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ВСТУП 

 

Нова система управління господарством потребує великої кількості 

фахівців, що володіють глибокими знаннями в галузі сучасного менеджменту. 

Сучасні організації повинні за короткий час створити систему 

управління, що забезпечує високу ефективність, конкурентноздатність та 

надійні позиції на ринку. Для цього потрібні спеціальні наукові знання з теорії 

управління, вміння застосовувати наукові методи керівництва організацією. 

Саме такі знання майбутні фахівці з економіки та управління повинні отримати 

під час вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування» 

(модулі «Операційний менеджмент» і «Управління персоналом»).  

Сучасний спеціаліст з менеджменту повинен оволодіти не тільки 

теоретичними основами управлінської діяльності, але й уміти використовувати 

їх на практиці. Більш глибокому вивченню навчальної дисципліни 

«Менеджмент і адміністрування» (модулі «Операційний менеджмент» і 

«Управління персоналом») буде сприяти виконання курсової роботи 

студентами як важливого елементу навчального процесу. 

Мета курсової роботи полягає в тому, щоб закріпити теоретичні знання з 

даної дисципліни, прищепити навички самостійної роботи у сфері досліджень 

різних аспектів трудової діяльності інженерного та управлінського персоналу, з 

виявлення резервів часу, аналізу і проектування раціональної організації праці 

на робочому місці менеджерів, з розробки технологічних процесів інженерно-

управлінських робіт; засвоїти методи проектування організаційних структур 

управління підприємницьких організацій різних форм власності та їх 

структурних підрозділів; навчити розробляти заходи, спрямовані на реалізацію 

виявлених резервів щодо підвищення ефективності управлінської роботи. 

Активна інтеграція української економіки у світову господарську систему 

може бути ефективною лише в тому випадку, коли спеціалісти в галузі 

зовнішньоекономічної діяльності глибоко оволодіють теорією та практикою 

менеджменту і адміністрування як науки. Для студентів, які вибрали за базовий 
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об’єкт організацію, що працює на місцевих ринках, доцільним є відображення 

перспективності її подальшої роботи на національному та світовому ринках, що 

слід відобразити під час проектування схеми структури управління. 

Базою для виконання курсової роботи виступають підприємницькі 

організації, де студенти проходять організаційно-економічну практику. Не 

менше половини відведеного на практику часу студенти повинні присвятити 

вивченню питань операційного менеджменту, управління персоналом, 

економетрії, організації управління та нормування праці службовців. Це дасть 

можливість зібрати матеріали та забезпечити високу якість курсової роботи. 

Для виконання курсової роботи студенти проводять необхідне вивчення й 

аналіз стану організації праці на тих підприємствах, де вони проходять 

практику. В окремих випадках робота може ґрунтуватися на узагальненні 

даних, взятих з офіційних літературних джерел.  

Під час виконання курсової роботи студенти повинні творчо підходити до 

питання розв’язання поставлених у роботі задач і використовувати літературу з 

висвітленням останніх досягнень науки і техніки в управлінні, організації та 

нормуванні праці спеціалістів і службовців, нових нормативних матеріалів. 

Загальний обсяг курсової роботи – 80–100 аркушів форматом А4. 

Виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент і 

адміністрування» (модулі «Операційний менеджмент» і «Управління 

персоналом») має характер науково-дослідної роботи. 
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1 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ І 

АДМІНІСТРУВАННЯ» («ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» І 

«УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ») 

 

Під час виконання курсової роботи слід керуватися наступним планом: 

1. Вибір теми, визначення мети та об'єкта досліджень. 

2. Визначення завдань досліджень курсової роботи. 

3. Пошук та обробка матеріалу, необхідного для написання курсової 

роботи. 

4. Узагальнення і систематизація матеріалів. 

5. Написання курсової роботи. 

6. Оформлення курсової роботи. 

7. Захист курсової роботи. 

 

1.1 Вибір теми, визначення мети та об’єкта досліджень 

Тему курсової роботи студент обирає самостійно або за порадою 

наукового керівника кафедри менеджменту згідно з темами, запропонованими у 

методичних вказівках. 

Вибір теми визначає початок роботи над курсовою роботою. Викладачі 

кафедри проводять зі студентами роботу, спрямовану на орієнтацію вибору 

тем. При цьому необхідно врахувати індивідуальні здібності студентів, 

науково-дослідну роботу, що проводили студенти до написання курсової 

роботи. 

За необхідності розв’язання комплексної проблеми, виходячи з аналізу 

управлінської та економічної ситуації у відповідній організації, викладач-

керівник визначає студентів, які мають вести розробку теми названої курсової 

роботи. Підхід до вибору теми мусить бути творчим. Для написання курсової 

роботи студент може запропонувати власну тему, а також нову форму (що 

особливо цінно) викладення теми. При цьому необхідно порадитися з 
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викладачем-керівником. 

Визначення мети та об'єкта курсової роботи зосереджує студента на 

вирішенні конкретних питань, сприяє збиранню необхідної інформації, яка 

стосується теми, застерігаючи від зайвої. 

Курсову роботу пишуть за фактичними матеріалами підприємства, 

оскільки вона повинна мати практичне значення. Але, виходячи з досвіду та 

набутих навичок студента, вона може носити і цілком теоретичний характер. 

Об'єктом курсової роботи можуть бути: холдинг, концерн, об’єднання, 

підприємство або їх підрозділи. Вибір теми – це свідомо обґрунтоване 

самостійне рішення студента. Тому він має чітко усвідомлювати актуальність 

обраної теми дослідження. 

 

1.2 Визначення завдань дослідження курсової роботи 

Після визначення мети курсової роботи виникає необхідність окреслити 

завдання, які ведуть до розкриття суті поставленого питання і мають бути 

розв’язані при виконанні роботи. 

Ринкові відносини потребують від фахівця оперативно орієнтуватися у 

змінах економічної політики, вміння професійно оцінювати реальні економічні 

умови і знаходити оптимальні шляхи розв’язання економічних проблем у сфері 

виробничої, позавиробничої та зовнішньоекономічної діяльності. Курсову 

роботу виконують на основі зібраних і проаналізованих матеріалів. 

Основні завдання курсової роботи: 

– засвоєння й закріплення теоретичних знань студента; 

– виявлення здатності студентів поєднувати набуті теоретичні знання під 

час розв’язання конкретних завдань організації та практики вдосконалення 

управління на рівні підприємства; 

– уміння впроваджувати результати наукових узагальнень у практику 

роботи підприємства; 

– обов’язкове поєднання функцій управління з використанням сучасної 

обчислювальної техніки. 
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Крім того, рівень написання курсової роботи дає об’єктивну 

характеристику підготовки студента для самостійної роботи після закінчення 

вищого навчального закладу. 

 

1.3 Пошук та обробка матеріалу, необхідного для написання курсової 

роботи 

Якість роботи, її практичне значення залежать від правильно складеної 

програми збору даних. Програма збору вихідних матеріалів може бути 

розроблена лише після ознайомлення студентів зі спеціальною літературою, а 

також об'єктом курсової роботи. Розробка таких програм, як правило, не 

викликає особливих ускладнень. 

Збір матеріалів полягає не в тому, щоб механічно накопичити отримані на 

підприємстві матеріали, згідно з програмою дослідження зібрати схеми 

структури управління організацією, нотатки з планової та звітної документації 

щодо нормування та організації праці різних категорій працюючих, а в тому, 

щоб глибоко вивчити найважливіші (з точки зору завдань курсових робіт) 

особливості виробничо-господарської діяльності підприємницької організації, 

що досліджується. 

Оцінка виконаної курсової роботи ґрунтується не на кількості 

використаних матеріалів, а виходячи з якості їх обробки; ступеня самостійності 

виконання; особливостей висновків і пропозицій; наявності певної частки 

елементів новизни й оригінальності. 

Матеріал збирають тоді, коли студент почав вивчати особливості об’єкта 

дослідження (з літературних джерел, технічних інструкцій, нормативних 

документів тощо); асортименту випуску продукції (номенклатура, призначення, 

серійність, якість); зв’язку з іншими дільницями, виробництвами, 

представництвами, виробничо-господарською структурою, станом техніки та 

технології, а також станом організації та нормуванням праці в організації. 

 

 



9 
 

1.4 Узагальнення і систематизація матеріалів 

У процесі навчально-ознайомлювальної практики студент має набути 

вміння узагальнювати та систематизувати матеріали, працювати над 

пропозиціями з таким розрахунком, щоб мати час для збору матеріалів і 

перевірки доцільності своїх висновків і пропозицій. Таку роботу 

рекомендується виконувати за вказаною схемою: 

1. Систематизація і обробка матеріалів з кожної пропозиції плану. На 

цьому етапі відбирають матеріал для включення у відповідні розділи курсової 

роботи і складають план викладення (структура, оформлення наочного 

матеріалу тощо), на основі аналізу роблять висновки. 

2. Висновки та пропозиції. На цьому етапі визначають основні напрями 

розробки висновків і пропозицій, що витікають з основного змісту роботи. 

3. Збір додаткових матеріалів, обґрунтування висновків і пропозицій. 

4. Літературна обробка та оформлення курсової роботи з обов’язковим 

включенням графічного матеріалу (план робочого місця спеціаліста або 

службовця, структура управління організації, що досліджується, результати 

економіко-математичного опрацювання матеріалів тощо). 

Під час написання курсової роботи студент зобов’язаний дотримуватись 

наступних вимог: 

– правильно застосовувати теоретичні положення з менеджменту; 

– чітко та лаконічно викладати свої думки і пропозиції. 

Важливим моментом під час написання курсової роботи є правильно 

вибрана послідовність її викладення, тобто – структура роботи. 

 

1.5 Оформлення курсової роботи 

Курсова робота (80–100 стор.) має бути надрукована на принтері з 

використанням середовища WINDOWS з одного боку аркуша форматом А4, 

дотримуючись наступних полів: ліве – 25 мм; праве – не менше 10 мм; верхнє і 

нижнє – не менше 20 мм. Неприпустимі довільні скорочення слів і понять. 

Матеріал роботи повинен викладатися стисло і зрозуміло, містити посилання на 
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відповідні літературні джерела та обов’язково ілюструватися таблицями, 

графіками, схемами. Розміщені в тексті таблиці повинні мати змістовні 

заголовки та нумеруватися в межах розділу (глави) арабськими цифрами 

(«Таблиця 2.1» з вирівнюванням по правому краю). Заголовок розміщують під 

словом «таблиця», симетрично тексту, не підкреслюючи його. 

Увесь графічний матеріал (схеми, графіки, креслення тощо) називаються 

рисунками (рис. 1.1). Рисунки, як і таблиці, нумеруються послідовно в межах 

розділу (глави) арабськими цифрами і розміщуються безпосередньо після 

посилання на них у тексті. Кожний рисунок повинен супроводжуватися 

змістовним підписом, що розташовується під ним (Рис. 1.2 – Структура 

управління СП «КРЕБО» до проведення заходів щодо її вдосконалення). У разі 

посилання на ілюстрований матеріал по ходу тексту, зазначається тільки 

відповідна назва та номер: у табл. 2.1, на рис. 1.1).  

Використовуючи літературні джерела, студент повинен викладати думки 

автора своїми словами або наводити цитати з обов’язковим посиланням на 

джерела (робити зноски на відповідній сторінці або зазначати в квадратних 

дужках номер літературного джерела за списком, наведеним у курсовій роботі). 

Матеріал курсової роботи розташовується в такій послідовності: 

1. Титульна сторінка. 

2. Зміст із зазначенням повних назв розділів, підрозділів роботи та їх 

розміщення на сторінках тексту: 

2.1 Вступ. 

2.2 Розділи роботи. 

2.3 Висновки (роблять щодо роботи в цілому). 

3. Список використаної літератури. 

Приклад оформлення титульної сторінки та листа завдання наведений у 

додатку А.  

Нумерація сторінок повинна бути наскрізною, з урахуванням таблиць, 

графіків, діаграм та інших матеріалів, які розмішені по тексту та займають 

обсяг аркуша форматом А4. Форму титульної сторінки наведено в додатку А. 
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Список літератури оформляється з урахуванням відповідних вимог. 

1.6 Захист курсової роботи 

Виконана та оформлена відповідно до вказаних вимог курсова робота 

повинна бути здана на кафедру студентами не пізніше, ніж за тиждень до 

захисту. Керівник перевіряє курсову роботу та дає їй попередню оцінку. За 

поданням керівника студент захищає курсову роботу в комісії на кафедрі, де 

отримує кінцеву оцінку. 

 

1.7 Критерії оцінювання виконання курсової роботи 

Оцінювання виконання курсової роботи проводиться за 100-бальною 

рейтинговою системою, яка доповнюється оцінками за національною системою 

і за європейською кредитно-трансферною системою – ЕСТS. 

Критерії оцінювання знань з дисципліни,  формою семестрового 

контролю якої є курсовий проект (робота) (на виконання відводиться 36 годин 

(один кредит) із загального обсягу кредитів, запланованих на вивчення 

дисципліни в семестрі): 

 

вид контролю максимальний бал 

виконання курсового проекту (роботи) 

(наповнюваність змісту, якість 

оформлення, своєчасність виконання, 

творчий підхід) 

60 

(детальний розподіл балів здійснюється 

в робочій навчальній програмі) 

Захист проекту (роботи) 40 

всього 100* 

 

Незадовільно (1–59 бали / F–FX) оцінюється робота, у якій студент не 

виконав завдання стосовно дослідження курсової роботи, не зміг викласти 

основні теоретичні положення і не має навичок їх практичного застосування. 

Оцінку задовільно (60–63 бали / E) одержує студент, який у трактуванні 

теоретичних положень припускається значних неточностей, а у викладенні 
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аналітичної частини допускає значні помилки. 

Оцінку задовільно (64–73 бали / D) одержує студент, який у трактуванні 

теоретичних положень припускається значних неточностей, у викладенні 

аналітичної частини допускає незначні помилки, не вміє самостійно 

аналізувати, узагальнювати, робити висновки. 

Оцінка добре (74–81 бали / С) виставляється студенту тоді, коли він може 

самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки та пропозиції, але у 

роботі мають місце неточності. 

Оцінка добре (82–89 балів / В) виставляється студенту тоді, коли він 

може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки та пропозиції, 

але у роботі відсутні елементи наукової новизни й оригінальності.  

Оцінка відмінно (90–100 балів / А) виставляється студенту тоді, коли він 

може самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, займається 

науковою роботою в даному напрямі, бере участь у наукових конференціях, має 

наукові публікації у фахових журналах, а пропозиції дослідження мають 

елементи наукової новизни. 

 

2 ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ТА ЇХ СТРУКТУРА 

 

Курсові роботи виконуються згідно з наступними темами: 

Тема 1 Обґрунтування проекту розробки та освоєння виробництва нової 

продукції. 

Тема 2 Обґрунтування напрямків вдосконалення організаційної структури 

управління (ОСУ) підприємством. 

Тема 3 Управління якістю продукції підприємства. 

Тема 4 Розробка заходів і напрямів забезпечення конкурентних переваг 

підприємства. 

Тема 5 Обґрунтування напрямків поліпшення використання виробничих 

потужностей підприємства. 

Тема 6 Реінжиніринг бізнес-процесів на підприємстві. 



13 
 

Тема 7 Удосконалення системи управління персоналом організації в 

ринкових умовах. 

Тема 8 Удосконалення системи добору персоналу підприємства 

(організації). 

Тема 9 Розробка програми стимулювання працівників організації. 

Тема 10 Удосконалення матеріального стимулювання в умовах ринкової 

економіки. 

Під час написання курсової роботи рекомендується дотримуватися 

наступної структури (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 – Рекомендована структура курсових робіт 

Розділи роботи 
Обсяг розділів у відсотках до загалу, % 

Тема 

1 

Тема 

2 

Тема 

3 

Тема 

4 

Тема 

5 

Тема 

6 

Тема 

7 

Тема

8 

Тема 

9 

Тема 

10 

1. Вступ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2. Аналітична 

частина 
30 25 40 30 35 30 35 35 35 30 

3. Проектно-

розрахункова 

частина 

45 40 30 30 30 45 30 30 30 30 

4. Дослідницька 

частина 
10 10 10 25 20 10 20 20 20 25 

5. Розрахунок 

економічної 

ефективності 

5 15 10 5 5 5 5 5 5 5 

6. Висновки, 

література 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

Тематика курсових робіт розроблена з урахуванням проблем, які 

відбивають зміст дисципліни «Менеджмент і адміністрування». Якщо курсова 

робота виконується на основі літературних джерел, вона повинна містити 
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узагальнення теоретичних основ та передового досвіду з проблем управління, 

організації та нормування праці менеджерів. У аналітичній частині такого 

проекту слід детально розглянути принципи аналізу та узагальнення 

відповідного передового досвіду. 

Зміст курсової роботи визначається темою і відображається у плані, 

розробленому за допомогою наукового керівника. Відповідно до 

передбачуваної теми студент самостійно або за рекомендацією керівника 

добирає літературні джерела (книги, брошури, статті та ін.), відповідні 

нормативні документи. План курсової роботи має бути складним і містити: 

вступну частину; три чи більше розділів, кожен з яких має не менше  ніж два 

параграфи; висновки та пропозиції; список літератури та додатки. 

Головним завданням вступної частини є обґрунтування актуальності й 

практичної значущості теми, особливості постановки і розв’язання питання 

щодо конкретних умов дослідження. Крім того, в цій частині слід чітко 

визначити мету роботи та завдання, предмет чи об’єкт дослідження  і подати 

інформацію про нього. Обсяг вступу 2–5 сторінок. 

Перший розділ роботи (теоретичний) містить теоретичне обґрунтування, 

має визначити роль і місце досліджуваних явищ та процесів у діяльності 

підприємства. Розглядаються загальні теоретичні положення та підходи до 

розв’язання обраної проблеми з використанням лише літературних джерел. 

Теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні 

характеристики, історія та сучасні тенденції предмета дослідження, методичні 

підходи повинні мати певні елементи наукової новизни, ствердження власної 

позиції щодо обраних методів дослідження.  

Другий розділ роботи (аналітична частина), забезпечуючи логічну 

послідовність дослідження, має стати перехідним до наступного третього 

розділу, поєднати набуті теоретичні знання та вміння використовувати обрані 

методи і певний методичний інструментарій. Ця частина повинна містити опис, 

характеристику стану об’єкта дослідження, діагностування діяльності 

підприємства та критичний аналіз того, як розв’язується проблема, що 
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аналізується, на підприємстві. Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, 

діаграми мають супроводжуватися тлумаченнями та висновками, які 

дозволяють визначити суть управлінських процесів, що спостерігаються в 

організації, їх особливості, тенденції, вони повинні створити базу для 

виявлення невикористаних резервів. Для виконання другого розділу курсової 

роботи студент має зібрати фактичні дані під час практики. Джерелом 

інформації є планові й фактичні показники господарської діяльності, 

статистична та бухгалтерська звітність, накази, розпорядження, результати 

спостережень, опитувань і обстежень та ін. методів збирання певної інформації, 

яку використовує студент під час практики. 

Завданням третього розділу (проектного) є розробка конкретних 

рекомендацій, пропозицій, моделей управління параметрами розвитку, 

діяльності організації на базі основних теоретичних положень, методичних 

підходів, методичного інструментарію, що викладені в першому розділі, а 

також висновків, проведених у другій частині курсової роботи. Цей розділ 

обов’язково містить підрозділ, спрямований на економічне обґрунтування 

запропонованих заходів, обґрунтовується доцільність їх впровадження в роботі 

підприємства, а також інформаційний підрозділ, що передбачає використання 

інформаційних систем і технологій. Обсяг третього розділу повинен 

становити не менше 30 % від загального обсягу курсової роботи. 

Висновки та пропозиції, що наводяться в окремому розділі, є стислим 

викладенням підсумків проведеного дослідження. Обсяг висновків не має 

перевищувати 3–5 сторінок. 

Список літератури вимагає розміщення джерел у такій послідовності: 

1. Закони України ( у хронологічній послідовності). 

2. Укази Президента, постанови уряду. 

3. Директивні матеріали міністерств. 

4. Монографії, брошури, підручники (абетковий порядок). 

5. Статті із журналів. 

6. Іншомовні джерела. 
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3 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗКРИТТЯ ТЕМ 

КУРСОВИХ РОБІТ 

 

Тема 1 Обґрунтування проекту розробки та освоєння виробництва 

нової продукції 

ЗМІСТ 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ РОЗРОБКИ ТА ОСВОЄННЯ 

ВИРОБНИЦТВА НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

1.1 Суть та складові системи розробки та освоєння виробництва нової 

продукції. 

1.2  Напрямки удосконалення системи розробки та освоєння виробництва 

нової продукції. 

1.3  Методика розробки та освоєння виробництва нової продукції. 

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СИСТЕМИ РОЗРОБКИ ТА ОСВОЄННЯ ВИРОБНИЦТВА 

НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

2.1 Техніко-економічна характеристика підприємства. 

2.2 Аналіз техніко-економічних показників підприємства. 

2.3 Аналіз методів та роботи, яка проводиться на підприємстві щодо 

обґрунтування проекту. 

2.4 Висновки щодо можливих напрямків підвищення рівня обґрунтування 

проектів. 

РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА ШЛЯХІВ ПОЛІПШЕННЯ РІВНЯ ОБҐРУНТУВАННЯ 

ПРОЕКТІВ 

3.1 Технологічна частина. 

3.2 Вдосконалення системи розробки та освоєння виробництва нової 

продукції. 

3.2.1 Пропозиції щодо проекту розробки та освоєння виробництва 

нової продукції. 

3.2.2 Оцінювання  реалізаційної спроможності нової продукції. 
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3.2.3 Оцінювання  складності виробництва нової продукції. 

3.2.4 Оцінювання економічної ефективності розробки та освоєння 

виробництва нової продукції. 

3.2.5 Оптимізація виробничої програми підприємства. 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

У вступі коротко висвітлюється сучасний загальний економічний стан 

України та тієї галузі, з якої виконується курсовий проект; розглядаються 

основні проблеми економічного розвитку, чинники, що зумовлюють ці 

проблеми та принципові напрямки їх успішного розв’язання. Особливу увагу 

слід приділити тому напрямку, якого стосується тема курсового проекту, його 

значенню для підвищення ефективності діяльності підприємства, існуючим 

недолікам у його реалізації. 

Основною цільовою спрямованістю вступу повинне бути загальне 

обґрунтування актуальності та доцільності вибору даної теми курсового 

проекту. 

Рекомендований обсяг вступу 3–5 сторінок машинописного тексту. 

В теоретичному розділі розглядається загальна змістовна суть системи 

розробки та освоєння виробництва нової продукції як категорії, ії складові, 

принципові напрямки їх удосконалення. Висвітлюються загальні методологічні 

основи та сучасні прогресивні методи обґрунтування проекту розробки та 

освоєння виробництва нової продукції. 

При викладенні цього розділу рекомендується систему розробки та 

освоєння виробництва нової продукції розглядати за такими складовими: 

– оцінювання реалізаційної спроможності нової продукції;   

– оцінювання складності виробництва нової продукції; 

– оцінювання складності (недоліків) підготовки виробництва нової 

продукції; 
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– оцінювання економічної ефективності розробки та освоєння виробництва 

нової продукції. 

Бажано, щоб викладання цього розділу супроводжувалося такими 

ілюстративно-наочними засобами, як рисунки, таблиці, розрахункові формули 

та залежності, особливо такі, що стосуються теоретичних методів розв’язання 

проблеми, що розглядається. 

Основною цільовою задачею виконання теоретичного розділу повинне 

бути визначення методичної бази розробки в проектному розділі, принципових 

напрямків та конкретних  заходів щодо обґрунтування запропонованого 

проекту розробки та освоєння виробництва нової продукції. 

Рекомендований обсяг теоретичного розділу 15–25 стор. 

В аналітичному розділі бажано чітко за підрозділами висвітлити такі 

питання: 

– коротка техніко-економічна характеристика підприємства: спеціалізація, 

розгорнутий асортимент, рівень  техніки, що використовується, технології, 

організації праці, виробництва та управління, конкурентоспроможність 

продукції, основні постачальники матеріально-технічних ресурсів, форми 

реалізації продукції, виробнича структура та організаційна структура 

управління, загальний економічний стан та положення у зовнішньому 

ринковому середовищі; 

– аналіз основних техніко-економічних показників (ТЕП) підприємства за 

останні роки по графам: план, факт, відхилення; при цьому виділити основні 

чинники, пов’язані з впливом на ТЕП розробки та освоєння виробництва нової 

продукції; 

– економічний аналіз діяльності (аналіз виробничо-господарської 

діяльності) підприємства; особливу увагу слід приділити та аналізу виконання 

планових завдань з прибутку та рентабельності виробництва за останній 

звітний період, аналізу основних факторів, що вплинули на рівень виконання 

цих показників; 
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– аналіз фінансового стану підприємства на основі балансу; 

розраховуються показники фінансової ліквідності, оборотності, стійкості тощо; 

робляться висновки щодо фінансового стану підприємства, конкретного впливу 

на нього розробки та освоєння виробництва нової продукції, достатності чи 

необхідності посилення цього впливу;  

– аналіз методів та роботи, яка проводиться на підприємстві щодо 

обґрунтування проектів розробки та освоєння виробництва нової продукції; 

– висновки щодо можливих принципових напрямків підвищення рівня 

обґрунтування проектів розробки та освоєння виробництва нової продукції з 

посиланням на те, що конкретні запропоновані заходи щодо їх практичної 

реалізації будуть висвітлені у подальшому проектному розділі. 

Викладання аналітичного розділу також необхідно супроводжувати 

відповідними ілюстративно-наочними засобами (таблицями, рисунками тощо). 

Рекомендований обсяг розділу 25–35 стор. 

У проектному розділі перш за все треба розкрити змістовну суть 

запропонованого проекту розробки та освоєння виробництва нової продукції 

(особливості конструкції, технології, матеріалів, відповідність потребам ринку 

тощо). 

Далі необхідно чітко за підрозділами відповідно до перелічених у 

теоретичному розділі складових системи розробки та освоєння виробництва 

нової продукції розкрити змістову суть запропонованих конкретних заходів та 

методів достатнього обґрунтування запропонованого проекту розробки та 

освоєння виробництва нової продукції. За кожною складовою потрібно 

провести відповідні розрахунки на основі сучасних прогресивних методів. 

Як рекомендації пропонуються наступні методичні підходи до розробки 

складових: 

– щодо оцінювання очікуваної реалізаційної спроможності запропонованої 

нової продукції: проведення анкетного опитування потенційних покупців 

товару (за дослідним зразком, ескізом); експертне оцінювання запропонованої 

продукції стосовно конструкції, технології виготовлення та матеріалів, що 
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використовуються; обґрунтування пропозицій щодо підвищення рівня 

реалізаційної спроможності запропонованої нової продукції; 

– щодо оцінювання очікуваної складності виробництва пропонованої 

нової продукції: оцінюється складність, можливість чи неможливість ресурсної 

реалізації запропонованого проекту розробки та освоєння виробництва нової 

продукції, тобто оцінюється можливість для даного підприємства 

технологічного, технічного, матеріального, трудового, фінансового, 

енергетичного та інформаційного забезпечення виробництва нової продукції; 

розрахункове обґрунтування пропозицій щодо зниження рівня складності 

виробництва нової продукції; 

– щодо оцінювання складності підготовки виробництва пропонованої 

нової продукції: впровадження сітьових методів планування та управління 

(СПУ) в процес підготовки виробництва пропонуємої продукції з розробкою 

відповідних сітьових графіків, розрахунком їх параметрів та їх оптимізацією з 

метою забезпечення прийнятних строків розробки та освоєння виробництва 

нової продукції; розрахункове забезпечення їх відповідними трудовими 

ресурсами; 

– щодо оцінювання очікуваної економічної ефективності розробки та 

освоєння виробництва нової продукції: розрахункове визначення нової 

собівартості одиниці пропонованої нової продукції на основі розробки 

відповідної калькуляції; визначення максимально доцільної ціни продажу 

одиниці продукції; для цього рекомендується, наприклад, проведення 

додаткового анкетного опитування статистично достатньої чисельності 

потенційних покупців даної продукції з питання “При якій максимальній ціні 

продажу продукції Ви ще б ії купили?”. 

На основі отриманих даних можна визначити точку А (рис. 3.1), яка 

відображає початок значного спаду попиту на продукцію. 
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Обсяги  

продажу, од.    

 

                                                      

                                                А 

 

 

                        В                              Ціна продажу, грн 

Рисунок 3.1 – Залежність обсягу продажу від ціни продажу 

Точка В (рис. 3.1) може бути прийнята за можливу максимальну ціну 

реалізації продукції. Останню можна також визначити й іншими методами 

теорії ціноутворення. 

Далі на основі даних щодо оцінювання очікуваної реалізаційної 

спроможності запропонованої нової продукції (перша складова) або, при 

відсутності обмежень щодо можливих обсягів реалізації нової продукції, за 

виробничими потужностями підприємства з урахуванням точки беззбитковості 

визначається обсяг можливої прибутковості пропонованої нової продукції за 

новий період часу (П) за формулою: 

П = Вн * (Ц-С)                                                      (3.1) 

де Вн. – обсяг виробництва (продажу) продукції за певний час (місяць, квартал, 

півріччя, рік), од.; 

Ц – ціна продажу одиниці продукції, грн; 

С – повна собівартість одиниці продукції, грн.                    

Потім розраховується рентабельність продукції. Отримані значення 

прибутку та рентабельності порівнюються з мінімально доцільними 

(необхідними) значеннями для підприємства; на основі цього роблять 

попередні висновки щодо доцільності проекту за цією його частиною. 

Якщо проект не потребує якихось капітальних вкладень, то отримані 

значення прибутку з відрахуванням прибутковості продукції, що замінюється 
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пропонованою новою продукцією, і буде становити економічний ефект за 

відповідний період часу. 

Якщо для реалізації проекту необхідні короткострокові капітальні 

вкладення (до одного року вкладання та окупності), то розраховуються такі 

показники: річний економічний ефект проекту (Ер.) за формулою: 

Ер. = ∆Пр. – Ен. * К                                                  (3.2) 

де  ∆Пр. – річний приріст прибутку за рахунок впровадження проекту, грн; 

Ен. – нормативний коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень 

(0,15); 

К – короткострокові капітальні вкладення, грн. 

Далі розраховуються відповідні показники строку окупності та коефіцієнта 

економічної ефективності капітальних вкладень. 

Якщо проект потребує довгострокових капітальних вкладень (декілька 

років вкладання та (або) декілька років окупності), то оцінювання ведеться за 

існуючою методикою визначення економічної ефективності інвестиційних 

проектів з урахуванням чиннику часу (на основі дисконтування) за такими 

показниками, як: 

– чиста сьогоднішня вартість;  

– внутрішня норма рентабельності; 

– період повернення вкладень; 

– індекс прибутковості. 

За отриманими значеннями показників роблять остаточні висновки щодо 

доцільності впровадження проекту. 

У проектному розділі передбачається підрозділ з розв’язання однієї з 

проблемних задач теми курсового проекту з використанням оптимізаційних 

економіко-математичних методів та ЕОМ. 

За даною темою курсового проекту такими задачами, наприклад, можуть 

бути задачі з оптимізації виробничої програми підприємства, з оптимізації 

розкрою матеріалів, з оптимізації приготування виробничих сумішей тощо з 

урахуванням у них присутності пропонованої нової продукції. 
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Для розв’язання задачі необхідно побудувати її математичну модель в 

алгебраїчній та матрично – векторній формах, провести процес розв’язання 

задачі на ЕОМ. 

Щодо вирішення оптимізаційної задачі, то за нею також необхідно 

розрахувати можливий річний економічний ефект, який є складовою загального 

його значення по всім запропонованим в курсовому проекті заходам, що 

відображується потім в загальних висновках до курсового проекту. 

Основною цільовою спрямованістю проектного розділу повинне бути: 

чітке висвітлення змістовної суті запропонованих заходів та методів щодо 

обґрунтування проекту, що розглядається, розробки та освоєння виробництва 

нової продукції, показ наявності у студента відповідних теоретичних знань та 

практичних навичок щодо їх вибору та розробки. 

Викладення проектного розділу повинне супроводжуватися якомога 

ширшим використанням ілюстративно-наочних засобів та розрахункового 

доказу обґрунтування розробок та пропозицій, що містяться в ньому. 

Рекомендований обсяг розділу 35–40 стор. 

Рекомендований обсяг висновків 4–5 стор. 

Матеріали підприємства, які необхідні для використання курсового 

проекту: 

1. Звітні дані за останні роки діяльності підприємства (з ТЕП, виробничо-

господарської діяльності, фінансового стану). 

2. Баланс підприємства. 

3. Виробнича та організаційна структури управління підприємства. 

4. Загальна техніко-економічна характеристика підприємства. 

5. Дані щодо оцінювання конкурентоспроможності та реалізаційної 

спроможності продукції підприємства. 

6. Планова виробнича програма підприємства (або вибраного цеху). 

7. Собівартість, ціна та прибуток одиниці продукції щодо всього 

асортименту.  
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8. Трудомісткість та витрати матеріалів на одиницю продукції щодо всього 

асортименту продукції вибраного цеху. 

9. Наявність матеріалів для виготовлення продукції вибраного цеху. 

10. Виробнича потужність вибраного цеху. 

11. Річний фонд людино-годин щодо вибраного цеху. 

12. Дані щодо стану роботи на підприємстві з обґрунтування проектів 

розробки та освоєння виробництва нової продукції.  

13. Дані щодо методики ціноутворення на підприємстві. 

14.  План організаційно-технічних заходів підприємства з підвищення 

ефективності його діяльності. 

15.  Сітьові графіки підготовки виробництва нової продукції, які 

використовуються на підприємстві. 

16.  Дані зі змінних та постійних витрат в собівартості продукції щодо 

всього асортименту продукції вибраного цеху. 

17.  Дані щодо середніх строків розробки та освоєння нової продукції. 

18.  Дані щодо середньостатистичних значень збільшення прибутковості 

нових видів продукції, які впроваджувалися у виробництво на підприємстві. 

Список літератури повинен нараховувати не менше 25 джерел та бути 

оформленим з урахуванням усіх вимог. 

 

Тема 2 Обґрунтування напрямків вдосконалення організаційної 

структури управління (ОСУ) підприємством 

ЗМІСТ 

ВСТУП  

РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ТА ЇЇ 

МІСЦЕ В СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

1.1 Поняття структури. Структури управління організацією. 

1.2 Типи (різновид) ОСУ. Особливості та принципи їх побудови. 

1.3 Вплив ОСУ на діяльність організації. 

1.4 Чинники впливу на вибір ОСУ. 
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РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА СТРУКТУРИ ЙОГО 

УПРАВЛІННЯ 

2.1 Загальна характеристика організації. 

2.2 Аналіз складу та структури кадрів. 

2.3 Аналіз ОСУ організації. 

2.4 Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності 

організації. 

РОЗДІЛ 3 ПРОЕКТУВАННЯ ВДОСКОНАЛЕНОЇ ОСУ 

3.1 Розробка етапів вдосконалення ОСУ. 

3.2 Взаємозв’язок ОСУ з процесами виробництва. 

3.3 Побудування вдосконаленої ОСУ. 

3.4 Визначення ефективності вдосконалення ОСУ. 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

У розділі 1 «Сутність організаційної структури управління та її місце в 

системі організації» наведені теоретичні аспекти аналізу й удосконалення 

організаційних структур управління в ринкових умовах господарювання. 

 У пункті 1.1 розкриваються поняття: “структура”, “структура управління”, 

Наводиться опис управлінських структур: загальної структури управління, 

організаційної структури управління, структури апарату управління  (САУ), 

Досліджується взаємозв’язок між ОСУ та САУ та їх відношення до задач 

управління. 

 У пункті 1.2. досліджується еволюція ОСУ. При цьому визначається: 

- що спричинило перехід від одної до іншої структури; 

- як пов’язані зміни в ОСУ при переході від адміністративно-командної до 

ринкової економіки; 

- принципи побудови ОСУ при різних економічних системах та в 

перехідний період; 
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- недоліки та переваги кожного з типів ОСУ. 

На основі досліджень робляться висновки про тип ОСУ, який переважає у 

вітчизняній економіці. 

У пункті 1.3 розкривається значення ОСУ в роботі через розкриття її 

особливостей з використанням системного підходу. 

У пункті 1.4 розглядається залежність ОСУ від розміру організації, її 

форми власності, галузі функціонування та сфери діяльності. 

Розділ 2 Аналіз діяльності підприємства та структури його управління. 

 У пункті 2.1 висвітлюється сфера діяльності організації, надається опис 

продукції, яку вона виготовляє, або послуг, які вона надає; аналізуються: 

асортимент, випуск та обсяги реалізації; постачальники та основні конкуренти; 

загальні фінансові результати функціонування організації. 

 У пункті 2.2 проводиться аналіз складу та структури кадрів за групами 

персоналу; висвітлюються питання зміни питомої ваги управлінського 

персоналу з висновками стосовно характеру цих змін; проводиться за даними 

штатного розкладу аналіз управлінського персоналу у розрізі підрозділів 

управління. Для аналізу персоналу організації можна виділити аналіз персоналу 

за рівнем освіти, за віковими характеристиками, за належністю до статі. 

 У пункті 2.3 наводиться ОСУ організації, розкриваються задачі основних 

підрозділів управління та взаємозв’язки між ними; проводиться аналіз 

функціональних взаємозв’язків між підрозділам; висвітлюються недоліки щодо 

будування діючої ОСУ; проводиться аналіз ОСУ з урахуванням норм 

керованості. 

 У пункті 2.4 проводиться аналіз відносних та абсолютних відхилень 

основних техніко-економічних показників та причин їх виникнення за два 

останні роки діяльності організації. Виходячи з теми дослідження, серед 

основних показників можна виділити: випуск продукції, обсяги реалізації 

(наданих послуг), чисельність персоналу у розрізі груп, загальний фонд оплати 

праці, заробітна плата у розрахунку на 1-ого працюючого, прибуток від 



27 
 

операційної діяльності, чистий прибуток, рентабельність від операційної 

діяльності. 

Розділ 3 Проектування вдосконаленої ОСУ. 

 У пункті 3.1 етапи удосконалення ОСУ повинні розроблятись з 

урахуванням аналітичних досліджень, проведених у пункті 2.3. Для кожного з 

етапів потрібно запропонувати методи досліджень. Серед методів 

удосконалення ОСУ можна виділити два основних направлення. За ними 

методи можна поділити на методи типологізації (їх широко висвітлює у своїх 

працях Мартиненко М. М.) та методи мікроаналізу.   

 Методи типологізації полягають у тому, що будуються типові структури 

для різних груп організацій, об’єднаних за такими принципами, як галузь та 

розмір. 

 Методи мікроаналізу будуються на аналізі складу управлінських робіт, які 

формуються шляхом деталізації функцій управління на управлінські задачі, а 

останні – на управлінські роботи. Аналіз проводиться на предмет критеріально-

раціонального (оптимального) закріплення управлінських робіт за ієрархічними 

рівнями управління, за горизонтальними підрозділами управління (відділами) 

та за конкретними посадами. 

Подальший план роботи розкрито саме з позиції методів мікроаналізу і 

тому можливе його корегування. 

При побудові вдосконаленої структури в пункті 3.3 необхідно спиратись 

на такі розповсюджені прийоми, як: 

– спрощення структур; 

– поєднання функцій управління; 

– перерозподіл функцій управління; 

– зменшення кількості персоналу; 

– підвищення відповідальності; 

– зменшення контролю; 

– взаємозв’язок усіх підрозділів організації; 

– узгодженість робіт; 
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– врахування координації робіт. 

До того ж вдосконалення ОСУ потрібно проводити, спираючись на 

критерії: гнучкості, адаптивності, оптимального співвідношення централізації 

та децентралізації, урахування норм керованості.  

При обранні лінійно-функціонального типу структури кількість лінійних 

та функціональних рівнів необхідно спроектувати, виходячи зі складу 

управлінських задач. Удосконалену ОСУ рекомендується представити за 

схемою: сегментація виробництва – функціональні сфери менеджменту – 

перелік задач, що розв’язує кожна з функціональних сфер – виділення 

підрозділів для кожної з функціональних сфер. 

У пункті 3.4 визначення ефективності удосконаленої ОСУ можливо 

провести з використанням методу експертних оцінок. Для цього потрібно 

скласти перелік чинників, що впливають на ефективність функціонування ОСУ 

і визначити їх важливість за допомогою ранжування чинників, використовуючи 

метод анкетування. Далі перевіряється узгодженість думок експертів на основі 

визначення коефіцієнту конкордації (Л), який перевіряється порівнянням з ² 

критерієм Пірсона. Приймається рішення про найбільш оптимальний проект 

ОСУ на основі порівняння результуючої оцінки (R) для діючої і проектної 

ОСУ. 

Матеріали, необхідні для написання роботи:  

1. Звіт про роботу організації за 3 роки (містить основні показники роботи 

організації).  

2. ОСУ організації. 

3. Форма № 2.  

4. Штатний розклад.  

5. Перелік задач управління в розділі основних підрозділів.  

6. Дані за планом технічного переоснащення підрозділів управління. 

Список літератури повинен нараховувати не менше 25 джерел та бути 

оформленим з урахуванням усіх вимог. 
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Тема 3 Управління якістю продукції підприємства 

ЗМІСТ 

ВСТУП  

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ 

1.1 Якість як економічна категорія та об’єкт управління. 

1.2 Чинники, що зумовлюють якість продукції. 

1.3 Стандарти – нормативна база управління якістю продукції та 

сертифікації. 

1.4 Оцінювання рівня якості промислової продукції. 

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ДОСЯГНУТОГО РІВНЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

2.1 Загальна характеристика роботи підприємства. 

2.2 Аналіз зовнішнього середовища підприємства. 

2.3 Оцінка досягнутого рівня якості продукції. 

РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ. 

3.1 Удосконалення системи якості підприємства. 

3.2 Зменшення  браку та втрат від браку. 

3.3 Використання статистичних методів контролю якості продукції на 

підприємстві. 

3.4 Оцінювання рівня якості продукції на підприємстві після 

запропонованих заходів. 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

У вступі обґрунтовується  актуальність теми підвищення якості продукції 

в сучасних умовах господарювання. Розглядається досягнутий рівень 

управління якістю, стандартизації, сертифікації  в одній із галузей народного 

господарства  України. Визначаються проблеми, які необхідно розв’язати в цій 
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галузі у сфері забезпечення якості. Вказується мета, конкретні цілі, задачі, 

об’єкт та предмет дослідження. 

В теоретичному розділі «Теоретичні основи управління якістю продукції» 

розглядаються теоретичні основи процесу управління якістю продукції на 

підприємстві. 

У пункті 1.1 наводяться основні визначення якості, петлі якості, системи 

якості, поліпшення, забезпечення та управління якістю. Робиться аналіз 

підходів до управління якістю як спеціалізованого виду управлінської 

діяльності. Розглядається системний підхід до створення систем якості. 

У пункті 1.2 вивчаються чинники, які впливають на якість і зумовлюють 

високий її рівень. Всі чинники поділено на такі групи: технічні, організаційні, 

економічні та людські. Розглядається петля якості та принцип відображення 

якості. 

У пункті 1.3 коротко аналізується організація робіт зі стандартизації та 

сертифікації в Україні. Розглядаються органи стандартизації та сертифікації в 

Україні, категорії та види стандартів. Розглядаються основні тенденції розвитку 

міжнародної стандартизації систем якості. 

У пункті 1.4 розглядається класифікація промислової продукції та 

показників її якості. Проводиться аналіз методів визначення показників якості 

та диференційного, комплексного й змішаного підходу до оцінювання якості 

продукції. 

В аналітичному розділі «Аналіз досягнутого рівня якості продукції на 

підприємстві» в пункті 2.1 проводиться характеристика роботи обраного 

підприємства, яка включає: коротку історичну довідку, дані про форму 

власності підприємства та напрями діяльності. Проводиться аналіз обсягів 

виробництва та  асортименту  продукції. Аналізується  організаційна структура 

управління підприємством та його виробнича структура. Характеризуються 

основні техніко-економічні та фінансові показники роботи підприємства в 

динаміці за останні роки. 
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У пункті 2.2 детально аналізуються  відносини підприємства із зовнішнім 

середовищем: виконується аналіз конкурентів підприємства, які виробляють 

аналогічну продукцію, проводиться вивчення споживачів та їх споживацьких 

переваг. Вказуються постачальники виробничих ресурсів, посередники при 

реалізації та збуті продукції.  

У пункті 2.3 визначається досягнутий рівень якості продукції обраного 

підприємства на прикладі одного чи декількох видів продукції.  

Для визначення індивідуальних, групових та інтегрального  показників 

якості вхідна інформація записується у вигляді таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 – Таблиця споживчих та економічних показників якості 
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Показник 1         

Показник 2         

Показник 3         

…         

 

У проектному розділі «Шляхи підвищення якості продукції на 

підприємстві» розробляються заходи та напрями підвищення якості продукції 

обраного підприємства.  

У пункті 3.1 пропонуються заходи з удосконалення існуючої на 

підприємстві системи якості і упорядкуванні її відповідно до міжнародних 

стандартів ISO 9000:2000. Наводиться перелік робіт, які необхідно виконати 

для удосконалення системи якості. Розраховуються витрати коштів та часу на 

виконання цих робіт. Оскільки створення системи якості та її удосконалення 

відрізняється значною трудомісткістю та складністю взаємозв’язків у роботі 
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окремих виконавців, пропонується використання методів сітьового планування 

та управління, які дають можливість достатньо чітко визначити послідовність і 

потрібні терміни початку та закінчення тих чи інших робіт, провести 

оптимізацію процесу удосконалення системи якості за критеріями мінімізації 

часу чи ресурсів. За необхідності проводиться також удосконалення 

документації системи якості. 

У пункті 3.2 розглядаються шляхи зменшення браку та втрат від браку. 

Політика підприємства повинна бути спрямована на високу якість продукції. 

Брак, який з’явився в сфері виробництва, реалізації чи у процесі використання 

продукції споживачем, свідчить про низьку якість продукції та погану роботу 

підприємства. Розраховуються показники браку: кількість рекламацій на 100, 

1000, 10000 виробів, абсолютний розмір браку, абсолютний розмір утрат від 

браку, відносні показники розміру браку та втрат від браку. Аналіз браку та 

рекламацій необхідно проводити за причинами: 

- виробничо-технологічні;  

- конструктивні недоліки; 

- якості сировини та комплектуючих виробів; 

- з вини робітників; 

- інші. 

Робляться висновки і пропонуються рекомендації з усунення причин 

браку. 

У пункті 3.3 пропонується використання на підприємстві статистичних 

методів контролю якості продукції, які ґрунтуються на використанні методів 

математичної статистики до систематичного контролю за якістю виробів та 

станом технологічного процесу з метою підтримки його стабільності й 

забезпечення необхідного рівня якості вироблюваної продукції. До 

найдоцільніших статистичних методів відносяться: 

– діаграма Парето; 

– причинно-наслідкова діаграма Ісікави; 

– гістограма (стовпчикова діаграма); 
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– діаграма розкиду; 

– розшарована гістограма; 

– контрольні аркуші та контрольні карти. 

У пункті 3.4 проводиться оцінювання рівня якості продукції після 

можливого впровадження запропонованих заходів з підвищення рівня якості 

продукції на підприємстві та здійснюється порівняння показників якості до та 

після запропонованих заходів. У цьому ж пункті за існуючими методиками 

проводиться розрахунок економічної ефективності запропонованих заходів 

підвищення якості продукції, обґрунтовується доцільність їх впровадження у 

виробництво. 

У інформаційному підрозділі вивчається взаємозв’язок споживчих та 

економічних показників якості продукції. Для вивчення цього взаємозв’язку 

використовується кореляційно-регресійний аналіз. Розрахунки проводяться за 

даними таблиці 1. Основними ознаками є споживчі показники якості виробу. 

Результативною ознакою є економічний показник (ціна споживання, ціна 

купівлі, ціна експлуатації). При проведенні розрахунків доцільно скористатися 

середовищем EXCEL .  

У висновках узагальнюються результати проведених досліджень, 

формулюються рекомендації з підвищення рівня якості  на підприємстві.  

Список літератури повинен нараховувати не менше 25 джерел та бути 

оформленим з урахуванням усіх вимог. 

 

Тема 4 Розробка заходів і напрямів забезпечення конкурентних 

переваг підприємства 

ЗМІСТ 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1 ОСНОВИ ТЕОРІЇ КОНКУРЕНЦІЇ ТА КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ  

1.1 Основні визначення та поняття конкуренції, конкурентоспроможності  

та конкурентних  переваг.    

1.2 Чинники, умови та джерела досягнення конкурентних переваг. 
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1.3 Методики оцінювання конкурентоспроможності продукції та 

підприємства. 

1.4 Основні стратегії конкуренції 

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ДОСЯГНУТИХ КОНКУРЕНТНИХ 

ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА  

2.1 Загальна характеристика роботи підприємства. 

2.2 Аналіз конкурентного середовища підприємства. 

2.3 Оцінювання досягнутого рівня конкурентоспроможності та визначення 

конкурентної позиції підприємства на ринку 

РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ЗМІЦНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 

ПІДПРИЄМСТВА 

3.1 Розробка заходів та напрямів зміцнення конкурентних переваг 

підприємства 

3.2 Оцінювання економічної ефективності запропонованих заходів 

забезпечення конкурентних переваг підприємства. 

3.3 Оцінювання рівня конкурентоспроможності та визначення 

конкурентної позиції підприємства після впровадження запропонованих 

заходів. 

3.4 Застосування економіко-математичних методів та моделей для 

забезпечення конкурентних переваг підприємства. 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми курсового проекту. 

Розглядається сучасний стан обраної для курсового проектування галузі 

народного господарства України. Визначаються проблеми даної галузі, які 

пов’язуються з обраною темою курсової роботи. Вказується мета, конкретні 

цілі, задачі, об’єкт та предмет дослідження. 
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У теоретичному розділі «Основи теорії конкуренції та конкурентних 

переваг» розглядаються теоретичні основи конкуренції, конкурентних переваг 

та конкурентоспроможності.  

У пункті 1.1 наводяться основні визначення понять конкуренції, 

конкурентних переваг, конкурентоспроможності продукції, підприємства, 

галузі та країни в цілому. Розглядаються функції, форми та методи здійснення 

ринкової конкуренції, ієрархія конкурентоспроможності. 

У пункті 1.2 вивчаються чинники, умови, джерела формування 

конкурентних переваг, методи створення конкурентоспроможності. Чинники 

мають різну ієрархію. Умови формування поділяються на зовнішні та 

внутрішні. Конкурентні переваги створюються в результаті того, що фірма 

першою прийшла в галузь, або ж у результаті впровадження на ній новацій. 

Сума конкурентних переваг формує конкурентоспроможність. Важливим є 

кількість та ієрархія конкурентних переваг, яких неможливо досягти одразу за 

всіма чинниками внаслідок дії принципу компенсації, що породжує численність 

шляхів досягнення успіхів у конкурентній боротьбі. 

У пункті 1.3 проводиться порівняльний аналіз існуючих у вітчизняній та 

зарубіжній практиці методик визначення конкурентоспроможності продукції та 

підприємства. 

У пункті 1.4 розглядаються основні стратегії конкуренції: лідирування на 

основі витрат, диференціація та зосередження. 

В аналітичному розділі «Аналіз діяльності та досягнутих конкурентних 

переваг підприємства» у пункті 2.1 проводиться характеристика роботи 

обраного підприємства, яка включає: коротку історичну довідку, дані про 

форму власності підприємства та напрями діяльності. Проводиться аналіз 

обсягів виробництва та  асортименту  продукції. Аналізується  організаційна 

структура управління підприємством та його виробнича структура. 

Характеризуються основні техніко-економічні  та фінансові показники роботи 

підприємства в динаміці за останні роки. 
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У пункті 2.2 детально аналізуються відносини підприємства із зовнішнім 

конкурентним середовищем: виконується аналіз основних конкурентів 

підприємства, вказуються постачальники виробничих ресурсів, посередники 

при реалізації продукції, проводиться вивчення споживачів та їх споживацьких 

переваг. Здійснюється аналіз сильних та слабких сторін у діяльності обраного 

підприємства, який рекомендується проводити за допомогою SWOT-аналізу.  

У пункті 2.3 за декількома чи однією з наведених у теоретичному розділі 

методик оцінювання визначається досягнутий рівень конкурентоспроможності 

обраного підприємства та його продукції, конкурентна позиція на ринку. 

В проектному розділі «Шляхи зміцнення конкурентних переваг 

підприємства» на основі вивчення теоретичного матеріалу та детального 

аналізу діяльності підприємства в ринкових умовах, його сильних та слабких 

сторін, у пункті 3.1 розробляються заходи та напрями зміцнення конкурентних 

переваг обраного підприємства, наприклад такі як:  

- підвищення якості продукції; 

- удосконалення цінової політики підприємства; 

- удосконалення асортиментної політики підприємства;  

- удосконалення маркетингової роботи на підприємстві; 

- удосконалення процесу оновлення продукції підприємства; 

- удосконалення інноваційної та інвестиційної діяльності підприємства; 

- зменшення виробничих витрат підприємства; 

- удосконалення організації виробничої діяльності; 

- удосконалення системи мотивації та стимулювання персоналу на 

підприємстві; 

- інші. 

У пункті 3.2 за існуючими методиками проводиться розрахунок 

економічної ефективності запропонованих заходів зміцнення конкурентних 

переваг, обґрунтовується доцільність їх впровадження у виробництво. 

У пункті 3.3 проводиться оцінювання рівня конкурентоспроможності та 

визначається конкурентна позиція фірми на ринку після можливого 
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впровадження запропонованих заходів та здійснюється порівняння показників 

конкурентоспроможності до та після запропонованих заходів. 

У інформаційному підрозділі «Застосування економіко-математичних 

методів та моделей для забезпечення конкурентних переваг підприємства» 

наводиться приклад використання на підприємстві економіко-математичних 

методів та моделей, таких як : 

- оптимізація асортименту продукції з метою максимізації прибутку або 

мінімізації витрат; 

- кореляційно-регресійні моделі; 

- кластерний аналіз; 

- інші.  

Використання сучасних економіко-математичних методів та моделей у 

практичній діяльності підприємства призводить до забезпечення конкурентних 

переваг високого рангу.  

У висновках узагальнюються результати проведених досліджень, 

формулюються рекомендації зі зміцнення конкурентних переваг  на 

підприємстві.  

Список літератури повинен нараховувати не менше 25 джерел та бути 

оформленим з урахуванням усіх вимог. 

 

Тема 5 Обґрунтування напрямків поліпшення використання 

виробничих потужностей підприємства 

ЗМІСТ 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМКІВ ВИКОРИСТАННЯ 

ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ 

1.1  Класифікація підприємств та їх структура. 

1.2  Принципи організації виробничого процесу. 

1.3  Методи організації виробництва. 

1.4  Визначення та основні задачі використання виробничих потужностей. 



38 
 

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ПОТУЖНОСТЕЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

2.1 Загальна характеристика підприємства. 

2.2 Аналіз використання виробничих потужностей на підприємстві. 

2.3 Аналіз фінансового стану підприємства. 

РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА ШЛЯХІВ ПОЛІПШЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ 

ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ 

3.1 Технологічна частина. 

3.2 Вдосконалення виробничого процесу. 

     3.2.1 Маркетингові дослідження у напрямі оновлення асортименту. 

     3.2.2 Кластерний аналіз ринку або визначення частки ринку. 

     3.2.3 Інші заходи щодо поліпшення використання виробничих 

потужностей. 

3.3. Розрахунок економічної ефективності запропонованих заходів. 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

У вступі розкривають актуальність обраної теми. Представляють сучасний 

стан економіки України та галузі, визначають проблеми для подальшого 

розв’язання (розгляду). 

У розділі 1 «Теоретичне обґрунтування напрямків використання 

виробничих потужностей» необхідно:  

1) визначити класифікацію підприємств за формами власності та 

господарювання; 

2) розглянути основні принципи організації виробничого процесу: 

спеціалізації, пропорційності, паралельності, прямоточності, 

безперервності, ритмічності, автоматичності, гнучкості, гомеостатичності; 

3) розглянути методи організації виробництва, дати характеристику тому 

методу, який застосовується на підприємстві; 
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4) дати визначення виробничим потужностям, розглянути їх функції і 

задачі. 

У розділі 2 «Аналіз використання потужностей на підприємстві» 

аналізують стан підприємства, його господарську та економічну діяльність, 

фінансовий стан, наявність і використання виробничих потужностей і роблять 

висновки щодо резервів поліпшення використання виробничих потужностей. 

Розділ 3 «Розробка шляхів поліпшення використання виробничих 

потужностей» виконують за спеціальною методикою: проводять маркетингові 

дослідження щодо оновлення асортименту і впливу його на використання 

виробничих потужностей. Маркетингові дослідження використовують у 

кластерному аналізі або виконують сегментацію ринку збуту товару. Необхідно 

запропонувати інші заходи покращення використання виробничих потужностей 

та провести розрахунок економічної ефективності від усіх запропонованих 

заходів. Результати доцільно представити у вигляді таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2 – Заходи щодо покращення використання виробничих 

потужностей підприємства 

Сучасний стан Пропозиції Відхилення 

   

 

У висновках коротко викладають результати аналізу та пропозиції. 

Список літератури повинен нараховувати не менше 25 джерел та бути 

оформленим з урахуванням усіх вимог. 

 

Тема 6 Реінжиніринг бізнес-процесів на підприємстві 

ЗМІСТ 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЩОДО ПОНЯТТЯ РЕІНЖИНІРИНГУ 

БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 

1.1 Реінжиніринг як сучасна система управління підприємствами. 

1.2 Реінжиніринг та реструктуризація „за” та „проти”. 



40 
 

1.3 Організаційні структури управління як об’єкт проведення реінжинірингу. 

1.4 Використання інформаційних технологій при проведенні реінжинірингу 

бізнес-процесів. 

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО 

ПРОЦЕСІВ РЕІНЖИНІРИНГУ 

2.1 Закордонний досвід проведення реінжинірингу бізнес-процесів. 

2.2 Загальна характеристика діяльності організації. 

2.3 Аналіз існуючої організаційної структури управління на підприємстві. 

РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА ПРОЕКТУ ПРОВЕДЕННЯ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-

ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

3.1 Проектування заходів реінжинірингу на основі виділення бізнес-

процесів. 

3.2 Кадрова політика організації під час проведення реінжинірингу бізнес-

процесів. 

3.3 Використання методу експертних оцінок при обґрунтуванні 

ефективності змін. 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

Вступ розкриває актуальність теми, виходячи з сучасних тенденцій 

розвитку економічної думки, умов господарювання та стану підприємств. 

Визначає мету та задачі дослідження. 

У розділі «Теоретичні основи щодо поняття реінжинірингу бізнес-

процесів» розкриваються поняття реінжиніринг та бізнес-процеси, 

досліджується їх розвиток. Порівнюються підходи до понять різних авторів. 

Розглядаються погляди на поняття реінжиніринг бізнесу та реінжиніринг 

бізнес-процесів у їх взаємозв’язку. Визначається поняття інжинірингу 

(реінжиніринг з наступним постійним удосконаленням). Дається порівняльна 

характеристика реінжинірингу та реструктуризації як найбільш 
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розповсюджених сучасних систем управління, з точки зору об’єкта 

дослідження, напрямків перетворень, можливості використання на вітчизняних 

підприємствах, проблем реалізації. Досліджуються найбільш важливі об’єкти 

впровадження реінжинірингу: організаційні структури управління у їх 

історичному розвитку, можливості інформаційних технологій. 

У розділі «Аналіз роботи підприємства в умовах переходу до процесів 

реінжинірингу» висвітлюється негативний та позитивний досвід проведення 

реінжинірингу бізнес-процесів та аналізуються причини невдалого 

застосування практики переходу до управління за допомогою бізнес-процесів. 

Надається загальна характеристика діяльності підприємства, яка включає в 

себе: визначення сфери діяльності; аналіз основних показників підприємства за 

останні два роки з розгорнутим аналізом складу та структури кадрів; 

дослідження технічного забезпечення апарату управління на підприємстві. 

Аналіз існуючої організаційної структури управління на підприємстві 

розкриває задачі підрозділів підприємства та взаємозв’язок між ними. 

Висвітлює недоліки існуючої на підприємстві структури. 

У розділі «Розробка проекту проведення реінжинірингу бізнес-процесів на 

підприємстві» проводиться робота з виділення бізнес-процесів на підприємстві, 

що досліджується. Розкриваються особливості кадрової політики підприємства 

під час проведення реінжинірингу бізнес-процесів з розробкою календарного 

плану перетворень. Досліджується питання можливості проведення 

технологічних змін, необхідних при переході на бізнес-процеси. 

Використовуючи метод експертних оцінок, дається обґрунтування 

ефективності змін в показниках організаційної структури при впровадженні 

реінжинірингу. 

Висновки об’єднують загальні положення стосовно реінжинірингу бізнес-

процесів, висвітлені у роботі, та включають рекомендації щодо можливості 

застосування цього підходу до управління на вітчизняних підприємствах. 

Список літератури повинен нараховувати не менше 25 джерел та бути 

оформленим з урахуванням усіх вимог. 
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Тема 7 Удосконалення системи управління персоналом організації в 

ринкових умовах 

ЗМІСТ 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1 УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ 

РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

1.1  Персонал організації як складова частина успішного управління. 

1.2  Основні складові системи управління персоналом. 

РОЗДІЛ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ І АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ 

2.1 Характеристика організації і аналіз господарської діяльності організації. 

2.2 Аналіз використання персоналу і системи матеріального стимулювання. 

2.3 Аналіз роботи служби управління персоналом. 

РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В 

ОРГАНІЗАЦІЇ 

3.1 Передовий досвід в управлінні персоналом.  

3.2 Методи оцінювання персоналу організації. 

3.3 Розробка рекомендацій щодо удосконалення управління персоналом 

організації. 

3.4 Розрахунок економічної ефективності заходів щодо удосконалення 

управління персоналом організації. 

3.5 Інформаційний підрозділ. 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність теми обраного проекту. Для 

цього слід розкрити особливості сучасного економічного розвитку народного 

господарства в цілому, вказати тенденції та напрямки розвитку промисловості 
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(або галузі діяльності, до якого належить об’єкт дослідження), причини, які 

приводять до негативних економічних явищ на підприємстві. 

Далі необхідно зосередити увагу на сучасному рівні управління 

персоналом і впливу його на кінцеві результати виробництва. 

На основі статистичних даних і літературних джерел визначити проблеми, 

які мають місце в управлінні персоналом, сформулювати тему роботи і вказати 

напрямки дослідження, інформативну базу і об’єкт дослідження. 

В теоретичному розділі «Управління персоналом організації в умовах 

ринкової економіки» розглядається: 

1.1 Персонал організації як складова частина успішного управління 

Необхідно викласти теоретичні питання, пов’язані з використанням 

персоналу, а саме: 

- основні поняття, що стосуються трудових ресурсів України згідно з 

останнім переписом населення; 

- роль управління персоналом організації в умовах ринкової економіки; 

- принципи, методи і форми впливу на діяльність, інтереси і поведінку  з 

метою підвищення ефективності та інше. 

Бажано, щоб викладання цього розділу супроводжувалось такими 

ілюстративно-наочними засобами як рисунки, таблиці, залежності, що мають 

відношення до теоретичних методів розв’язання проблеми. 

Основними завданнями використання теоретичного розділу повинна бути 

визначення принципових напрямків та теоретичної бази заходів щодо 

удосконалення системи управління персоналом організації в подальшому 

проектному розділі. 

1.2 Основні складові системи управління персоналом 

На основі огляду літературних джерел висвітлюються основні напрямки 

робіт щодо управління персоналом. 

 Характеризується кожна складова системи управління, їх взаємозв’язок та 

вплив на результати діяльності організації. 
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В аналітичному розділ «Характеристика організації і аналіз господарської 

діяльності і використання персоналу» бажано висвітлити наступні питання: 

 2.1 Характеристика організації і аналіз господарської діяльності 

організації 

 Надається стисла техніко-економічна характеристика організації, яка 

включає: 

- коротку історичну довідку; 

- дані про форми власності організації та напрямки діяльності; 

- відносини з середовищем «прямого впливу». 

Слід проаналізувати: 

- організаційну структуру управління і виробничу структуру організації; 

- обсяги виробництва, асортимент та якість продукції (послуг). 

 Далі наводиться оцінка економічного стану організації за основними 

показниками діяльності за 2–3 роки, фінансові результати. При цьому повинні 

бути відмічені позитивні і негативні результати діяльності організації, 

висвітлені основні принципи, які негативно впливають на результати праці 

робітників. 

 2.2 Аналіз використання персоналу і системи матеріального 

стимулювання 

В даному підрозділі необхідно надати вихідні дані і зробити аналіз 

кількісного та якісного складу персоналу, рівня його використання і 

мотиваційного апарату організації. 

Аналіз проводиться за 2–3 роки з таких питань: 

- чисельність і структура персоналу; 

- забезпеченість організації персоналом та причини відхилення фактичних 

даних від планової потреби в персоналі (особлива увага приділяється 

забезпеченості кадрами найбільш важливих професій); 

- якісний стан персоналу організації. Аналіз проводиться за такими 

показниками: стать, вік, стаж роботи в організації, освіта, спеціальність (за 

дипломом); для робітників – аналіз за тарифним розрядами; 
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- показники обороту, плинності та стабільності персоналу; 

- фактичний баланс використання робочого часу. Аналіз проводиться за 

такими показниками: основні причини втрат робочого часу; розмір цих втрат, 

організаційно-технічні заходи, які могли б запобігти наявним витратам 

робочого часу; 

- показники праці; 

- показники заробітної плати по категоріям працюючих; 

- структура фонду оплати праці; 

- форми і системи оплати праці в організації, тарифна сітка та преміальні 

системи, інші заохочуючи засоби. 

 2.3 Аналіз роботи служби управління персоналом включає наступні 

завдання: 

1. Проаналізувати штатний розклад служби управління персоналом. 

2. Прокоментувати посадові інструкції служби та співробітників служби. 

3. З’ясувати, на підставі яких нормативних матеріалів здійснюється 

розташування кадрів, розподіл обов’язків, створення посадових інструкції 

тощо. 

4. Навести перелік нормативно-правових документів (закони, укази, 

постанови, положення, інструкції), які використовуються в практиці управління 

персоналом. 

5. Описати, як розподіляються завдання (функції) з управління персоналом 

між службою управління персоналом та керівниками структурних підрозділів 

організації, в яких організаційно-розпорядчих документах це зафіксовано. 

6. З’ясувати, чи використовується в організації сучасні інформаційні 

технології в управлінні персоналом, у кадровому діловодстві. Яке програмне 

забезпечення використовується, чи мають працівники служби автоматизовані 

робочі місця? 

7. Описати чинний порядок і процедуру планування поточних і 

колективних потреб у персоналі різних функціональних категорій. Хто в 
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організації за це відповідає, яка використовується інформація, звідки вона 

береться? 

8. Описати методи професійного підбору різних категорій персоналу. 

Оцінити їх ефективність. 

9. Описати порядок планування та організації розвитку персоналу 

(професійна підготовка, підвищення кваліфікації, перепідготовка, стажування 

та ін.). Проілюструвати це кількісними показниками. 

10. З’ясувати, чи є в організації кадровий резерв заміщення ключових 

посад, як він формується, чи практикується планування трудової кар’єри. Дати 

з цього питання інформацію на конкретних прикладах. 

У проектному розділі «Шляхи удосконалення управління персоналом в 

організації» треба розкрити змістовну суть заходів та методів щодо управління 

персоналом,  визначити їх економічну ефективність. 

3.1 Передовий досвід в управлінні персоналом 

Розглянути та проаналізувати досвід управління персоналом передових 

організацій України та зарубіжжя. Порівняти змістовну суть підходів та 

можливості використання на практиці. 

3.2 Методи оцінювання персоналу організації 

Висвітліть показники використання персоналу та методи їх оцінки. 

Розкрийте їхню сутність та оберіть найбільш відповідний для організації 

варіант оцінювання. Розрахунки наведіть на конкретних прикладах із 

поясненням результатів. 

3.3 Розробка рекомендацій щодо удосконалення управління персоналом 

організації 

За узгодженням з керівником курсового проекту, студент надає розробки 

2–3 напрямків управління персоналом. Пропозиції мають бути обґрунтовані 

розрахунками, аналізом та порівнянням результатів, супроводжуватись 

графіками та ілюстрованим матеріалом.  

3.4 Розрахунок економічної ефективності заходів щодо удосконалення 

управління персоналом організації 
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За пропозиціями, наведеними в п. 3.3 виконують розрахунок економічної 

доцільності за відповідними методами. За всіма заходами в цілому визначають 

показники зростання собівартості продукції, збільшення прибутку. 

3.5 Математична частина 

Студентом виконується математична постановка задачі з питань 

стимулювання праці, яка розв’язується з використання ЕОМ. 

До числа рекомендованих задач відносяться: 

1) встановити взаємозв’язок між розміром премії і такими показниками, як 

виконання норм виробітку, здача продукції з першого пред’явлення та інші,  

використовуючи метод парної та множинної кореляції; 

2) розрахунок прогресивної системи оплати працівників цеху (дільниці, 

відділу); 

3) вибір і обґрунтування чинників стимулювання праці, використовуючи 

метод апріорного ранжування та ін. 

Одержані результати потрібно проаналізувати і зробити висновки. 

У висновках стисло і змістовно викладаються  отримані в роботі результати 

дослідження і рекомендації. 

Список літератури повинен нараховувати не менше 25 джерел та бути 

оформленим з урахуванням усіх вимог. 

 

Тема 8 Удосконалення системи добору персоналу підприємства 

(організації) 

ЗМІСТ 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОБОРУ І 

РОЗТАШУВАННЯ КАДРІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ (ОРГАНІЗАЦІЇ) 

1.1 Значення і суть кадрового планування на підприємстві. 

1.2 Основні чинники, що впливають на організацію добору персоналу 

підприємства (організації). 

1.3 Основні методи визначення потреби організації в персоналі. 
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РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Й СИСТЕМИ ДОБОРУ 

ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА (ОРГАНІЗАЦІЇ) 

2.1 Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності 

підприємства. 

2.2 Суть аналізу персоналу організації. 

2.3 Аналіз персоналу організації за основними кількісно-якісними 

характеристиками. 

2.4 Аналіз системи добору і розташування персоналу підприємства 

(організації). 

РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДОБОРУ І 

РОЗСТАНОВКИ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА (ОРГАНІЗАЦІЇ) 

3.1 Вибір методу розрахунку чисельності співробітників. 

3.2 Розрахунок чисельності робітників (відрядників і почасовиків). 

3.3 Розрахунок чисельності адміністративно-управлінського персоналу. 

3.4 Розрахунок потреби підприємства (організації) у фахівцях як складової 

кадрового планування. 

3.5 Математична частина. 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність обраної теми курсового 

проекту, вказати мету роботи та об’єкт дослідження. 

В розділі 1 «Теоретичні основи організації добору і розстановки кадрів на 

підприємстві (організації)» потрібно з’ясувати значення і розкрити суть 

кадрового планування на підприємстві в сучасних умовах господарювання. У 

процесі планування потреб у персоналі до уваги береться дія багатьох 

чинників, які можна поділити на дві групи за ознакою напряму дії: 1) зовнішні: 

макроекономічні характеристики ринку праці, техніко-технологічні чинники, 
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політика, конкуренція і т. ін.; 2) внутрішні: стратегічні, середньострокові і 

поточні. 

Далі потрібно викласти основні методи визначення потреби організації в 

персоналі. До них відносяться: 

- розрахунок чисельності робітників (відрядників і почасовиків) на основі 

відомостей про тривалість технологічного процесу; 

- розрахунок чисельності адміністративно-управлінського персоналу за 

допомогою формули Розенкранца; 

- метод розрахунку за робочими місцями та нормативами чисельності; 

- методи розрахунку за нормами обслуговування та нормами керованості; 

- статистичні методи: стохастичні та експертні тощо. 

 В основі реалізації рішення організації про проведення необхідних 

кадрових зрушень для її подальшого розвитку стоїть завдання пошуку та 

використання джерел поповнення й оновлення персоналу. Існують два основні 

види забезпечення потреб організації в кадрах: 

- через краще використання її власних кадрових можливостей; 

- посередництвом залучення працівників потрібної кваліфікації із 

зовнішнього середовища. 

У першому випадку застосовується: планомірне навчання персоналу; 

підвищення кваліфікації та перепідготовка власних кадрів; суміщення посад; 

виявлення та навчання резерву на посаду; оприлюднення всіх можливих посад 

для підвищення або переведення та ін. 

Велике розмаїття можливостей надходження кадрів до організації 

зосереджено в зовнішніх джерелах. Серед них головним посередником на 

ринку праці виступає державна служба зайнятості. 

Кожен із зазначених видів кадрового забезпечення має свої переваги і 

недоліки. Але їхньою спільною рисою є те, що обидва вони найкраще 

виявляють свої можливості лише в умовах розвинутого ринку праці. 

У розділі 2 «Аналіз господарської діяльності і системи добору персоналу 

підприємства (організації)» дається історична довідка та стисла техніко-
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економічна характеристика підприємства (організації), розкривається суть 

аналізу персоналу організації. 

 Далі проводиться аналіз персоналу організації за основними кількісно-

якісними характеристиками: 

- динаміка чисельності персоналу; 

- його якісні параметри; 

- рівень кваліфікації; 

- освітній рівень; 

- статево-вікова структура; 

- ступінь досвідченості кадрів та ін. 

Проводиться аналіз системи добору і розстановки персоналу підприємства 

(організації). 

У розділі 3 «Шляхи вдосконалення системи добору і розташування 

персоналу підприємства (організації)» на основі вибраного методу проводиться 

розрахунок чисельності співробітників. 

На основі відомостей про тривалість технологічного процесу можна 

розрахувати чисельність робітників таких категорій як відрядники й почасовики. 

Їх чисельність розраховується на основі даних про трудомісткість робіт за 

такою формулою: 

                                                      Чр = Кпер
Т
Т

к

н ,                                                 (3.3) 

де Чр – чисельність робітників; Тн – трудомісткість виробничої програми 

(нормативна), нормо-годин; Тк – корисний фонд робочого часу одного 

робітника, годин; Кпер – коефіцієнт перерахунку наявної чисельності в 

спискову. 

Розрахунок нормативної трудомісткості здійснюється за такою формулою: 

                                                     Тн = 
=

+п

і Квн

ТнвіКіТі

1

,                                        (3.4) 

де п – кількість номенклатурних позицій виробів у виробничій програмі; Кі – 

кількість виробів і-тої номенклатурної позиції; Ті – час, що витрачається на 
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процес (частину процесу) виготовлення даного виробу і-тої номенклатурної 

позиції; Тнві – час, потрібний для зміни величини незавершеного виробництва у 

відповідності з виробничим циклом і-тої позиції; Квн – коефіцієнт виконання 

норм часу. 

Коефіцієнт виконання норм часу розраховується наступним чином: 

                                                       Квн=
Тфакт

Тнорм
,                                                  (3.5) 

де Тнорм – час виготовлення одиниці виробу за нормами; Тфакт – фактичний час 

виготовлення одиниці виробу. 

Чисельність адміністративно-управлінського персоналу організації може 

бути розрахована за допомогою формули Розенкранца, яка має загальний 

вигляд: 

                                            Чау = 
ТсКфрч

ТрКнрч
Кнрч

Тс

КДіТі
п

і +

=1 ,                                     (3.6) 

де Чау – чисельність адміністративно-управлінського персоналу (певної 

професії, спеціальності, підрозділу і т.д.); п – кількість видів організаційно-

управлінських робіт, що визначають завантаженість даної категорії 

спеціалістів; КД – середня кількість дій (розрахунків, обробки замовлень, 

переговорів та ін.) в і-го організаційно-управлінського виду робіт за 

встановлений проміжок часу; Ті – час, потрібний для виконання одиниці КД в 

рамках і-го організаційно-управлінського виду робіт; Тс – робочий час 

спеціаліста згідно з трудовим договором за період часу, прийнятого в 

розрахунках; Кнрч – коефіцієнт необхідного розподілу часу; Кфрч – коефіцієнт 

фактичного розподілу часу; Тр – час на роботі, що неможливо врахувати у 

попередніх (планових) розрахунках. 

Коефіцієнт необхідного розподілу часу розраховується таким чином: 

                                                   Кнрч=КдрКвКпер,                                                 (3.7) 

де Кдр – коефіцієнт, що враховує затрати на додаткові роботи, попередньо не 

враховані в часі, потрібному для виконання певного процесу. Як правило 

знаходиться в межах 1,2 ≤ Кдр  ≤4; Кв – коефіцієнт, що враховує затрати часу на 
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відпочинок працівника протягом робочої доби. Як правило, встановлюється на 

рівні 1,12; Кпер – коефіцієнт перерахунку наявної чисельності в спискову. 

Коефіцієнт фактичного розподілу часу визначається відношенням 

загального фонду робочого часу певного підрозділу до сумарного часу 

виконання організаційно-управлінських видів робіт, який розраховується як: 

                                                  Кфрч=
=

п

і

КДіТі
1

                                              (3.8) 

Серед методів розрахунку чисельності персоналу загальне визнання 

отримав метод за нормами обслуговування. Він використовується для 

розрахунку чисельності працівників як фізичної, так і розумової праці. 

Розрахунок чисельності працівників тут поставлений в залежність від кількості 

об’єктів, що обслуговуються (верстатів, механізмів, одиниць обладнання), або 

числа працівників, яких обслуговують. 

Так, кількість робітників-почасовиків або службовців на основі норм 

обслуговування розраховується за формулою: 

                                               Кпер
Ноб

КзО
Чр

*
= ,                                                (3.9) 

де О – число об’єктів, що обслуговуються; Кз – коефіцієнт завантаження; Ноб – 

норма обслуговування. 

Використовується також метод розрахунку за робочими місцями та 

нормативами чисельності. Потрібна чисельність працівників встановлюється 

за числом робочих місць, а нормативи чисельності за нормами обслуговування. 

Чисельність робітників за робочими місцями визначається також через 

залежність відповідних показників. 

Формула цієї залежності має вигляд: 

                                             Чр=КрмКзмКпер,                                            (3.10) 

де Крм – потрібне число робітників або робочих місць; Кзм – коефіцієнт 

змінності. 

Норматив чисельності службовців визначається за формулою: 

                                                             
Ноб

Ор
Чс = ,                                                 (3.11) 
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де Ор – обсяг роботи; Ноб – норма обслуговування. 

Метод розрахунку за нормами керованості є, по суті, також специфічним 

випадком методу норм обслуговування. На його основі емпіричним шляхом 

розробляються рекомендації щодо визначення граничної чисельності підлеглих, 

що припадають на одного керівника в різних організаційно-технічних умовах. 

Загальна потреба у фахівцях (А) є сумою: 

                                                      А = Чс + Д,                                                 (3.12) 

де: Чс – чисельність наявних фахівців на підприємстві на початок планового 

періоду; Д – додаткова потреба у фахівцях, розрахунок якої включає в себе три 

основних елемента: 

- науково обґрунтоване визначення приросту посад, що займають фахівці, 

в зв’язку з розширенням виробництва чи збільшенням обсягу робіт: 

                                                    Дп = Апл – Аб,                                                 (3.13) 

де: Апл – загальна потреба у фахівцях у плановому періоді, Аб – загальна 

потреба у фахівцях в базовому періоді; 

- часткову заміну практиків, що працюють на посадах фахівців з вищою і 

середньою спеціальною освітою. Додаткова потреба у фахівцях у цьому 

випадку розраховується з урахуванням можливостей їх навчання у вищих і 

середніх спеціальних навчальних закладах без відриву від виробництва: 

                                                    Дв = Апл * Кв,                                               (3.14) 

де Кв – середньорічний коефіцієнт вибуття фахівців і практиків (вибуття не 

перевищує 2 – 4 % загальної чисельності фахівців і практиків на рік); 

- відшкодування природного вибуття працівників, що обіймають посаду 

фахівців і керівників. 

Студент повинен виконати математичну постановку задачі з питань 

визначення кількості персоналу за допомогою ЕОМ. 

У висновках стисло і змістовно викладаються отримані в роботі результати 

і підводиться підсумок роботи. 

Список літератури повинен нараховувати не менше 25 джерел та бути 

оформленим з урахуванням усіх вимог. 
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Тема 9 Розробка програми стимулювання працівників організації 

ЗМІСТ 

ВСТУП  

РОЗДІЛ 1 МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ В РИНКОВИХ УМОВАХ  

1.1 Сутність і значення стимулювання як складової трудової діяльності.  

1.2 Методи матеріального стимулювання працівників.  

1.3 Досвід нематеріального стимулювання трудової діяльності.  

РОЗДІЛ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА АНАЛІЗ СИСТЕМ 

СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ  

2.1 Аналіз діяльності організації. 

2.2 Аналіз діючої системи матеріального стимулювання працівників в 

організації. 

2.3 Оцінка нематеріального заохочення  працівників в організації. 

РОЗДІЛ 3 ПРОГРАМА ВДОСКОНАЛЕННЯ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ  

3.1 Обґрунтування вибору системи оплати праці. 

3.2 Стимулювання праці через участь у прибутках. 

3.3 Заходи щодо вдосконалення нематеріального заохочення трудової 

діяльності. 

3.4 Математична частина. 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність обраної теми курсового 

проекту. Для цього слід розкрити особливості сучасного економічного розвитку 

народного господарства в цілому, вказати тенденції та напрямки розвитку 

промисловості (або галузі діяльності, до якої відносяться об’єкт дослідження), 

причини, які приводять до негативних економічних явищ на підприємствах. 

Далі зосередити увагу на сучасному рівні стимулювання працівників, впливу 

його на кінцеві результати виробництва. 
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На основі статистичних даних вказати проблеми, які мають місце у 

матеріальному та нематеріальному заохоченні працівників, сформулювати тему 

роботи і вказати об’єкти та напрямки дослідження. 

Розділ 1 Механізм стимулювання праці в ринкових умовах 

В п. 1.1 «Сутність і значення стимулювання як складової трудової 

діяльності» необхідно розкрити поняття потреби як основної ланки трудової 

діяльності, зупинитися на сутності категорій «мотиви», «інтереси», «стимули», 

«стимулювання». Дати визначення поняттю «стимулювання». 

Охарактеризувати системи теорій мотивації: змістовну, процесуальну та 

ін., вказати їх спільні риси та відмінності. Обґрунтувати необхідність 

використання мотиваційних теорій для удосконалення систем стимулювання на 

підприємстві. Навести класифікацію методів і систем стимулювання та 

розкрити залежність між системами стимулювання і результатами праці. 

В п. 1.2 «Методи матеріального стимулювання працівників» потрібно 

розкрити сутність матеріального заохочення працівників, його форми і 

джерела, навести класифікацію чинників, які визначають систему матеріальних 

стимулів. Детально зупинитись на механізмі оплати праці. Дати визначення 

заробітній платі, розкрити її функції та принципи організації. Навести схему 

організації оплати праці в Україні. Охарактеризувати кожний її елемент: угоди 

різних видів, тарифну систему, нормування праці, форми і системи заробітної 

плати. Приділити увагу розгляду «безтарифної» системи оплати праці. 

Далі розкрити другу важливу форму матеріального стимулювання 

персоналу –– участь у прибутках. Навести класифікацію систем участі у 

прибутках працівників підприємств і дати стислу характеристику кожної 

системи. Вказати проблеми, які виникають при удосконаленні методів 

матеріального стимулювання працівників на сучасному етапі розвитку 

економіки. 

В п. 1.3 «Досвід нематеріального стимулювання трудової діяльності» 

треба розкрити концепцію нематеріальної мотивації результативності 

діяльності. Детально зупинитись на таких формах стимулювання як збагачення 
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праці, просування по службі, участь у прийнятті рішень на більш високому 

рівні, на програмі підвищення якості трудового життя, гнучких робочих 

графіках, охороні праці та ін. Висвітлити зарубіжний досвід і вітчизняні 

перспективи застосування нематеріального стимулювання трудової діяльності. 

За розділом 1 зробити висновки про основні напрямки вдосконалення 

стимулювання працівників в сучасних умовах діяльності організацій. 

Розділ 2 Характеристика організації і аналіз систем  стимулювання 

працівників 

В п. 2.1 «Аналіз господарської діяльності організації» надається стисла 

техніко-економічна характеристика організації, яка включає: 

- коротку історичну довідку; 

- дані про форми власності організації та напрямки діяльності; 

- відносини з «середовищем прямого впливу». 

Слід проаналізувати: 

- організаційну структуру управління і виробничу структуру; 

- обсяг виробництва, асортимент та якість продукції (послуг). 

Далі дається оцінка економічного стану організації за основними 

показниками діяльності за 2–3 роки, фінансові результати. При цьому повинні 

бути відзначені позитивні та негативні результати діяльності організації, 

висвітлені основні причини, які впливають на результати праці працівників. 

В п. 2.2 «Аналіз персоналу організації та діючої системи матеріального 

стимулювання» необхідно представити вихідні дані, що характеризують 

кількісний та якісний склад персоналу, рівень його використання і 

мотиваційний апарат організації та виконати їх аналіз. Аналіз діяльності 

персоналу за 2–3 роки здійснюється з таких питаннь: 

1. Чисельність і структура персоналу організації. 

2. Забезпеченість організації персоналом. Аналіз причин, що спричинили 

відхилення фактичних показників щодо потреби в персоналі від планових. 

Особлива увага приділяється аналізу забезпеченості кадрами найбільш 

важливих професій. 
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3. Якісний стан персоналу організації. Аналіз проводиться за такими 

показниками: стать, вік, стаж роботи в організації, освіта, спеціальність (за 

дипломом); для робітників –– аналіз за тарифними розрядами. 

4. Показники обороту, плинності та стабільності персоналу. 

5. Фактичний баланс використання робочого часу. Аналіз основних 

причин втрати робочого часу, розмір цих втрат, організаційно-технічні заходи, 

які могли б запобігти наявним втратам робочого часу. 

6. Показники продуктивності праці. 

7. Показники заробітної плати за категоріями працівників. 

8. Структура фонду оплати праці. 

9. Форми та системи оплати праці, що використовуються в організації. 

Навести тарифну сітку, преміальні системи. 

В п. 2.3 «Оцінка нематеріального заохочення  працівників в організації» 

використовуючи дані відділу кадрів, колективного договору, опитування, 

анкетування, потрібно вказати діючі системи нематеріального стимулювання 

працівників в організації. При цьому можна встановити пріоритетність 

нематеріальних стимулів підвищення продуктивності праці, таких як визнання 

результатів виконаної роботи, просування по службі, можливість прийняття 

самостійних рішень та ін. Дається критична оцінка системи нематеріального 

стимулювання в організації.  

За результатами проведеного аналізу в розділі 2 потрібно зробити 

висновки щодо результатів роботи працівників, а також позитивного і 

негативного впливу на них діючих систем матеріального та нематеріального 

стимулювання працівників і вказати напрямки вдосконалення. 

Розділ 3 Програма вдосконалення стимулювання праці. 

В п. 3.1 «Обґрунтування вибору системи оплати праці» на основі 

встановлених недоліків та перспективних напрямків вдосконалення організації 

оплати праці пропонуються заходи, що можуть ефективно змінити системи 

матеріального заохочення до праці в організації, порівнюються варіанти 
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використання прогресивних систем оплати праці з діючою системою та 

рекомендується до впровадження найбільш ефективний. 

Результатом повинен стати розрахунок заробітної плати за групою 

працівників з урахуванням запропонованих заходів. Доцільно провести 

анкетування працівників організації стосовно переваг нововведень з оплати 

праці. 

3.2 Стимулювання праці через участь  у прибутках 

Виплати персоналу підприємства з прибутку поділяються на два види: 

виплати за участь у капіталі та виплати за результати діяльності. 

На матеріалах підприємства, що аналізується, рекомендується провести 

необхідні розрахунки за таких питань: 

1. Які є види виплат працівникам із прибутку і в чому їх особливості? 

2. Який розмір цих виплат? 

3. Як визначається величина дивіденду на звичайні акції? 

4. Які практикуються форми залучення персоналу підприємства до участі 

в капіталі? 

На основі проведеного аналізу розробляються рекомендації щодо схем 

участі працівників у розподілі прибутку. 

Рекомендується показати загальний результат від реалізації 

запропонованих студентом організаційно-технічних заходів. 

В п. 3.3 «Заходи щодо вдосконалення нематеріального заохочення трудової 

діяльності» доцільно вказати на те, що є різні аспекти нематеріального 

стимулювання праці: 

1) адміністративно-організаційні; 

2) соціально-психологічні; 

3) професійні та ін. 

На основі вивчення теоретичних основ і практичного застосування 

нематеріального стимулювання на підприємстві студент розробляє 

рекомендації щодо покращення нематеріального стимулювання працівників 
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окремого відділу або підприємства в цілому за напрямками, наприклад ті, що 

наведені на рис. 3.2. 

 

Напрямки покращення нематеріального стимулювання працівників 
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Рисунок 3.2 – Напрямки покращення нематеріального стимулювання 

працівників 

3.4 Математична частина 

Студент виконує математичну постановку задачі з питань стимулювання 

праці, яка розв’язується з використанням ЕОМ. 

До числа рекомендованих задач відносяться: 

1) встановлення взаємозв’язку між розміром премії і такими 

показниками, як виконання норм виробітку,  здача продукції з першого 

пред’явлення, використовуючи метод парної та множинної кореляції; 

2) розрахунок прогресивної системи оплати праці працівників цеху 

(дільниці, відділу); 

3) вибір і обґрунтування чинників стимулювання праці, використовуючи 

метод апріорного ранжування та ін. 
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Отримані результати потрібно проаналізувати та зробити висновки. 

У висновках стисло та змістовно викладаються результати дослідження і 

рекомендації. 

Список літератури повинен нараховувати не менше 25 джерел та бути 

оформленим з урахуванням усіх вимог. 

 

Тема 10 Удосконалення матеріального стимулювання в умовах 

ринкової економіки 

ЗМІСТ 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1 ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УМОВАХ РИНКУ 

1.1 Мотивація  праці як складова ринкових відносин. 

1.2 Матеріальне стимулювання персоналу. 

1.3 Організація преміювання персоналу. 

1.4 Зарубіжний досвід матеріального стимулювання персоналу. 

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

2.1 Стисла характеристика об’єкта дослідження. 

2.2 Аналіз фінансового стану. 

2.3 Аналіз системи матеріального стимулювання на підприємстві. 

РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ 

МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ 

3.1 Вибір і обґрунтування функції заохочення. 

3.2 Розробка шкал преміювання за однофакторною і двофакторною 

моделлю. 

3.3 Розрахунок економічної ефективності запропонованих систем 

преміювання. 

3.4 Математичний розділ. 
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ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

Вступ. Обґрунтовується тема курсової роботи, її актуальність, сутність в 

умовах ринкової економіки. Вказуються можливі розробки з даної теми.   

Розділ 1 Організація оплати праці в умовах ринку. 

В п. 1.1 «Мотивація праці як складова ринкових відносин» показується, що 

ефективність праці за інших однакових умов визначається особистим 

ставленням людини до праці. Дається сутність категорій «мотиви», «інтереси», 

«стимули», «стимулювання», наводяться основні теорії мотивації праці 

(стисло). Особлива увага приділяється основним положенням матеріальної 

мотивації праці. 

В п. 1.2 «Матеріальне стимулювання персоналу» розглядається заробітна 

плата в умовах ринкової економіки, її сутність, функції і принципи, основні 

складові організації оплати праці в сучасних умовах, тарифна система оплати 

праці, форми і системи оплати праці. 

В п. 1.3 «Організація преміювання персоналу» розглядаються умови і 

показники преміювання (основні і додаткові), визначення рівня (вихідної 

величини) показників і умов, що дають підставу для сплати винагороди, 

обґрунтування розмірів премій, розробка шкал преміювання, визначення 

джерел виплати премій. 

В п. 1.4 «Зарубіжний досвід матеріального стимулювання персоналу» 

викладається досвід країн з розвинутою економікою (США, Японія, Швеція, 

Англія та інші) щодо матеріального стимулювання, додається їх порівняльна 

характеристика, визначається, який саме досвід матеріальної мотивації 

персоналу заслуговує на увагу та широке практичне застосування в умовах 

ринкової економіки України, зважаючи на те, що в країні склалися багаторічні 

традиції, власний досвід матеріального стимулювання. 
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Розділ 2 Характеристика організації і аналіз систем  стимулювання 

працівників 

В п. 2.1 «Аналіз господарської діяльності організації» дається стисла 

техніко-економічна характеристика організації, яка включає: 

- коротку історичну довідку; 

- дані про форми власності організації та напрямки діяльності; 

- відносини з «середовищем прямого впливу». 

Слід проаналізувати: 

- організаційну структуру управління і виробничу структуру; 

- обсяг виробництва, асортимент та якість продукції (послуг). 

Далі дається оцінка економічного стану організації за основними 

показниками діяльності за 2–3 роки, фінансові результати. При цьому повинні 

бути зазначені позитивні та негативні результати діяльності організації, 

висвітлені основні причини, які впливають на результати праці працівників. 

Підрозділ 2.2 «Аналіз фінансового стану» передбачає аналіз фінансового 

стану підприємства. Для оцінювання фінансового стану підприємства в умовах 

ринкових відносин розроблена і успішно застосовується цілісна система 

аналізу, яка базується на використанні прийнятої звітності. За базу порівняння 

рекомендується приймати аналогічні показники (коефіцієнти), досягнуті за 

період, який передує аналізу (або нормативні). Всі одержані показники 

коментуються. За бажанням студента в підрозділі може бути виконана 

комплексна оцінка фінансово-господарської діяльності і перспектив 

підприємства: 

- оцінка ринкової позиції підприємства, його бізнес-середовища 

(внутрішнє та зовнішнє середовище); 

- SWOT – аналіз. 

В п. 2.3 «Аналіз системи матеріального стимулювання на підприємстві» 

передбачається аналіз систем матеріального стимулювання, які діють на 

підприємстві за категоріями: робітники; спеціалісти. 

За кожною категорією аналізуються: 
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- показники преміювання (їх кількість, вплив на результати праці, чи 

конкретні ці показники, чи чітко вони сформовані,  зрозумілі для робітників, чи 

легко піддаються обчисленню і таке інше), умови преміювання, розміри 

преміювання (величина премій); 

- шкала преміювання, принципи її побудови; 

- джерела коштів для виплат премій. 

Аналіз преміальних систем має визначити основні їх недоліки і напрямки 

удосконалення. 

Розділ 3 Розробка заходів щодо удосконалення матеріального 

стимулювання. 

Виконання цього розділу базується на висновках аналітичного розділу. 

Можливі варіанти виконання розділу наведені нижче. 

3.1 Вибір і обґрунтування функції заохочення 

Вибір виду функції заохочення залежить від задачі, яку повинна розв’язати 

система преміювання. Тому необхідно дати поняття функції заохочення, 

характеристику найбільш розповсюдженої функції: пропорційної або лінійної 

залежності заохочення, їх переваги, недоліки. Показати можливості 

застосування криволінійних функцій – опуклих, увігнутих і опукло-увігнутих. 

Саме вони дають можливість виправити основний недолік пропорційної 

функції, яка не враховує інтенсивність праці робітників. Визначаються 

випадки, коли доцільно застосовувати ту чи іншу функцію, залежно від 

специфіки виробництва, задач, які поставлені перед підрозділами виробництва.   

В підрозділі 3.2 «Розробка шкал преміювання за однофакторною і 

двофакторною моделлю»  передбачається розробка шкал преміювання для 

робітників або для спеціалістів. Розробка шкали виконується в такій 

послідовності: 

- обґрунтовуються стимулюючі показники (один або два залежно від 

моделі); 

-  обґрунтовуються максимальна і мінімальна величина премії, виходячи 

із рекомендацій нормативних документів і фактичних даних підприємства; 
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- обґрунтовується початок шкали преміювання; 

- стисло інтервали заохочення знань стимулюючих показників; 

- будуються шкали преміювання за формулами: 

baxky c +−−= )(        (для увігнутої функції заохочення)             (3.15) 

baxky c +−= )(        (для опуклої функції заохочення)                 (3.16) 

baxky c +−−= )(                          при  X < Xn                                   (3.17) 

baxky c +−= )(                          при  X >= Xn                                   (3.18) 

де  у – величина премій; 

х – стимулюючий показник (наприклад, здача продукції з першого 

пред’явлення, питома вага стандартної продукції, відсоток використання 

матеріалів і таке інше); 

с – показник ступеню (чим більше значення, тим інтенсивніше зростає 

величина заохочення). Значення приймається рівним 2,3,4 і практично не 

перевищує цих значень. 

k, а, b – коефіцієнти функції заохочення, які визначаються з граничних умов y  

та x.  

У формулі  (3.15) 

c

p

c

p xxxx

yy
k

)()( maxmin

minmax

−−−

−
=                                             (3.19) 

c

pxxkyb )(* maxmax −+=                                                   (3.20) 

де  уmax, уmin, xmax, xmin – відповідно максимальна, мінімальна величина премії, 

максимальне і мінімальне значення стимулюючого показника; 

хр – розрахункове значення х. 

У формулі (3.16) 

c

p

c

p xxxx

yy
k

)()( minmax

minmax

−−−

−
=                                            (3.21) 

c

pxxkyb )(* maxmax −+=                                                   (3.22) 

У формулі (3.17), (3.18) 
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c

p

c

p xxxx

yy
k

)()( minmax

minmax

−+−

−
=                                                  (3.23) 

c

pxxkyb )(* maxmax −+=                                                          (3.24) 

 

maxxxa p ==               –              для опуклої функції; 

     minxxa p ==               –           для увігнутої функції ; 

     
2

minmax xx
xa p

+
==         –    для опукло-увігнутої функції. 

Заходи щодо удосконалення матеріального стимулювання можуть бути 

виконані в інших напрямках, а саме: 

- розробка комплексного оцінювання персоналу і її застосування у 

розробці шкал преміювання; 

- використання гнучкого тарифу; 

- використання безтарифної (пайової) системи оплати праці; 

- використання контрактної форми найму і оплата праці, інше. 

В підрозділі 3.3 «Розрахунок економічної ефективності запропонованих 

систем преміювання» розраховується очікувана економічна ефективність 

заходів, виходячи із можливого зростання стимулюючих показників. 

3.4 В математичний розділі здійснюється розрахунок показників за 

допомогою ЕОМ. 

Висновки містять узагальнення матеріалу курсового проекту. 

Список літератури повинен нараховувати не менше 25 джерел та бути 

оформленим з урахуванням усіх вимог. 
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