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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИПЛОМНОЇ
МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
Актуальність
теми.
В
умовах
економічної
трансформації реалізація ринкових відносин вимагає
застосування принципово нових підходів до функціонування
механізму господарювання аграрної сфери.
З огляду на необхідність всебічних перетворень в
структурі механізму господарювання, на особливу увагу
заслуговує важливість вдосконалення окремих його елементів
як на макро-, так і на мікрорівні. Вирішення цього завдання
має
бути
підпорядковане
підвищенню
конкурентоспроможності та ефективності галузі сільського
господарства, а також вирішенню соціальних проблем. Для
підприємств різних форм власності стає актуальним пошук
ефективних способів управління працею, що забезпечують
зростання продуктивності праці і активізацію трудової
діяльності.
З переходом
до
ринку сільськогосподарським
підприємствам було надано широкі повноваження в
організації виробництва, праці та її оплати, що повинно було б
стати передумовою формування системи стимулювання, яка б
дозволяла зацікавити працівників в результатах своєї праці.
Однак позитивних зрушень в організації стимулювання праці
не відбулося, і це призвело до ослаблення мотиваційного
середовища в аграрній сфері. Основними причинами ситуації,
що склалась є: розбалансованість елементів механізму
господарювання і, як наслідок, критичний фінансовий стан
більшості сільськогосподарських підприємств, а також
нестача коштів на оплату праці.
Формування механізму господарювання, адекватного
ринковій економіці, вимагає перегляду його принципів,
функцій, методів і напрямків розвитку його елементів,
найважливішим з яких є система стимулювання праці. У
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сучасних умовах система стимулювання праці не обмежується
заходами матеріальних винагород, а розглядається як
комплекс економічних і соціальних складових, що включають
такі суспільно значущі фактори, як поліпшення трудових і
житлово-побутових умов працівників, розвиток соціальної
інфраструктури села. Отже, вивчення питань стимулювання
праці в аграрних підприємствах є актуальним як в науковому,
так і в практичному плані.
Теоретичні основи наукового аналізу проблем мотивації,
стимулювання і заробітної плати було використано в працях
зарубіжних економістів: С. Адамса, В. Врума, Ф. Герцберга,
Е. Лока, Е. Лоулера, Д. Макклеланда, А. Маслоу, М. Мескона,
У. Петті, Д. Рікардо та інших.
У вітчизняній економічній літературі дослідженню
питань, пов’язаних з мотивацією і стимулюванням праці в
умовах
ринку,
присвячені
роботи
М.С. Дороніної,
Т.П. Збрицької,
В. Здоровик,
Є.П. Качана,
П.В. Круш,
А.М. Колота, А. Линдюка, В.М. Лугової, В.І. Подвігіна,
О.В. Сороки,
Б.М. Сердюк,
М.С. Татаревської,
Д.Г. Шушпанова і інших. Високо оцінюючи внесок вчених в
розробку теоретичних положень та практичних рекомендацій
щодо вдосконалення механізму організації стимулювання
праці в ринковій економіці, необхідно відзначити, що окремі
сторони названих проблем розглянуті не в повному обсязі і
потребують поглиблення подальших наукових розробок. Дані
обставини зумовили вибір теми дипломної магістерської
роботи, її мету і основні завдання.
Мета дипломної магістерської роботи полягала в
розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення
системи стимулювання праці працівників ТОВ «Агрофірма
імені Гагаріна». У відповідно до мети дослідження було
поставлено такі завдання:
- визначити місце і роль стимулювання праці в складі
механізму господарювання аграрної сфери економіки;
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- вивчити
поняття
«стимулювання
праці»
і
запропонувати шляхи вдосконалення системи стимулювання
праці в конкретному сільськогосподарському підприємстві;
- провести
аналіз
і
дати
економічну
оцінку
стимулюванню праці в ТОВ «Агрофірма імені Гагаріна»;
- запропонувати напрямки підвищення ефективності
стимулювання праці, що забезпечує зв’язок розміру
винагороди з результатами роботи.
Предметом
дослідження
виступає
сукупність
теоретичних, методичних і практичних аспектів організації
стимулювання праці в умовах ринкового механізму
господарювання. Об’єктом дослідження
є система
стимулювання праці як елемент механізму господарювання в
ТОВ «Агрофірма імені Гагаріна».
Теоретичну і методичну основу дослідження склали
праці українських і зарубіжних вчених, пов’язані з вивченням
проблем формування ринкового механізму господарювання,
стимулювання і оплати праці; періодичні видання; ресурси
глобальної інформаційної мережі Internet, матеріали
досліджень автора.
У процесі дослідження застосовувалися монографічний,
аналітичний,
абстрактно-логічний,
розрахунковоконструктивний, економіко-статистичний методи, а також
методи економічних та соціологічних досліджень.
Інформаційною базою дослідження послужили
нормативні та правові акти України, дані Державної служби
статистики України та Харківського обласного управління
статистики;
бухгалтерська
та
фінансова
звітність
ТОВ «Агрофірма імені Гагаріна»; результати опитування
працівників підприємства.
Наукова
новизна
дослідження
полягає
в
розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення
стимулювання праці в умовах трансформації механізму
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господарювання, а саме:
- адаптовано методику тарифікації працівників на основі
інтегральної оцінки їх кваліфікаційного рівня і якості праці до
умов ТОВ «Агрофірма імені Гагаріна»;
- запропоновано модель механізму стимулювання праці
працівників ТОВ «Агрофірма імені Гагаріна», заснованого на
застосуванні системи бюджетування і комплексного підходу
до оцінки кінцевих результатів і їх взаємозв’язку з рівнем
матеріальної винагороди.
Практична значимість роботи. Наукові положення і
практичні рекомендації, сформульовані в дипломній
магістерській роботі дозволяють на більш високому науковометодичному рівні представити напрямки розвитку ринкового
механізму господарювання аграрної сфери та його елементів,
найважливішим з яких є система стимулювання праці. Окремі
результати
дослідження
прийняті
до
використання
керівництвом ТОВ «Агрофірма імені Гагаріна».
Апробація
результатів
дослідження.
Основні
положення дипломної магістерської роботи доповідалися і
обговорювалися
на міжнародних науково-практичних
конференціях: ХIII-му Міжнародному форумі молоді «Молодь
і сільськогосподарська техніка в XXI сторіччі» (6-7 квітня
2017 року, м. Харків) та VІII Міжнародній науковопрактичній конференції «Ринкова трансформація економіки:
стан, проблеми, перспективи» (7 квітня 2017 року, м. Харків).
Отримані результати і матеріали проведеного дослідження
опубліковані в 4 наукових працях.
Структура та обсяг роботи. Дипломна магістерська
робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків,
списку використаних джерел, додатків. Виконана на
119 сторінках комп’ютерного тексту, містить 28 таблиць та
3 рисунки.
Список
використаних
джерел
налічує
82 найменування.
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ
МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
У першому розділі «Наукові основи стимулювання праці
в сільськогосподарських підприємствах» розглянуто: сутність
стимулювання праці як економічної категорії; поняття,
функції та принципи заробітної плати в системі стимулювання
праці; проблеми та шляхи вдосконалення стимулювання праці
в підприємствах аграрної сфери.
У другому розділі «Сучасний стан системи мотивації і
стимулювання праці в підприємстві» представлено:
організаційно-економічну
характеристику
підприємства;
аналіз виробничого потенціалу ТОВ «Агрофірма імені
Гагаріна»; аналіз трудових ресурсів та мотивації персоналу
підприємства.
У третьому розділі «Удосконалення системи мотивації
та стимулювання персоналу» наведено: шляхи покращення
використання трудових ресурсів та зростання продуктивності
праці; заходи щодо стимулювання та мотивації праці
персоналу;
соціально-економічну
ефективність
запропонованих заходів.
ВИСНОВКИ
В дипломній магістерській роботі представлено
вирішення науково-практичної задачі з обґрунтування
рекомендацій щодо вдосконалення системи стимулювання
праці в ТОВ «Агрофірма імені Гагаріна». Узагальнення
отриманих результатів дало змогу зробити такі висновки:
1. Вивчено господарський механізм як сукупність
способів цілеспрямованої взаємодії економічних структур, що
сприяє узгодженню державних, колективних і особистих
інтересів з реалізації економічних відносин на основі
врахування об’єктивних економічних законів і чинних
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правових норм в напрямку розв’язання суперечностей
суспільного виробництва, а також створення стимулів для
забезпечення умов економічного зростання та інноваційного
розвитку суспільства.
Досліджено склад елементів господарського механізму,
що представляє взаємодію правового, організаційного,
економічного та мотиваційного механізмів та сприяє
підвищенню конкурентоспроможності аграрного виробництва
на
основі
вдосконалення
норм
аграрного
права,
упорядкування відносин власності та форм господарювання,
створення умов сталого розвитку агарного сектора, зростання
добробуту працівників сільського господарства і підвищення
престижності аграрного праці.
2. Розвиток ринкового механізму господарювання
обумовлює необхідність адаптації всіх сторін виробничої
діяльності до безперервно мінливих умов господарювання,
найважливішим з яких є перехід до ефективних методів
управління персоналом, що забезпечує активізацію його
трудової діяльності і зростання продуктивності праці.
Визначальним фактором спонукання людини до праці є
система стимулювання, яка встановлюється в підприємстві.
Стимулювання праці - це система впливу з боку роботодавця
на мотиваційну структуру працівника в частині його
ціннісних установок і інтересів, що спонукає до трудової
діяльності, відповідно до цілей підприємства та зростання
його конкурентоспроможності. Дослідження особливостей
стимулювання праці в системі управління мотивацією
зумовило визначення її мети, завдань і систему принципів,
функцій, видів і форм.
3. Удосконалення
системи
стимулювання
праці
розглянуто в контексті комплексного розвитку елементів
механізму господарювання аграрної сфери, що утворюють
певну цілісність та забезпечують тим самим практичну
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реалізацію стратегічних цілей і завдань підприємства.
В системі економічного механізму розглянуті заходи
щодо створення умов розширеного відтворення праці і
капіталу шляхом використання економічних важелів та
методів. Поряд із зовнішнім регулюванням обумовлена
необхідність
підвищення
ефективності
внутрішньогосподарського
управління
на
основі
впровадження комерційного розрахунку, який виключає
можливість
отримання
незароблених
коштів.
У
мотиваційному механізмі передбачено розробку ефективної
системи стимулювання праці, що забезпечує поєднання
інтересів роботодавця в досягненні високих виробничоекономічних результатів і працівників в отриманні гідної
винагороди за індивідуальні і колективні показники роботи.
4. Дослідження теоретичних основ заробітної плати, як
головної складової системи стимулювання праці, дозволило
уточнити її поняття як ціни робочої сили за рівнем
кваліфікації працівника, регульованою співвідношенням
попиту і пропозиції на ринку праці, що є основним джерелом
життєвих засобів працівника і його сім’ї і представляє один з
елементів витрат виробництва для роботодавця. Вивчено зміст
основних функцій заробітної плати в частини цілей, засобів,
критеріїв і принципів їх реалізації; елементи організації
заробітної плати; види основної і заохочувальної оплати праці
в сільському господарстві.
5. ТОВ «Агрофірма імені Гагаріна» спеціалізувалось на
виробництві продукції тваринництва, зокрема молока та м’яса
ВРХ. При цьому в 2014 році молока займало 42,6 % від
реалізованої підприємством продукції, а в 2015 році відбулась
зміна в структурі товарної продукції підприємства, а саме
збільшилась реалізація молока до 15113,7 тис. грн., та
зменшилась м’яса ВРХ з 5,9 % у 2014 році до 4,33 % у
2015 році і склала 2512,9 тис. грн. Хоча в 2016 році
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спостерігається збільшення реалізації м’яса ВРХ до рівня
2933 тис. грн. та збільшення молока до 20657,2 тис. грн.
Аналіз трудових ресурсів ТОВ «Агрофірма імені
Гагаріна» свідчить, що підприємство забезпечено трудовими
ресурсами в повному обсязі. При цьому працівники
відпрацювали в 2014 році 89 % норми робочого часу, в 2015 –
88 % і 2016 році - 89 %. Затрати праці у місяці максимальної
зайнятості працівників у 2016 році порівняно з 2015 роком
знизились на 13,4 %,а також затрати праці у місяці
мінімальної зайнятості працівників знизились на 14,5 %, що
свідчить про покращення технологічного рівня виробництва
продукції та підвищення продуктивності праці, але показник
розмаху сезонності у даному періоді підвищився на 1,9 %.
Показник плинності кадрів на протязі періоду, що
вивчався знаходився в межах 0,03-0,05 і в 2016 році порівняно
з попереднім зменшився на 20 %.
Продуктивність праці протягом 2014-2016 рр. поступово
зростала і в 2016 році склала 506,1 тис. грн./чол.
6. Кризовий стан більшості сільськогосподарських
підприємств зумовив низький рівень оплати праці, що не
виконує
основних своїх функцій
(відтворювальної,
стимулюючої, соціальної). Це перешкоджає працівникам
забезпечувати свої фізіологічні та соціальні потреби з
урахуванням реальних суспільно необхідних витрат на
відтворення робочої сили, включаючи можливості придбання
і утримання житла, отримання платних медичних і освітніх
послуг, підвищення якості життя. Вивчення структури фонду
заробітної плати вказує на те, що в ТОВ «Агрофірма імені
Гагаріна» не в повному обсязі враховуються результати
роботи, і це робить негативний вплив на мотивацію і
продуктивність праці працівників.
За результатами проведеного соціологічного опитування
встановлено, що проблеми посилення трудової активності не
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зводяться виключно до питань матеріального стимулювання
працівників. У відповідях респондентів зазначено, що інтерес
до роботи визначається також організацією праці, методами
управління і ступенем впливу працівника на виробництво
шляхом прояву ініціативи, самостійності і участі в прийнятті
рішень.
7. Шляхом підвищення ефективності мотиваційної
системи в ТОВ «Агрофірма імені Гагаріна» є вдосконалення
системи соціальних пільг і гарантій, що мають особливу
значимість і доповнюють виконання тих зобов’язань, які
традиційно відведені заробітній платі.
Наступним
напрямком
удосконалення
програми
мотивації та стимулювання на підприємстві є введення
системи нарахування бонусів.
Враховуючи значущість ключових професій на
підприємстві, ми пропонуємо передбачили у шкалі підвищені
розміри бонусу для доярок та трактористів, що працюють з
особливо інтенсивним характером праці в 1,5 рази вищі, ніж
для інших професій.
8. У вдосконаленні системи стимулювання, яка орієнтує
працівників на високопродуктивну працю і зв’язує її
результативність з розміром винагороди, важливу роль
відіграє бюджетування, що реалізує функції планування і
контролю за витратами на оплату праці. Ефективність
стимулювання праці розглянута в рамках системи
бюджетування, яка встановлює зв’язок між змінною частиною
бюджетів, що містить стимулюючі виплати в формі поточного
та річного преміювання, і ступенем виконання підрозділами
та підприємством планових завдань.
Для
визначення фактичної суми
преміювання
запропонована система бонусів, яка передбачає пряму
залежність розміру бонусу від рівня кваліфікації працівника.
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АНОТАЦІЯ
Моргун І.О. «Удосконалення системи стимулювання
праці на матеріалах ТОВ «Агрофірма імені Гагаріна»
Зміївського району Харківської області»
В дипломній магістерській роботі представлено
вирішення
науково-практичної
задачі
з
розробки
рекомендацій щодо вдосконалення системи стимулювання
праці в ТОВ «Агрофірма імені Гагаріна».
В
результаті
дослідження
з’ясовано
сутність
стимулювання праці як економічної категорії, визначено місце
і роль стимулювання праці в складі механізму
господарювання аграрної сфери економіки, встановлено
проблеми та шляхи вдосконалення стимулювання праці в
підприємствах аграрної сфери.
Проаналізовано
сучасний
економічний
стан
підприємства, оцінено його забезпеченість трудовими
ресурсами та ефективність їх використання, досліджено
існуючу систему мотивації і стимулювання праці в
підприємстві, надано економічну оцінку стимулюванню праці
в ТОВ «Агрофірма імені Гагаріна».
Розроблено рекомендації щодо удосконалення системи
мотивації та стимулювання персоналу ТОВ «Агрофірма імені
Гагаріна», зокрема запропоновано напрямки підвищення
ефективності стимулювання праці, що забезпечують зв’язок
розміру винагороди з результатами роботи; опрацьовано
заходи щодо стимулювання та мотивації праці персоналу та
обґрунтовано
соціально-економічну
ефективність
запропонованих заходів.
Ключові слова: стимулювання праці, мотивація
персоналу, продуктивність праці, трудові ресурси, заробітна
плата.
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ANNOTATION
Morgun I. «Improvement of the system of labor
stimulation on the materials of LLC «Agrofirma named after
Gagarin» of the Zmeyv district of the Kharkiv region»
The dissertation deals with the solution of the scientific and
practical task of developing recommendations for improving the
system of labor stimulation at the LLC «Agrarian Company named
after Gagarin».
As a result of the research, the essence of the stimulation of
labor as an economic category was determined, the place and role
of labor stimulation in the structure of the mechanism of
management of the agrarian sphere of the economy were
determined, problems and ways of improving labor stimulation in
the agrarian enterprises.
The current economic situation of the enterprise is analyzed,
its availability of labor resources and their efficiency are evaluated,
the existing system of motivation and stimulation of labor in the
enterprise is investigated, and economic evaluation of labor
stimulation in LLC «Agrarian Company named after Gagarin» is
provided.
Recommendations on improvement of the system of
motivation and incentives for personnel of LLC «Agrarian
Company named after Gagarin» were developed, in particular, the
directions of increasing the efficiency of labor stimulation,
providing a link between the remuneration and the results of work;
measures were taken to stimulate and motivate the work of staff
and substantiated the socioeconomic efficiency of the proposed
measures..
Keywords: labor incentives, personnel motivation, labor
productivity, labor, wages.
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