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Мета і завдання  управління персоналом складається в забезпеченні 
підприємства працівниками, що відповідають вимогам даного підприємства, їхньої 
професійної й соціальної адаптації. 

Об’єкт та предмет дослідження підприємство або його персонал (штатний 
склад) є ключовим фактором розвитку, тому що коли підприємство проявляє турботу 
про своїх людей, ці результати обов'язково позначаються на його діяльності. 

Методи та засоби дослідження теоретичною й методологічною основою 
дослідження є фундаментальні положення економічної теорії, макроекономіки, теорії 
управління, праці вітчизняних і зарубіжних науковців, які стосуються вдосконалення 
механізму забезпечення ефективності управління персоналом на підприємстві. 

Наукова новизна та практичне значення одержаних результатів полягає в 
удосконаленні теоретико-методичних положень функціонування механізму 
забезпечення ефективності управління персоналом підприємств. 

Результати дослідження. На сьогоднішній день управління персоналом на 
підприємстві набуває важливого значення. Адже при правильній організації праці 
можна досягти кращих результатів роботи підприємства. Загалом управління 
передбачає, що основою організації є людський потенціал та орієнтує виробничу 
діяльність. [1] 

Ефективне функціонування і подальший розвиток вітчизняних підприємств 
можливі лише на основі використання дієвого механізму управління, важливою 
складовою якого є механізм управління їх трудовим ресурсами. Персонал завжди був і 
є головним ресурсом підприємства, а отже і трудові ресурси є головним фактором 
формування та забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Без професійно 
підготовлених фахівців жодна організація не зможе вижити і досягти своїх цілей. 
Оскільки на вітчизняних підприємствах відсутня ефективна система управління 
трудовими ресурсами, то проблема управління персоналом є на сьогодні досить 
актуальною. 

Управління персоналу слід розуміти як організований процес безперервного 
професійного навчання працівників для підготовки їх до виконання нових виробничих 
функцій, професійно-кваліфікаційного просування, формування резерву керівників та 
вдосконалення соціальної структури персоналу. Розвиток персоналу забезпечує процес 
зростання умінь, навичок, знань працівника та сприяє підвищенню 
конкурентоспроможності працівників організації. 

У сучасних умовах конкурентної економіки процес ефективного управління 
трудовими ресурсами набуває системності. Для забезпечення якості та 
конкурентоспроможності продукції, розширення ринкових можливостей, отримання 
додаткового доходу необхідно компетентно управляти трудовими ресурсами, 
визначати продуктивні етапи управління і, таким чином, використовуючи новітні 
наукові розробки та практичний узагальнений досвід вітчизняних та зарубіжних 
підприємств, створювати таку систему управління, яка буде найефективнішою на 
конкретному підприємстві. 

Висновки. Визначаючи пріоритети управління персоналом на підприємством з 
метою забезпечення його конкурентоспроможності, необхідно брати до уваги ті 
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складові, що можуть сприяти одержанню стійких переваг над конкурентами, зокрема у 
збільшенні обсягів продажу товарів чи наданні послуг, розширенні кола споживачів, 
зниженні собівартості продукції, зростанні прибутку тощо. 

Ключові слова: механізм управління, фундаментальні положення, ефективне 
функціонування. 
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Мета і завдання. Розкриття теоретичних основ формування цінової політики і 
розробка рекомендацій щодо оптимізації ціноутворення на сучасних підприємствах.  

Об’єктом дослідження є роль управління ціновою політикою в підвищенні 
конкурентоспроможності підприємства. 

Предмет дослідження Процес управління ціновою політикою та його вплив на 
підприємство. 

Результати дослідження. Одним з ключових ринкових інструментів, що 
справляють вплив на процеси виробництва, обміну та споживання, є ціна. Формування 
ціни на конкретний товар є важливою складовою товарної політики підприємства. Від 
ефективної розробки та управління ціновою політикою підприємства залежить рівень 
цін на товари, що в кінцевому підсумку визначає основні фінансово-економічні 
результати діяльності підприємства. Відповідно, ціна має бути встановлена на такому 
рівні, щоб відшкодувати збитки та забезпечити отримання певного рівня прибутку 
підприємству, що дозволить йому зайняти місце лідера серед конкурентів. 

В умовах ринкової економіки важливого значення набуває питання розв‘язання 
проблеми, що значною мірою стосується питання ціни та ціноутворення на 
підприємстві. Зумовлено це економічною сутністю ринкової ціни, котра являє собою 
суттєвий економічний важіль у системі фінансового механізму підприємства. Вона 
безпосередньо впливає на ефективність маркетингової діяльності підприємства та 
сприяє встановленню відповідних відносин між ним і ринком збуту продукції.  

При цьому основна її функція в процесі підприємницької діяльності полягає в 
забезпеченні запланованого рівня прибутку від реалізації продукції. У системі 
ринкового механізму ціна є об'єктивною економічною категорією, що функціонує 
відповідно до діючих економічних законів. Відображаючи певну модель управління 
економікою, вона являє собою її похідну в умовах підприємства. В процесі товарного 
обміну продукції вона характеризує вартість як визначену еквівалентну ціннісну 
кількість аналогічних товарів. Співвідношення, яке виникає в процесі обміну різних 
товарів, дістало назву мінової вартості. Враховуючи, що в процесі купівліпродажу 
гроші виступають як вартісний еквівалент, ціна у даному разі характеризує відповідну 


