has been improved; the calculation of 
the actual value of financial, economic, social, staffing, technological, innovation, 
information indicators, the evaluation of the integral indicator for a comprehensive 
analysis of the effectiveness of the mechanism and allowing determining the level of 
effectiveness of the management mechanism, the formation of rational management, 
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administrative, HR solutions, creating conditions for improving personnel use are 
carried out. 

The methodical approach for evaluating the results of the use of the mechanism 
in the process of personnel management, which takes into account the expert 
assessment of the effectiveness of the mechanism based on the application of the 
expert method, the use of the scale with a twelve-point estimate, calculation of the 
weight factor has been developed. The use of the methodical approach allows 
conducting a survey of the group of experts, obtaining reliable data, creating 
conditions for increasing the level of motivation of employees in the final results of 
the activities, organizing the process of personnel management. 

To study the peculiarities of personnel management, the specifics of their use, 
the definition of a rational structure of the efficiency of personnel use, the prospects 
of the activities of enterprises in the future, there is a need for forecasting. The 
methodical approach to forecasting the level of effectiveness of the management of 
the efficiency of personnel use at enterprises, which is implemented on the basis of 
the compliance with the proposed sequence of stages, is based on the implementation 
of correlation and regression analysis by financial, economic, social, technological, 
innovative, personnel types of effect, the construction of an economic and 
mathematical model of the integral indicator. To refine the predicted values of the 
integral index and integral indicators for each type of effect, which have a rather 
different meaning, the scale of the characteristics of the level of the integral 
effectiveness indicator of management of the efficiency of personnel use is used.  

The mechanism for management of the efficiency of personnel use of industrial 
enterprises, which is developed by applying methods, functions, observance of 
principles, taking into account the influence of various factors and including a system 
of interrelated elements, has been improved. The application of the management 
mechanism is aimed at creating conditions for the development of labor potential, 
considering the influence of environmental factors on their work, regulation of 
personnel management, improvement of indicators of industrial and economic 
activity of industrial enterprises, setting up their functioning. 

The definition of the essence of the concept “management of the efficiency of 
personnel use at the enterprise” is given. The process of management of the 
efficiency of personnel use of industrial enterprises for the purpose of determining 
the factors of influence on management of the efficiency of personnel use is 
researched and improved. This process takes into account the factors of external, 
general and specific internal environment and allows determining their influence on 
personnel management, ways of adaptation to changes in the market environment, 
directions of use of employees, achieving the desired effect for the company. 

When building a personnel management system, it is advisable to take into 
account the peculiarities of the functioning of industrial enterprises, the impact of 
threats in the process of personnel management. Therefore, in the improved sequence 
of the formation of the system for management of the efficiency of personnel use at 
industrial enterprises, the use of a number of stages, on which the expediency of 
improving the system is based, is provided for; the impact of the environment, 
organizational and informational support, and investigating the activities of the 
enterprise is taken into account, which will allow more rational use of labor potential. 

Key words: personnel, personnel management, efficiency, management of the 
efficiency of personnel use, personnel management mechanism, effectiveness, 
forecast, factors.  
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