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ВСТУП 

 

 

Актуальність дослідження. Ефективне функціонування торговельних 

підприємств в умовах ринкової економіки перебуває у прямій залежності від 

забезпечення високої якості їх кадрового потенціалу та відповідності роботи з 

персоналом сучасним вимогам. Управління персоналом – одна з основних 

складових діяльності будь-якого підприємства, яка може виявитися тим 

критичним фактором, що визначає успіх або невдачу підприємства, а 

професіонал у сфері управління персоналом може стати дійсно лідером 

майбутнього. Тому вкладення в персонал виступають обов’язковою умовою 

ефективного господарювання і успішного розв’язання соціально-економічних 

проблем торговельних підприємств. 

Підготовка компетентного персоналу, здатного до продуктивної роботи в 

ринкових умовах, його раціональне просторове й структурне розміщення 

залежить у першу чергу від ефективної системи стимулювання персоналу. 

Нинішня ж практика стимулювання персоналу не відповідає сучасним вимогам 

господарювання. Значна кількість керівників підприємств та фахівців кадрових 

служб мають недостатні професійні знання та вміння з питань управління 

персоналом. Персонал, як один з найважливіших стратегічних ресурсів, 

використовується не завжди раціонально. Відсутність належної уваги до 

розробки та реалізації ефективної кадрової політики, науково обґрунтованих 

форм і методів системи стимулювання персоналу негативно позначаються на 

результатах діяльності торговельних підприємств.  

Теоретичні та практичні аспекти системи стимулювання персоналу 

розглянуто в працях таких вітчизняних та зарубіжних учених, як М. Армстронг, 

І. Бажан, Л. Балабанова, Т. Балановська, М. Виноградський, І. Ганза, О. Гогуля, 

А. Данилюк, Н. Драгнєва, Г. Десслер, Г. Дудукало, А. Єгоршин, Й. Завадський, 

О. Замора, Л. Карташова, А. Кібанов, А. Колот, О. Крушельницька, Ю. Лелі, 

М. Мескон, Т. Мостенська, Ю. Одєгов, Л. Пошелюжна, В. Савченко, 

К. Сімаков, І. Смирнова, Н. Тарнавська, А. Троян, Л. Федорняк, О. Хандій, 
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В. Храмов, Г. Шмідт, В. Щербак, Г. Щокін та ін. 

Ознайомлення з опублікованими працями, присвяченими дослідженню 

теоретичних та практичних аспектів системи стимулювання персоналу та 

підвищення ефективності праці у підприємствах торгівлі, підтверджує 

актуальність вибраної теми дослідження. 

Метою дипломної роботи є поглиблення теоретичних, методичних 

підходів та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення системи 

стимулювання персоналу та підвищення ефективності праці у підприємствах 

торгівлі. 

Завданнями дипломної роботи є: 

- розкрити сутність, класифікацію та структуру персоналу підприємства; 

- визначити форми та методи системи стимулювання персоналу; 

- охарактеризувати методичні підходи до оцінки ефективності системи 

стимулювання персоналу та підвищення ефективності праці у підприємствах 

торгівлі; 

- проаналізувати якісний склад і плинність персоналу ТОВ «Оттоман»; 

- оцінити ефективність системи стимулювання персоналу у підприємстві; 

- розробити пропозиції щодо покращення системи стимулювання 

персоналу та підвищення ефективності праці у підприємстві; 

- запропонувати шляхи підвищення мотивації персоналу у  

ТОВ «Оттоман» та використання зарубіжного досвіду. 

Об’єктом дослідження є процеси стимулювання персоналу та 

підвищення ефективності праці у підприємствах торгівлі. 

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні аспекти 

системи стимулювання персоналу та підвищення ефективності праці у 

підприємствах торгівлі. Поглиблені дослідження здійснені на матеріалах ТОВ 

«Оттоман» Харківської області. 

Методологія і методи дослідження. Методологічною основою 

бакалаврської роботи є комплексний підхід, діалектичний метод наукового 

пізнання, фундаментальні наукові праці та розробки вітчизняних і зарубіжних 

вчених у теорії стимулювання персоналу та підвищення ефективності праці у 
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підприємствах торгівлі. Для реалізації поставлених у бакалаврській роботі 

завдань було використано такі методи дослідження: дедукції – при побудові 

структури роботи в логічному взаємозв’язку і вивченні предмета загалом, 

єдності та взаємозалежності його окремих складових частин; індукції – при 

формуванні загальних висновків до проведеного дослідження; абстрактно-

логічний та синтезу – при уточненні тлумачень категоріального інструментарію 

обраної теми дослідження; табличний та графічний – для аналізу та оцінки 

інформації; кореляційного аналізу – для визначення щільності, характеру 

зв’язку та залежності між факторами впливу та результативними показниками 

діяльності підприємства; анкетування – при визначенні рівня задоволення 

працівників підприємства виконання своєї роботи та інші методи дослідження 

економічних процесів і явищ. 

Апробація результатів бакалаврської роботи. Основні положення, 

теоретичні та практичні розробки і наукові результати бакалаврської роботи 

апробовані на: І Міжнародній науково-практичній конференції 

«Підприємницька, торговельна, біржова діяльність: тенденції, проблеми та 

перспективи розвитку» (м. Київ, Державний університет телекомунікацій, 

11 лютого 2020 р.). 

Інформаційна база дослідження. Інформаційною базою дослідження є 

законодавчі та нормативні акти України, наукові праці вітчизняних та 

зарубіжних авторів, офіційні дані Державної служби статистики України, 

Міністерства фінансів України, річні звіти та первинна документація  

ТОВ «Оттоман», результати опитування та власних спостережень. 

 


