5.1 Загальна характеристика персоналу підприємства
Трудові ресурси  це частина населення країни, що за своїм
фізичним розвитком, розумовими здібностями і знаннями здатна
працювати в народному господарстві. Кількісно вони складаються з
населення в працездатному віці, крім непрацюючих інвалідів та
пільгових пенсіонерів, і працюючих в економіці країни осіб
молодших та старших працездатного віку.
Для характеристики усієї сукупності працівників підприємства
застосовуються терміни – персонал, кадри.
Персонал підприємства являє собою сукупність постійних
працівників, що отримали необхідну професійну підготовку та (або)
мають досвід практичної діяльності.
Під
управлінням
персоналу
підприємства
розуміється
цілеспрямована діяльність керівництва підприємства і відповідних
підрозділів, що включає розробку кадрової політики й управлінських
рішень щодо керування людьми на підприємстві.
Система управління персоналом включає ряд функцій, носіями
яких є різні підрозділи щодо роботи з персоналом: умови і безпека
праці; регулювання соціально-трудових відносин; оформлення обліку
і системи роботи з кадрами; підготовка, перепідготовка і підвищення
кваліфікації персоналу; оцінка і розвиток персоналу; організація і
нормування праці персоналу; аналіз і удосконалювання форм і
методів матеріального стимулювання персоналу.
Усі працюючі на підприємстві діляться на дві категорії:
1) промислово-виробничий персонал, зайнятий виробництвом і
його обслуговуванням;
2) непромисловий персонал – в основному робітники житловокомунального господарства, дитячих і лікарняно-санітарних закладів,
які підпорядковуються підприємству.
За характером виконуваних функцій персонал поділяється на:
1. Керівники – це працівники, які організовують виробництво і
здійснюють управління діяльністю підприємства та його структурних
підрозділів (директори, начальники цехів, головні спеціалісти,
начальники управлінь, відділів, майстри тощо), а також їх
заступники.
2. Спеціалісти – працівники, зайняті спеціальними інженернотехнічними, економічними та іншими роботами, здійснюють
економічну, організаційну підготовку виробництва, облік та аналіз
його
результатів
(інженери,
конструктори,
економісти,
адміністратори,
бухгалтери,
нормувальники,
юрисконсульти,

технологи тощо).
3. Службовці – працівники, які здійснюють підготовку та
оформлення документації, канцелярські, деякі адміністративногосподарські роботи (діловоди, агенти, секретарі-друкарки, обліковці,
касири, архіваріуси, креслярі, стенографісти тощо).
4. Робітники – це працівники, які безпосередньо зайняті
створенням продукту, а також ремонтом, переміщенням вантажів,
перевозом пасажирів, наданням послуг або забезпечують умови для
нормального ходу виробничого, процесу.
За характером виконуваних функцій робітники діляться на:
Основні робітники беруть безпосередню участь у створенні
продукції: за допомогою знарядь праці діють на предмети праці,
видозмінюють їх і створюють готовий продукт.
Допоміжні робітники виконують функції обслуговування
основного виробництва, займаються транспортуванням, зберіганням
предметів праці і готової продукції, ремонтом основних фондів.
Персонал
підприємства
поділяється
за
професіями,
спеціальностями та кваліфікацією.
Професія – це вид трудової діяльності, для здійснення якої
необхідний певний комплекс спеціальних теоретичних знань та
практичних навичок (наприклад, слюсар, токар).
Спеціальність – різновид трудової діяльності в межах професії;
характеризує вужче коло виконуваних функцій і передбачає
використання спеціалізованих засобів праці (наприклад, слюсарінструментальник, слюсар-складальник, слюсар-ремонтник; токарревольверник, токар-карусельник, токар-розточувальник).
Кваліфікація – це рівень знань та практичних навичок,
необхідний для виконання роботи певної складності.
Конкретний рівень кваліфікації робітників у певній галузі
промисловості визначається за допомогою тарифно-кваліфікаційних
характеристик робіт і професій, згрупованими за виробництвами і
видами робіт у вигляді Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника
робіт і професій робітників (ЄТКД).
Для визначення кваліфікаційного рівня робітників і службовців
загальних (наскрізних) професій застосовується Єдина тарифна
сітка, яка містить 15 тарифних розрядів. У 2003 році введено Єдину
тарифну сітку для працівників установ, закладів та організацій
окремих галузей бюджетної сфери, в якій передбачено 25 тарифних
розрядів, для робітників – 8 тарифних розрядів.
Найважливішими показниками структури персоналу є
співвідношення між його категоріями, між основними і допоміжними

робітниками, частка висококваліфікованих і кваліфікованих
робітників у загальній чисельності працівників, а також
співвідношення між робітниками, зайнятими механізованою,
автоматизованою і немеханізованою працею, в тому числі важкою
фізичною і шкідливою працею.

