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А Н О Т А Ц І Я 
на магістерську кваліфікаційну роботу на тему: 

 
«Удосконалення кадрової політики підприємства» 

 
Познанська  Майя Сергіївна 

 
Актуальність теми. Сьогодні одним з ключових чинників підвищення 

ефективності діяльності промислового підприємства є відношення до кадрів 
підприємства. Щоб мати висококваліфікований фахівців, складових ядра 
промислового підприємства, створити у них стимул до ефективної роботи, 
керівники вимушені використовувати систему управління кадровим 
потенціалом. 

Метою магістерської роботи є виявлення особливостей кадрової 
політики на підприємстві в сучасних умовах господарювання. 

Завдання роботи: – розглянути теоретичні аспекти кадрової політики; 
– охарактеризувати поняття, цілі та принципи кадрової політики; 
– охарактеризувати світовий досвід організації кадрової політики на 

підприємствах й організаціях; 
– проаналізувати виробничо-господарський стан ДП ВАТ «КИЇВХЛІБ» 

«ХЛІБОКОМБІНАТ № 10» 
– дослідити кадрову політику на підприємстві; 
– дати оцінку стану кадрової політики на ДП ВАТ «КИЇВХЛІБ» 

«ХЛІБОКОМБІНАТ № 10» 
– охарактеризувати перспективи розвитку підприємства; 
– запропонувати комплекс заходів щодо удосконалення кадрової 

політики на підприємстві. 
Об'єктом дослідження є  кадрова політика ДП ВАТ «КИЇВХЛІБ» 

«ХЛІБОКОМБІНАТ № 10».  
Предметом дослідження є удосконалення кадрової політики на 

підприємстві. 
Методи дослідження: aнaліз тa узагальнення, вибіркового дocліджeння, 

формально - логічний, системно - структурний, раціональний тощо. 
Теоретичною і методологічною основою магістерської роботи є теорія 

організації і менеджменту, системний підхід як нормативна методологія 
прийняття управлінських рішень; технологія системного управління,  
матеріали періодичних видань, монографій, нормативно-правові акти, статті 
фахових збірників наукових робіт, матеріали сайтів Інтернет-мережі. 

Результати роботи рекомендовано використовувати в роботі 
підприємницьких структур. 

Магістерська кваліфікаційна робота містить: основна частина – 97 стор.; 
таблиць –21; рисунків –5; літературних джерел –50. 

Ключові слова: кадрова політика, організація, кадровий потенціал тощо. 
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S U M M A R Y 
Master's qualification work on the topic: 

" Improvement of the personnel policy of the enterprise " 
 

Poznańska Maya Sergiyivna 
 

Actuality of theme. Today, one of the key factors for improving the efficiency 
of an industrial enterprise is the attitude to the personnel of the enterprise. In order 
to have highly qualified specialists who make up the core of an industrial enterprise, 
to create an incentive for them to work effectively, managers are forced to use the 
system of human resources management. 

The purpose of the master's thesis is to identify the peculiarities of personnel 
policy at the enterprise in modern conditions of management. 

Tasks of work: - to consider theoretical aspects of personnel policy; 
- characterize the concepts, goals and principles of personnel policy; 

- to characterize the world experience of the organization of personnel policy at 
enterprises and organizations; 

- to analyze the production and economic condition of the OJSC 
"KIEVHLIB" "HLIBOKOMBINAT № 10" 

- to investigate personnel policy at the enterprise; 
- to evaluate the state of personnel policy at the OJSC KIEVHLIB OJSC « 

HLIBOKOMBINAT № 10» 
- to characterize the prospects of enterprise development; 
- to propose a set of measures to improve personnel policy at the enterprise. 
The object of the research is the personnel policy of the OJSC “KIEVHLIB” 

“HLIBOKOMBINAT № 10”. 
The subject of the study is the improvement of personnel policy at the 

enterprise. 
Research methods: analysis of generalization, sampling, formal - logical, system - 
structural, rational, etc. 

The theoretical and methodological basis of the master's work is the theory of 
organization and management, the systematic approach as a normative methodology 
for making managerial decisions; technology of system management, materials of 
periodicals, monographs, normative-legal acts, articles of professional collections of 
scientific works, materials of Internet network sites. 

It is recommended to use the results of work in the work of business 
structures. 

The master's qualification work contains: the main part - 97 pages; tables -21; 
drawings –5; literary sources –50. 

Keywords: personnel policy, organization, personnel potential, etc. 
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1) передача вартості загальної винагороди працівникам (27% респондентів); 
2) покращення  програми роботи / життя (22%); 
3) формалізовані кар'єрні шляхи (21%); 
4) спеціальні можливості (20 відсотків). 
Незважаючи на те, що акценти на безготівковій винагороді, на 2017 рік і далі, організації планують зосередити увагу на грошах, а також на покращенні кар'єри, щоб зберегти та залучити правильний талант. Провідні елементи винагороди, які сприймаються як найсильніший вплив на утримання та залучення працівників на 2017 рік, були: 
1) підвищення базової заробітної плати (41% опитаних); 
2) короткострокова та довгострокова змінна оплата (36%); 
3) навчання та розвиток кар'єри (35%). 
Цікаво, що приблизно чверть організацій повідомляють, що такі програми, як ініціативи роботи / життя, кампанії з комунікації з працівниками та планування відстрочки - протягом попереднього року та половини - матимуть менший вплив на утримання та залучення працівників. 
"Негрошові програми, такі як кар'єрні кроки, посилення комунікації з працівниками та ініціативи з роботи / життя, є важливими для сприяння збереженню та залученню працівників незалежно від економічного середовища", - стверджує Л. Гріффіт, директор з  винагороди. "Проте, як відбувається відновлення, роботодавці хочуть переглянути оплату як засіб для збереження конкурентоспроможності та збереження найвищих працівників". 2. Раціоналізація моделі системи управління персоналом Нарешті, мотивація співробітників повинна бути найважливішою метою будь-якої процвітаючої організації. У неефективній компанії чи економіці моральний тиск працівників, ймовірно, постраждає; менеджери повинні знати, як його підняти, і швидко, щоб відповідати цілям компанії. Сприяння дружнім відносинам з працівниками часто проходить довгий шлях у підвищенні їх якості роботи, оскільки вони, ймовірно, більше бачать керівників як союзників, до  яких вони можуть звернутися за допомогою. Треба дотримуватися деякої дистанції, щоб завжди оптимально підтримувати відносини професіонала, однак - надто особисте ставлення до працівників викликає власний комплекс проблем. Цілеспрямовані зміни системи управління персоналом і перехід її в нову якість, яка відповідає вимогам ринку, становить розвиток системи управління персоналом (рис.2.1). Рис. 2.1. Розвиток системи управління персоналомЯк бачимо, ефективність управління персоналом досягається приведенням у повну відповідність до вимог ринку існуючих цілей, форм, методів, процедур роботи з персоналом, зміною цілей, функцій і завдань, а також структур служб організації; але головна відмінність управління персоналом укладена в тому, що використовується потенціал особистості працівника, потенціал команди і цілісний соціально - корпоративний потенціал (культура, ділове спілкування). 
Управління персоналом починається зі стратегічних цілей і завдань організації, які завжди повинні спиратися на суспільний розвиток, враховувати потреби і пріоритети всіх груп населення. Цілі і завдання закономірно визначають всі наступні елементи процесу управління людськими ресурсами: зміст, форми і методи діяльності працівників в організаціях, забезпечують повноту управлінських рішень, постійно орієнтують персонал на таку діяльність, яка цілісно б впливала на соціально - економічні результати. У тому випадку, коли цілі, завдання, зміст управлінського процесу складають цілісний логічний ланцюжок, коли керівник може вибрати найбільш раціональні, відомі науці і практиці, варіанти і розраховувати на досягнення результатів, можна говорити про закономірності управління. 

Виживання організації в конкурентному середовищі, збереженню її життєздатності та здатності до подальшого розвитку сприяє персонал - новатори, які володіють гнучким мисленням та бажають брати на себе відповідальність за управлінські ризики, які вміють працювати в групах. Необхідно забезпечувати високу компетенцію співробітників і здійснювати винагороду працівника, засновану на оцінці індивідуальної праці. 
Стратегічні цілі підприємства, які відповідають змінам у зовнішньому середовищі: 
- розширення і різноманіття вироблених і реалізованих товарів; 
- оновлення виробленої (реалізованої) номенклатури продукції, що випускається з урахуванням вимог ринку; 
- зменшення витрат на виготовлення продукції, що випускається; 
- підвищення якості та конкурентоспроможності продукції. 
Модель стратегічного управління персоналом підприємства виходить зі стратегічних цілей організації, яка функціонує в умовах перехідної економіки, і може бути представлена на рис. 2.2. 

Основними складовими оцінки забезпеченості програми розвитку необхідними ресурсами (зокрема, трудовими і людськими ресурсами) потрібне бути: 
- внесок працівників, очікувана поведінка індивідів з точки зору отримання загального прибутку від діяльності організації; 
- структура зайнятості працюючих, тобто розподіл компетенцій співробітників, кваліфікаційний склад службовців, співвідношення категорій працівників, кількість рівнів управління; 
- компетенція співробітників (необхідний від працівників організації загальний рівень кваліфікації) та роль персоналу в реструктуризації; 
- ступінь взаємодії працюючих в спільній продуктивній діяльності. 
Управління персоналом - поняття комплексне, яке повинне охоплювати широкий спектр питань: від розробки концепції кадрового менеджменту і мотивації працівників до організаційно - практичних підходів до формування механізму її реалізації в конкретній організації. 
Система управління персоналом повинна включати в себе як стандартні функції кадрового діловодства (прийом на роботу, звільнення, переміщення, призначення відпустки і т.д.) так і аналітичні функції оцінки співробітників. 
Сучасні концепції управління персоналом повинні ґрунтуватися на визнанні зростаючої ролі особистості працівника, на знанні його мотиваційних установок, вмінні їх формувати і направляти відповідно до завдань, які стоять перед організацією. 
Отже, під системою управління персоналом розуміється сукупність прийомів і методів впливу підприємства на своїх співробітників з метою максимального використання їх потенціалу для досягнення виробничих цілей. 
Зміст системи управління персоналом має становити ряд елементів, найбільш важливими з яких є: формування кількісного і якісного складу кадрів, система підготовки і перепідготовки працівників, система оплати праці, позитивні міжособистісні відносини між працівниками та адаптація працівників на підприємстві.ВисновокПродуктивність організації залежить від працівників; працівники є найціннішою силою будь-якої організації. Принциповим обов'язком будь-якого роботодавця є необхідність працювати на благо своїх працівників або забезпечити їм оптимальний комфорт. Успіх організації полягає у прагненні працівників, їх креативності та мотивації. Отже, стимули, як матеріальні, так і нематеріальні, є істотно важливими аспектами, які можуть сприяти розвитку продуктивності, зобов'язань, мотивації до  роботи, що, в свою чергу, пов'язано з високим рівнем задоволеності роботою. Таким чином, організації повинні використовувати увесь комплекс цілей збалансованих стимулів, як матеріальних, так і нематеріальних; оскільки це може сприяти задоволеністю від роботи або ефективності функціонування організації. 
Функції управління персоналом реалізуються за допомогою певних методів: організаційних, адміністративних, економічних та соціально-психологічних. 
Управління персоналом людських ресурсів стосується ефективного використання навичок людей. У торговому бізнесі управління персоналом починається з вербування та найму кваліфікованих людей і продовжується керуванням і заохочуванням їх зростання, коли вони стикаються з проблемами та напруженнями, що виникають при роботі. 
Модель стратегічного управління персоналом повинна включати в себе як стандартні функції кадрового діловодства, так і аналітичні функції оцінки співробітників, що буде сприяти максимальному використанню потенціалу працівників для досягнення виробничих цілей. 
Таким чином, управління персоналом спрямовано на досягнення ефективної діяльності організації та справедливості взаємин між працівниками. Гнучка організація праці, самоорганізація працівника і груп трудящих, їх свідома участь не тільки в торговому процесі, але і в управлінні стає відправною точкою створення систем управління людськими ресурсами.Список літератури Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами.10-е изд. / Пер. с англ. под ред. С.К. Мордовина / М. Армстронг – СПб.: Питер, 2012. – 848 с. 1 
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АНОТАЦІЯ Актуальність теми дослідження полягає в тому, що ефективна організація роботи з персоналом підприємства має вирішальне значення для його функціонування незалежно від розмірів, галузевої приналежності, правової форми та інших особливостей. У сучасних умовах розвитку економіки важливо  визначити такі напрямки впливу на персонал, щоб за рахунок впровадження нових форм сформувати політику підприємства, яка зумовить ефективну структуру завтрашньої економіки. 
Об'єктом дослідження виступає процес формування сучасної системи управління персоналом. 
Предметом дослідження є управлінська діяльність і механізм формування методів стимулювання роботи персоналу на підприємстві. 
Мета роботи - на основі сучасних наукових підходів до управління персоналом на підприємстві провести аналіз організаційно-управлінської структури підприємства і визначити шляхи вдосконалення в системі управління персоналом. 
Для досягнення мети були поставлені і вирішені наступні завдання: 
– визначити поняття, розглянути сутність управлінської діяльності; 
– провести аналіз організаційно-управлінської структури; 
– розробити пропозиції щодо раціоналізації моделі системи управління персоналом. 

  Ключові поняття: управління персоналом, управлінська діяльність, система управління персоналом.  

 
Ефективне управління трудовим колективом призначене для забезпечення компанії кваліфікованим персоналом та сприянню максимально повній реалізації трудового потенціалу працівників для досягнення стратегічних цілей. 
Для того, щоб компанія працювала належним чином та виконувала необхідні завдання, вона повинна створити команду, яка знає свої обов'язки. Для цього потрібна добре організована команда, яка отримує добрі відгуки від усіх ешелонів влади і здатна ефективно виконувати завдання.  
Система управління персоналом передбачає формування цілей, функцій, організаційної структури, управління персоналом, вертикальних та горизонтальних функціональних відносин менеджерів та фахівців у процесі дослідження, розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень. 
Найважливіші завдання системи управління персоналом: соціально-психологічна діагностика; аналіз та контроль відносин всередині групи або між людьми, управління відносинами; управління виробничими та соціальними конфліктами (які можуть спричинити стрес); система інформаційного забезпечення управління персоналом; управління зайнятості; оцінка та відбір кандидатів на вакантні посади; аналіз кадрових потреб; планування та контроль кар'єри; професійна, соціальна та психологічна адаптація працівників; управління трудовою мотивацією; ергономіка та естетика. Кожна організація зацікавлена в уникненні та вирішенні цих видів питань. Недосконалість ведення управлінської політики в сучасних умовах на багатьох підприємствах  обумовлює гостру необхідність запровадження на підприємстві передової управлінської політики в галузі ефективного управління персоналом з застосуванням усіх новітніх досліджень. 1. Загальні основи діяльності трудового колективу 1.1. Основні поняття та загальна сутність управління Менеджмент часто описується з точки зору основних функцій, які менеджери повинні виконувати, щоб досягти цілей своєї організації. Багато теоретиків намагалися визначити, що являють собою ці ключові функції управління. Проте результати часто є деяким варіантом за класичним викладом А.Файоля (1916), який визначив управління з точки зору: планування; організації; мотивації (командування); контролю. 
Поняття "командування" часто виражається як "ведучий" або "мотиваційний". Ця функція полягає в тому, щоб максимально ефективно використовувати людей, які працюють в організації. Самий адекватніший або ефективніший спосіб це зробити може відрізнятися як за контекстом, так і відповідно до завдань, які організація намагається здійснити. 
Не існує загальноприйнятого визначення "управління" як діяльності, хоча класичне визначення все ще вважається таким, яке представив А.Файоль. Його загальне твердження про управління багатьма способами все ще залишається чинним після більш ніж 80 років, і воно було адаптоване деякими вченими, як показано нижче [10, 34-45]: 
"Управляти - це прогнозувати і планувати, організовувати, керувати, координувати та контролювати" – А.Файоль (1916). 
"Управління - це соціальний процес ... процес складається з ... планування, контролю, координації та мотивації" - Брех (1957). 
"Управління - це оперативний процес, який спочатку найкраще розподіляється шляхом аналізу управлінських функцій ... П'ять основних управлінських функцій (є): планування, організація, штатний розклад,  керівництво та контроль" - Кунц і О'Доннелл (1984). 
Визначення, запропоновані Брехом, Кунцем і О'Доннеллом, представляють собою зміни, а не принципово нове визначення. Наприклад, використання А.Файолем терміна "команда" виключено на користь "мотивації" (Brech), або "керуючи та ведучи" (Koontz і O'Donnell). Погляди Тома Петерса про управління, порівняно, зміщують акценти від опису того, що таке управління, і підкреслюють те, що саме це потрібно зробити керівникам. Тим не менше, навіть його захоплені рецепти для боротьби з хаосом усуваються посиланнями на "участь" (тобто мотивацію), "керівництво" та "контроль" [10, 57-73]. 
Слід визнати, що наведені вище визначення є надзвичайно широкими. В основному, те, що вони кажуть, полягає в тому, що "управління" - це процес, який дозволяє організаціям встановлювати та досягати своїх цілей шляхом планування, організації та управління своїми ресурсами, включаючи залучення своїх працівників (мотивація). 
Таким чином, організація має чіткі цілі - критичні припущення. Звичайно, керівництво буде сприяти формуванню цих цілей. Тоді відповідальність керівників полягає в розробці стратегій та планів, які дозволять організації досягти своїх цілей; щоб організація мала достатні ресурси (людські, фінансові тощо) для виконання цих планів; забезпечити наявність систем, які полегшують ефективне використання цих ресурсів; спілкуватися з баченням та іншими способами мотивувати співробітників робити все можливе для досягнення успіху в організації; для нагляду за системами, які стежать за прогресом, і приймати виправні заходи, якщо обставини вказують на зміни до цього плану. 
Пітерс акцентує увагу на середовищі, в якій працює організація (яку він характеризує як "хаотична"), і необхідність інновацій та змін у відповідь на зміну навколишнього середовища. Це свідчить про необхідність того, щоб менеджери мали зовнішній вигляд, а не лише вирішували питання ефективного планування, організації та контролю внутрішніх ресурсів. Це являє собою суттєву зміну у способі перегляду управління з часом. Можна стверджувати, що визначення Пітера також менш "зверху вниз", оскільки він говорить про партнерство та участь персоналу, а не про те, як керівники повинні мотивувати працівників. Тим не менше, організація все ще потребує певної форми плану для того, щоб реалізувати свої вимоги до клієнтів, коли вони були виявлені. Тим часом "інновації в усіх галузях фірми" все ще стосуються організації, навіть якщо напрям, у якому вона організована, має постійно розвиватися [14, 127-133]. 
Пітерс "визначення менеджменту визнає все більш глобалізований і конкурентоспроможний світ, в якому працюють багато організацій. Отже, вищі керівники повинні бути так само стурбовані середовищем, в якому працює їх організація, а також з відносинами організації з цим середовищем, як і з тим, що відбувається в організації. 
Функції управління унікально описують роботу керівників. Найчастіше цитовані функції управління - це планування, організація, керування та контроль, хоча деякі вчені визначають додаткові функції. Функції управління визначають процес управління як відмінний від бухгалтерського, фінансового, маркетингового та інших бізнес-функцій. Ці функції забезпечують корисний спосіб класифікації інформації про управління, а більшість основних текстів управління, починаючи з 50-х років, були організовані навколо функціональної структури. 
А.Файоль був першим, хто визначив елементи або функції управління у  1916 році. А.Файоль був керуючим директором великої французької вугледобувної фірми і основував свою книгу на своєму досвіді як практикуючий менеджер. А.Файоль визначив п'ять функцій або елементів управління: планування, організацію, командування, координацію та контроль. А.Файоль стверджував, що ці функції були універсальними в тому сенсі, що всі менеджери виконували їх під час своєї роботи, незалежно від того, чи працювали менеджери у бізнесі, військовому, державному, релігійному чи благодійному бізнесі. 
А.Файоль визначив планування з точки зору прогнозування майбутніх умов, встановлення цілей та розробки засобів для досягнення цілей. А.Файоль визнав, що ефективне планування має також враховувати непередбачені  обставини, які можуть виникнути та незахищені жорсткі та негнучкі плани. А.Файоль визначив організацію як забезпечення структуризації діяльності та відносин в рамках фірми, а також набір, оцінку та навчання персоналу. 
Піонери управління, такі як Джордж Террі, Гарольд Кунц, Кирило О'Доннелл і Ральф Девіс опублікували роботи з теорії управління в 1950-х роках, у яких визначили управління як процес, який складається з безлічі взаємозалежних функцій.  
Відповідно до теоретичної школи, менеджмент - це чітка інтелектуальна діяльність, яка складається з декількох функцій. Коло теоретиків вважає, що всі менеджери, незалежно від їх галузі, організації або рівня управління, беруть участь у функціях управління. Теорія школи вченого  управління стала домінуючою парадигмою для вивчення управління і функцій управління та у свою чергу стала найбільш поширеним способом опису природи управлінської роботи [11, 17-23]. 
На початку 1970-х років, деякі експерти припустили, що функції управління, описані А.Файолем та  іншими теоретиками школи управління не є точним описом реальності робочих місць менеджерів. Головним серед критиків функціонального підходу був Генрі Мінтцберг. 

 Г.Мінтцберг стверджував, що такі функції управління, як планування, організація, мотивація та контроль не точно зображають хаотичний характер управлінської роботи. Він відчував, що функціональний підхід до управлінської роботи помилково передає сенс того, як керівники уважно та свідомо оцінюють інформацію перед прийняттям управлінських рішень. 
На основі спостережливого дослідження п'яти керівників, Г.Мінцберг прийшов до висновку, що фактично працюючі керівники найкраще представляються трьома наборами ролей чи дій: міжособистісні ролі, інформаційні ролі та рольові ролі. Він охарактеризував міжособистісні ролі як такі, що складаються з голови, лідера та зв'язків. Він визначив три інформаційні ролі: представник, розповсюджувач та передавач. Нарешті, він описав чотири ролі, щодо прийняття рішення, включаючи підприємця, обробника перешкод, особи розподіляючої ресурси та учасника переговорів. 
Дослідження Г.Мінтцберга про корисність функцій управління та школи процесу привернуло величезну увагу і створило декілька емпіричних досліджень, спрямованих на те, щоб визначити, який  опис керівної роботи найбільш точний - його чи А.Файоля.  Хоча це дослідження показало, що менеджери виконували, принаймні, деякі з ролей, визначених Г.Мінцбергом, було дуже мало висновків про те, що функції управління не були корисним способом для опису управлінської роботи. 



 7
Вчені продовжують обговорювати це питання. Дослідження, проведене Девідом Лемедом, свідчить про те, що обидва підходи мають певну обґрунтованість, з підходом А.Файоля, який описує ідеальну роботу керівництва, та Г.Мінтцберга, який описує сучасну діяльність менеджерів. Таким чином, загальний висновок, здається, полягає в тому, що, хоча Г.Мінтцберг запропонував справжнє уявлення про повсякденну діяльність практикуючих менеджерів, функції управління все ще дають дуже корисний спосіб класифікувати діяльність менеджерів, коли вони намагаються досягти організаційних цілей. 
Планування - це функція управління, яка передбачає визначення цілей та визначення курсу дій для досягнення цих цілей. Планування вимагає від менеджерів усвідомлення оточуючих умов, що стоять перед їх організацією, і прогнозування майбутніх умов. Це також вимагає, щоб менеджери були хорошими керівниками. 
Організація - це функція управління, яка передбачає розробку організаційної структури та виділення людських ресурсів для забезпечення досягнення цілей. Структура організації є основою, в межах якої координуються зусилля. Структура, як правило, представлена організаційної схемою, яка забезпечує графічне представлення ланцюга команд в межах організації. Рішення, прийняті щодо структури організації, загалом називають рішеннями "організаційного проектування" [7]. 
Організація також включає в себе розробку індивідуальних робочих місць в організації. Необхідно прийняти рішення щодо обов'язків  окремих робочих місць, а також способу виконання обов'язків. Рішення, прийняті щодо характеру робочих місць в організації, зазвичай називають рішеннями "розробки роботи". 
Організація на рівні організації передбачає вирішення питання про те, як найкраще створити робочі місця  у для ефективної координації зусиль. Існує багато різних способів ведення роботи, включаючи організацію за функцією, продуктом, географією або замовником. Багато великих організацій використовують кілька методів ведення різних відділень. Організація на рівні роботи передбачає, як найкраще розробляти окремі робочі місця, щоб максимально ефективно використовувати людські ресурси. 
Традиційно робота над дизайном була заснована на принципах розподілу праці та спеціалізації, яка передбачала, що чим вужче зміст роботи, тим більше може бути професіоналом, особа, яка виконує цю роботу. Однак досвід показує, що робочі місця можуть бути надто вузькими та спеціалізованими. У такому випадку негативні наслідки призводять, зокрема, до зменшення задоволеністю роботою та організаційної відповідальності, плинності робочої сили. 
Останнім часом багато організацій намагалися встановити баланс між необхідністю спеціалізації працівників та необхідністю працевлаштування на робочі місця, які передбачають різноманітність та автономію. Багато робіт зараз розроблено на основі таких принципів, як збагачення робочих місць та робота в команді. 
Керівництво передбачає вплив на інших для досягнення організаційних цілей. Ефективне керівництво вимагає від менеджера мотивування підлеглих, ефективного спілкування та ефективного використання влади. Якщо менеджери є ефективними лідерами, їх підлеглі будуть з великим ентузіазмом прикладати зусилля для досягнення організаційних цілей. 
Щоб стати ефективним у керівництві, керівники повинні спочатку зрозуміти особистість підлеглого, його підстави щодо роботи, цінності, погляди та емоції. Тому поведінкові науки зробили значний внесок у розуміння цієї функції управління. Вивчення особистості та робочих відносин дають важливу інформацію про те, як менеджери можуть найбільш ефективно керувати підлеглими [5, 107-109]. 
Функція "контроль" передбачає, що продуктивність не відрізняється від стандартів. Контроль складається з трьох етапів, які включають встановлення стандартів ефективності, порівняння фактичної ефективності зі стандартами та в разі необхідності вживання коригувальних заходів.  
Вимірювання продуктивності може бути здійснено кількома способами залежно від стандартів ефективності, включаючи фінансові звіти, звіти про продажам, результати виробництва, задоволеність клієнтів та формальну оцінку діяльності. Менеджери всіх рівнів до певної міри займаються управлінською функцією контролю. 
Управлінські функції планування, організації, управління та контролю широко розглядаються як найкращий спосіб опису роботи керівника, а також найкращий спосіб класифікувати накопичені знання про вивчення менеджменту. Незважаючи на величезні зміни в середовищі, з якою стикаються менеджери, та інструменти, які використовують менеджери для виконання своїх ролей, менеджери все ще виконують ці важливі функції [8]. 

 .2. Сучасні форми мотивації як найважливіший елемент управління трудовим колективом Коли йдеться мова про управління людськими ресурсами (HRM), маються на увазі будь-які методи управління, пов'язані з людьми. Визначення, яке надається управлінню людськими ресурсами, описує HRM як офіційну структуру в організації, яка відповідає за всі рішення, стратегії, фактори, принципи, операції, практику, функції, дії та методи, пов'язані з управлінням людьми. Управління людськими ресурсами відіграє значну роль у світі бізнесу, тому що кожна організація складається з людей, і їх треба правильно направляти. Багато досліджень довели, що успіх організації дуже тісно пов'язаний з працівниками, якими керує ця організація. Сьогодні ключова роль відводиться керівникам, які безпосередньо контактують із своїм персоналом, і тому вони є найближчими людьми, здатними впливати на роботу працівників.  Хоча ці висновки сьогодні прийняті у глобальному масштабі, вони не мали на увазі минуле. Розвиток управління людськими ресурсами йшов сумісно з розвитком суспільства, отже, політична, економічна та соціальна ситуація в країні мала та зараз має великий вплив на способи управління персоналом. Перша діяльність HRM, яка використовується в компанії, включає кадрове забезпечення, звідси мається на увазі стратегічне планування людських ресурсів, рекрутинг та відбір. Важливість цих завдань є безперечною, оскільки успіх організації будується на своїх співробітників, їх вміннях, знаннях та готовності приділяти великі зусилля робочому навантаженню. 
Другою суттєвою діяльністю HRM є навчання та розвиток. В даний час більшість робочих місць вимагають навчання, оскільки існуючі навички та звички нових працівників повинні відповідати вимогам організації. Мотивація - це третя діяльність HRM. Існує кілька способів підвищити мотивацію працівників. Останнє завдання називається обслуговуванням. Кожна організація намагається зберегти своїх цінних працівників, тому не дивно, що HRM докладає великих зусиль для покращення безпеки та охорони здоров'я, комунікації всередині компанії та відносин з працівниками. 
Кожна організація має справу з усіма цими завданнями, але розмір організації визначає, хто несе відповідальність за них. В даний час більшість великих компаній мають один окремий відділ, який займається завданнями, пов'язаними з людськими ресурсами. У малих підприємствах власник-менеджер часто несе відповідальність за вербування, навчання, мотивацію та обслуговування. Може здатися дивним, що мотивація настільки широко обговорюється в сучасному діловому середовищі. Це, в основному, пов'язано з висновками психологів, які зрозуміли, що люди діють відповідно до їхніх внутрішніх мотивів і що існують способи впливати на них. 

 Мотивація визначається як психологічний стан, що викликає діяльність, поведінку чи дію. Іншими словами, працівник має мотивацію докласти зусиль до такої діяльності, яка допоможе задовольнити його потреби. Тепер зосередимося на потребах людей, оскільки вони приймаються як основне джерело мотивації. Навколишнє середовище, в якому ми живемо впливає на наші потреби по суті, тому 45-річний чоловік в Америці, ймовірно, не має ті ж потреби, як людина того ж віку в Чехії, або людина в Україні. Згідно з теорією справедливості, ми маємо тенденцію до порівняння, і ми робимо це весь час. Ми бачимо, що є іншим (добре оплачувана робота, річний відпочинок біля моря, добра машина і будинок), і ми цього хочемо. Те, що ми порівнюємо з іншими, залежить і від наших цінностей - одна людина хоче мати хороший будинок, інша хоче мати цікаву роботу. Це також є причиною того, чому двоє людей можуть бажати іншої роботи.  Деякі хочуть забезпечити безпеку роботи, деякі хороші відносини з колегами, і коли вони отримують це, вони задоволені [11, 61-63]. Згідно з вищезгаданими фактами,  можна припустити, що напрямок мотивації є найважливішим фактором для компанії. Якщо напрям не спрямований на цілі організації, то інтенсивність, яка виникає у завданні, і період часу, коли працівник намагається втрачає свою важливість. Крім того, інтенсивність і наполегливість не легко виміряти. Іноді керівникові треба визнати, наскільки важко працюють його співробітники та як довго вони зберігаються, але вони здатні лише визначити, що саме їх співробітники роблять  під час праці. Ось чому успішний менеджер повинен мати можливість стимулювати свій персонал, тому вони, як правило, докладають зусиль до потрібних заходів. 
Деякі вчені стверджують, що кожен мотив перебуває в полярності (людина, її оточення). Одна сторона полярності - це фізичний або психічний стан, який людина хоче досягти. З іншого боку, це інструмент або ситуація, яка допоможе людині досягти бажаного стану. Це дуже важливе знання, тому що коли працівники не знають, як задовольнити потреби компанії, вони почуваються розчарованими та демотованими, а це стан, якого менеджер не хоче досягти. Ієрархічна теорія потреб була представлена американським психологом Авраамом Маслоу, який стверджував, що в кожній людині існує п'ять типів потреб, які можна було б замовити ієрархічно [12, 119-126]. 
Стосовно теорії X і теорії Y, за словами Дугласа МакГрегора, існує два можливих погляди на людей. Теорія X описує людей як пасивних істот, які ненавидять працювати, яких треба постійно контролювати і спрямовувати і вони намагаються уникати будь-якої відповідальності. Теорія Y є сумарною протилежністю. Люди сприймаються як активні істоти, вони люблять працювати, прагнуть до успіху, виступають за відповідальність за завдання та прагнуть до творчості [10, 204-210].  Теорія мотиваційної гігієни Фрідріха Герцберга, мабуть, є найбільш складною з мотиваційних теорій. Він виділяє два типи факторів, які впливають на задоволеність роботою. Є фактори, що ведуть до задоволення, але їх відсутність не викликає незадоволення - їх називають мотиваторами. За допомогою мотиваторів Ф.Герцберг мав на увазі досягнення, визнання, саму роботу, відповідальність, просування і зростання. 
Тоді є чинники, які при поданні викликають невдоволення, але їх відсутність не викликає задоволення - їх називають гігієнічними факторами. Серед них Ф.Герцберг включав нагляд, політику компанії, відносини з керівником, умови праці, заробітну плату, відносини з однолітками, особисте життя, відносини з працівниками, статус і безпеку. За словами Ф.Герцберга, менеджер, який хоче  спонукати своїх співробітників докласти більше зусиль до своєї роботи, стимулювати їх, повинен спиратися на фактори мотивації. 
Розглянемо теорію справедливості Адамса. Адамс був усвідомлений тим фактом, що люди не живуть у вакуумі. Вони знаходяться в постійному контакті з іншими людьми, і вони порівнюють. Особливо на роботі люди порівнюють свої робочі завдання, знання з колегами та пошук справедливості в нагородження. Адамс запропонував, що коли працівники зазнають позитивного дисбалансу, вони вживають певні заходи, щоб отримати це знову.  Також слід обов'язково згадати теорію тривалості В.Х. Врума, яка виробила формулу для вимірювання мотивації. Визначивши деякі основні теорії мотивації, було продемонстровано, що існує кілька підходів, які стосуються мотивації, і що ніхто з них не може бути прийнятий без будь-якого критицизму [10, 307-313]. Всі теорії ґрунтувалися на деяких експериментах або спостереженнях, отже, вони лише були письмовими висновками про досліджувану ситуацію. Хоча ситуації можуть бути подібними, вони, ймовірно, ніколи не будуть однаковими. Тому менеджери повинні перш за все спрямувати свою увагу на працівників. Вони повинні спостерігати за співробітниками, спілкуватися з ними, щоб вони могли скласти картину про їх очікування та поведінку. Доки це не буде досягнуто, керівники повинні вибирати, якої теорії слідувати. Всі ці підходи були представлені, щоб проілюструвати складний процес мотивації та дати корисні ідеї щодо вирішення цієї проблеми. Проте треба пам'ятати, що жодна з них не визнається найкращою теорією, оскільки правильний "стиль" лежить десь посередині. Ці теорії базуються на думці вчених щодо мотивації, яка потім намагалася виробити таку теорію, яка б підтримала їхні ідеї. Кожен теоретик зробив важливе розуміння цієї проблеми, тому, не концентруючи увагу лише на одному підході, можна застосовувати кожну з них, але у різних випадках. Існує дуже важливий факт, що всі дорослі люди вже сформовані, і що їх ставлення до зовнішніх чинників відрізняється від однієї людини до іншої.  У 1994 році П.Ружичка розповів про мотиваційний профіль осіб, який виражає відносно стабільну або довготривалу орієнтацію, перевагу мотивації як частину загальнолюдського профілю. Профіль мотивації створюється різними факторами - необхідністю соціальних контактів, необхідністю соціальної безпеки, необхідністю самооцінки, тенденцією до утвердження в суспільстві, особистими рисами такими, як чутливість, співпраця та незалежність. Профіль мотивації складається з широкого кола "вимірів", або можна сказати, мотиваційна спрямованість, до якої людина має сильніші або слабкіші переваги. У 1998 році К.Провазник та П.Комаркова демонструють вісім вимірів, які формують мотиваційний профіль. Головним чином зараз нас буде цікавити одна мотиваційна орієнтація, яка відрізняється в ставленні особи до успіху - люди, як правило, наближаються до успіху або уникають невдачі. Особи, що наближаються до успіху, активні на роботі, творчі та інноваційні. Тоді є люди, які виконують свою роботу згідно з інструкціями, вони, як правило, віддають себе лише легким цілям, які вони певно зустрічають - вони ведуть себе відповідно до знаменитої прислів'я "Той, хто нічого не робить, нічого не псує". Немає сумніву, що працівники на вищих рівнях організаційної структури повинні бути орієнтовані на успіх, оскільки ринки бізнесу постійно змінюються, і компанія, яка бажає досягти успіху, не може боятись спробувати нові стратегії, щоб уникнути невдач. Індивідуальна тенденція до наближення успіху або уникнення невдач дуже тісно пов'язана з мотивацією роботи [4, 67-81]. Мотивація продуктивності, іншими словами, ставлення до успіху, визначається соціальною обстановкою, національною культурою та деякими іншими факторами. Не тільки всі ці фактори впливають на мотивацію продуктивності роботи, вони також впливають на нашу особистість в цілому, а також на те, як ми поводимося. Треба відмітити важливість мотивації в діяльності з управління персоналом. По-перше, керівники повинні пояснити вплив мотивації на можливість визначити її важливість. Коли людина мотивується займатися певною діяльністю, вона безумовно робить більше зусиль до завдання, ніж коли вона є немотивованою. Менеджер може найняти людину з надзвичайними навичками, знаннями та досвідом, але це не забезпечить її задовільну роботу. Це дуже важливо для організації, оскільки їй потрібен персонал, який робить все можливе і мотивуватиметься досягненню цілей, які відповідають стратегії організації. Мотивація не є єдиним елементом, що визначає ефективність працівників, але це, безумовно, відіграє важливу роль.  Є два типи людей. Люди, які самостійно мотивовані, а це означає, що вони не потребують зовнішніх імпульсів для здійснення діяльності. І напроти є друга група співробітників, яких набагато більше. Ці люди виконують завдання, оскільки існують зовнішні стимули, які їх мотивують.  Під час ідентифікації результатів роботи зазначаються два або три важливих чинника: мотивація (готовність докласти зусиль), вміння, а іноді й робоча обстановка. Можливість розповідає про фізичні та психічні межі працівників, технічні знання та кваліфікацію, досвід роботи та навчання. При визначенні робочого середовища керівник повинен враховувати технічний рівень устаткування організації, такий як машини чи інструменти, рівень безпеки на робочому місці, відносини з колегами та керівниками та багато інших. Багато опитувань показало зв'язок між ворожим робочим середовищем та прибутком компанії. В залежності від обставин та оточуючого середовища існують різні способи підвищення мотивації. Коли мотивація працівника не є задовільною, є ефективні способи, які менеджер може використовувати для підвищення ефективності роботи своїх співробітників. Цей процес називається стимуляцією, і речі, які мають силу для посилення мотивації, називаються стимулами. На думку Паукнерова (2006), стимуляція розуміється як зовнішнє втручання у поведінку людей, систематично впливаючи і регулюючи мотивацію людини. Ми стимулюємо людей, тому що ми хочемо, щоб вони робили те, що ми бажаємо. Існують різні способи стимулювати працівників, щоб вони працювали більш ефективно [6, 16-25].  Загальновідомо, що чим більш розвинена компанія, тим більша універсальність стимулів, які використовуються.   Організація може вибрати матеріальну фінансову та матеріальну нефінансову винагороду (стимули) та нематеріальну винагороду. 
Зараз розглянемо матеріальну винагороду. Є два види грошової винагороди - фінансові та нефінансові. Фінансова винагорода надається працівникам за час, витрачений на роботу, залежно від їхньої посади, кількості відповідальності, результативності та інших критеріїв. У 2000 році Стівен П. Роббінс та Девід Деценцо  стверджували, що фінансові стимули є найбільш мотиваційними, якщо вони пов'язані з результатами, і вони не є єдиними теоретиками, які прийшли до цього висновку. Працівник повинен мати змогу бачити чіткий  зв'язок між зусиллями, поставленими в завданні, та отриманою нагородою. За словами Стівена П. Роббінса та Девіда А. Децензо, нефінансові винагороди покликані збагатити життя працівників. Серед них можна назвати компанію автомобілів, ноутбуків, спортивних або культурних допоміг, страхування життя та інвалідності тощо.  Розглянемо більш детальніше нематеріальну винагороду. Більшість співробітників шанують, коли їх зусилля визнаються їхніми роботодавцями, тому організації повинні приділяти більше часу, щоб висловити подяку своїм співробітникам. Однак гроші - це не єдиний спосіб це зробити. Є стимули, які не мають істотного фактору, але все ще мають величезну силу для мотивації. Публічна похвала, просування та позитивна оцінка - лише деякі приклади нематеріальних нагород. Широко обговорюється, який тип стимулу є найпотужнішим. Проте слід знову заявити, що кожен співробітник має різні цінності, а отже, те, що стимулює одного співробітника, не обов'язково повинно мати однаковий ефект на іншого.  Серед інших виявлень M. Poll показав, що, хоча 70 відсотків працівників отримали словесну похвалу, лише 49 відсотків шукали саме  цього від керівництва, а з іншого боку - 29 відсотків тих, хто вважав словесну похвалу важливою, не отримували її від своїх роботодавців. Незважаючи на те, що існує безліч способів стимулювати мотивацію працівників, завдання HR-менеджера - знайти найбільш ефективний. Опитування, проведене П.Грінбергом, підтвердило, що незалежно від того, який тип визнання надається, позитивне управління має значний вплив на залучення працівників та виконання роботи. Він визначив: "Менеджери мають більше впливу, ніж можливо, якщо вони усвідомлюють зацікавленість співробітників, оптимізм та продуктивність ...". За даними статистичних спостережень 86 відсотків американських працівників назвали почуття цінності важливим фактором для щастя, тоді як лише 37 відсотків сказали, що вони дійсно існують у роботі [13]. Мотив праці формується лише тоді, коли трудова діяльність є головною умовою одержання блага. Якщо критерієм у розподільчих відносинах є відмінності статусу (посада, кваліфікаційні розряди, ступені, звання тощо), стаж роботи, належність до відповідної групи (ветеран, інвалід, учасник війни), тоді формуються мотиви службового просування, одержання розряду, ступеня або звання тощо, які не обов'язково передбачають трудову активність працівника.  Досвід господарювання свідчить, що мотивація як внутрішній механізм спонукання до дії є результатом складного комплексу потреб, які постійно змінюються. Для ефективної мотивації своїх працівників керівнику слід визначити, які ж насправді їхні потреби, і забезпечити найкращий спосіб задоволення їх доброю роботою.   Таким чином, вищезгадані факти показали тісний зв'язок між внутрішньою мотивацією та стимуляцією індивідуума. Фактори, які можуть стимулювати людину, незліченні, але вони мають бажаний ефект лише тоді, коли вони відповідають потребам особи. Тому важливо знати, чого прагне співробітник, будь то матеріальна або нематеріальна нагорода. Після виконання цієї умови працівники почуваються задоволеними на роботі і кориснішими для компанії. 2. Шляхи підвищення ефективності управління трудовим колективом Відділи кадрів і служби управління людськими ресурсами в багатьох організаціях в основному звикли займатися плануванням чисельності кадрів в компаніях. Їх головне завдання - домогтися відповідності працівників зі штатними розкладами колективу. Щорічні всесвітові опитування виявило, що серед п'яти кращих факторів, які мають великий вплив на задоволення робочих місць працівниками - це компенсація / оплата, вигоди, безпека робочих місць, гнучкість для збалансування трудових та життєвих проблем та спілкування між працівниками та вищими керівниками. При зосередженні на робочому та особистому балансі, найбільш задоволеними є працівники державних служб (57%). Робочий та життєвий баланс сьогодні стає гарячим питанням. Він широко обговорюється на конференціях з питань персоналу, в газетах та книгах, але все ж таки він недостатньо сприймається самими компаніями. Опитування "Monster Worldwide" показало, що лише 29 відсотків працівників у всьому світі, які брали участь у цьому онлайн-опитуванні, задоволені робочим та життєвим балансом, які пропонує роботодавець. З іншого боку, 58 відсотків з них погоджуються з тим, що вони змушені працювати занадто багато (Monster Worldwide, онлайн). Таким чином, це може означати для роботодавців те, що організації, які планують запропонувати програму роботи / життя, будуть більш конкурентоспроможними на ринку праці, ніж компанії, які цього не роблять. Зі зростанням числа жінок, які працюють на робочому місці, на ринку праці починають виникати різні вимоги та очікування. Особливо жінки хочуть подбати про своїх дітей і мати можливість заробляти гроші одночасно. Компанії, що пропонують гнучкий робочий час або роботи на умовах неповного робочого часу, можуть служити для підтримки цих потреб. У Сполучених Штатах ці організації почали позначатися як "сімейні організації", оскільки вони намагаються знайти спосіб, як їх персонал може насолоджуватися обома процесами [13]. Конкуренція між організаціями стане все більш очевидною. Компанії боротимуться за талановитих працівників і намагатимуться заманити їх на різні переваги, які задовольняють їхні потреби. Проте пакет вигод не є єдиним чинником, важливим для працівників. Його ефект часто є короткостроковим, тому що працівники звикають до цього. Якість HRM та його розуміння співробітників компанії мають більш широкий та тривалий ефект. Всі види діяльності з управління персоналом мають значний вплив на враження працівників про себе, їхню роботу та всю організацію. Проте винагорода та всі пов'язані з нею практики, мабуть, найбільш помітно пов'язані з мотивацією працівників, оскільки їх головна мета полягає в тому, щоб впливати на співробітників, щоб вони були більш ефективними та більш об'єднаними з компанією. Організація має незліченні можливості для оцінки своїх співробітників, тому вони відчувають себе визнаними, цінними та важливими.  Менеджер з персоналу повинен мати на увазі, що кожен день у всьому світі з'являються  нові способи стимулювання працівників і повільно намагатися запровадити ці практики та інтегрувати їх у існуюче середовище. Завдяки глобалізації цей процес прийняття нових практик набагато швидший, ніж це було в минулому. Сьогодні велика увага приділяється працівникам і тим, що вони повинні бути прийняті як найцінніше майно, яке має організація. У сусідніх країнах дуже часто  проводяться конференції, в яких інформуються про нові шляхи стимулювання роботи працівників. HR менеджери обмінюються ідеями з цих питань і намагаються знайти найкращий спосіб вплинути на продуктивність працівників. Такий обмін ідеями особливо важливий при розгляді стимулів, адже керівники повинні знати, які з них найбільш точні. Менеджер повинен знати про той факт, що стимули мають бажаний стимулюючий ефект на продуктивність працівників лише тоді, коли вони відповідають потребам працівників. Тому ефективні організації вже почали використовувати гнучкі пільги, а це означає, що працівник може обирати більше варіантів та вирішувати на особисту користь, яка максимально задовольняє його потреби. Коли люди приєднуються до організації, вони приносять з собою певні потреби, які впливають на роботу на робочому місці. Деякі з цих потреб фізіологічні; інші пов'язані з психологічними та соціальними цінностями. Маслоу розробив ієрархію потреб: фізіологічні, безпеки, соціальні, поваги та самореалізації. Вони взаємодіють з навколишнім середовищем, щоб формувати робочі місця, які є основою мотивації. Крім того, мотивація впливає на сприйняття людей, включаючи їх почуття справедливості та справедливості в ситуації [10, 77-79]. За моделлю, розробленої Герцбергом, на мотивацію впливають зміст і мотиваційні фактори. Важливими факторами мотивації є сама праця, досягнення, зростання, відповідальність, просування і визнання. Це насамперед внутрішні мотиватори, а не зовнішні. Моделі Маслоу та Герцберга мають багато подібностей, оскільки вони обидва зосереджені на потребах, але вони роблять це з дещо різних точок зору. Когнітивні моделі домінують у думці про мотивацію, але модифікація поведінки набуває все більшого використання. Велика увага приділяється мотивації типу макромотивація; але для того, щоб побудувати повне мотиваційне середовище, більше уваги слід приділяти мотивації типу мікромотивації. Тому мотивація, однак, є домінуючим внутрішнім бажанням людини, але лідер команди може керувати шляхами та засобами, за допомогою яких послідовники можуть задовольнити свої потреби. Очевидно, що важко мотивувати індивідуума, оскільки він керується вираженою мотивацією або несвідомою мотивацією та множинністю мотиваційних послідовностей. Легко вести мотивацію команди або групову мотивацію, коли індивідуальна мотивація втрачає важливість, і мета групи стає цільовою. Тоді це не мотивація, а групове моральне озброєння - це "душа", тобто почуття групової діяльності з бажанням високого досягнення цілі групи, коли людина може комфортно ігнорувати свої особисті цілі чи потреби. Така моральна мотивація є переважно психологічною, а не фізіологічною. Є кілька причин, чому важливість мотивації працівників дуже потрібна організації. Головним чином тому, що це дозволяє керівництву відповідати цілям організації. Без мотивованого робочого місця, будь-яка організація може розташовуватися в дуже ризикованій позиції. Задоволення працівників є важливим для кожної організації, оскільки це може призвести до позитивного зростання компанії. 
Найпростіший спосіб підвищити мотивацію працівників - це позитивне спілкування на робочому місці.  Співробітники також часто хочуть бачити організацію, у якої вони працюють успішною. Багато хто має відмінні ідеї, починаючи від економії грошей до оперативного вдосконалення. Керівництво має докласти зусиль, щоб попросити і послухати пропозиції.  
Керівництво повинно довести до своїх співробітників, яким чином  їх окремі зусилля та внесок відіграють важливу роль у загальних цілях та напрямках компанії. Працівники будуть пишатися і займатися своєю роботою ефективніше, якщо вони знають, що їх зусилля створюють вплив на організацію; незалежно від того, наскільки великі чи малі їх внески. Керівництво не повинно винагороджувати своїх працівників кожен раз, коли вони виконують певну задачу. Іноді достатньо простого "дякую". Ці значущі слова підтверджують зусилля, створюють лояльність і заохочують людей працювати ще сильніше. Керівництво також може опублікувати позитивну цитату або фотографію та розташувати її так,  щоб інші могли бачити. Флора і фауна також допомагають створити спокійне робоче середовище для співробітників, тому чому б не додати пару рослин навколо робочого місця працівників. Таким чином, позитивне робоче місце - це найважливіший елемент, який допоможе організації стати на вершині. Цей процес може зайняти багато часу тому, що іноді дуже важко стимулювати мотивацію працівників на робочому місці.  Аналіз досліджень в області іміджу, соціальної психології та організаційної психології показує взаємозв'язок і взаємозалежність соціально-психологічного клімату та внутрішнього іміджу організації. Проте майже ніяких емпіричних досліджень з цього питання практично немає, через недостатній розвиток емпіричних методів дослідження. Існує тісний зв'язок між  впливом соціально-психологічного клімату на внутрішній імідж компанії. Очевидно, що здоровий соціальний та психологічний клімат є однією з умов підвищення продуктивності праці, задоволення працівників та командної роботи. З одного боку, це відбувається спонтанно, з іншого - це результат систематичної психологічної роботи з членами команди, спеціальні заходи, спрямовані на створення та підтримку підтримуючих, гармонійних відносин між менеджерами та персоналом. У нашому розумінні соціальний та психологічний клімат є інтегральним специфічним соціально-психологічним станом організації в цілому, для якого характерний відносно стабільний психологічний настрій персоналу, який проявляється в різних формах спільної діяльності та спілкування у відносинах, у яких працівники працюють один з одним у соціальному середовищі. Сформований на основі емоційних та трудових відносин у групі та індивідуальних цінностей та ціннісних орієнтацій, соціально-психологічний клімат, визначає систему взаємин співробітників один з одним, їх роботу та функціонування всіх форм життя. Соціальний психологічний клімат є якісним аспектом міжособистісних відносин, який виявляється у формі психологічних умов, які сприяють або перешкоджають розвитку продуктивної діяльності особи в групі. Соціальний психологічний клімат в організації залежить від рівня сумісності та гармонії членів групи. Сумісність і гармонія визначають ступінь взаємозв'язку та взаємозалежності людей. Ефективно робоча група є групою психологічної цілісності. Замість багатьох «Я» існує концепція «МИ». Думки, оцінки, почуття та дії особи "Я" наближаються, існують спільні інтереси та цінності, що доповнюють інтелектуальні та особистісні особливості. Одним з найважливіших завдань організації є створення адекватного сприйняття цінностей та значень у персоналу. З цією метою формується внутрішній образ чи образ організації, який відображається в свідомості (і підсвідомості) працівників. Внутрішній образ організації - це думка (погляд), сформована професійними зусиллями на основі емоційно-кольорового сприйняття образу організації. Головними рисами внутрішнього іміджу є корпоративна культура організації та соціально-психологічний клімат. Можна сказати інакше: внутрішній образ - це образ та сприйняття психологічного ставлення до організації її працівниками, менеджерами, власниками та іншими організаціями, які складають внутрішнє середовище компанії. Крім того, наявність позитивного представництва об'єднує команду, створює сприятливий соціально-психологічний клімат в організації. Внутрішнє зображення настільки важливе, як зображення у зовнішній сфері, тому створення позитивного іміджу - це не просто хороша рекламна кампанія, це складний і багатогранний план, всі частини якого мають бути суто взаємопов'язаними та взаємозалежними. Команда, яка добре співпрацює, є більш ефективною, продуктивною та успішнішою, але створення команди на роботі може бути складним. Ефективне спілкування є критично важливим для будь-якої організації та може допомогти у багатьох аспектах. Комунікація відіграє певну роль у розвитку, взаємодії з клієнтами, управлінні персоналом. Працівники є ключовою аудиторією, оскільки вони часто служать каналом для інших аудиторій. Якщо працівники позитивно інформовані та задіяні, зв'язок з іншими клієнтами організації також може бути сильним. Ефективні комунікації допомагають встановити чіткі очікування для працівників і  для споживачів. Для працівників чіткі очікування покажуть, як їх ефективність вплине на організацію та дасть їм уявлення про те, що їм потрібно зробити, щоб досягти позитивного відгуку. Для клієнтів чітке спілкування може допомогти керувати своїми очікуваннями щодо сервісних питань або навіть про те, як краще взаємодіяти з організацією. Ефективне спілкування створює міцні відносини. Довіра та лояльність є ключовими факторами у будь-яких відносинах, і обидва вони посилюються завдяки комунікації, спрямованою на задоволення індивідуальних потреб, передачі важливої інформації та надання зворотного зв'язку - позитивного та конструктивного. Взаємні зв'язки з зовнішніми аудиторіями також створюють міцний суцільний зв'язок та надають інформацію про продукти, послуги, культуру компанії та цінності. 
Відкриті канали зв'язку можуть призвести до нових ідей та інновацій у ряді сфер. Працівники, які розуміють, що важливо для їх компаній, можуть зосередити увагу на вдосконаленні та визначенні можливостей для інновацій, які можуть допомогти у подальшому успіху. Коли працівники знатимуть, що їх ідеї будуть шукати, а керівники організації  матимуть відкритий розум, вони, швидше за все, внесуть свої ідеї. Клієнти також можуть бути джерелом чудових ідей, які допоможуть покращити послуги та сервіс в будь-якої організації. Ефективне організаторське спілкування призведе до сильної командної роботи та здатності співробітників на всіх рівнях організації працювати разом для досягнення цілей організації. Крім того, ефективне організаторське спілкування забезпечить працівників знаннями, структурою та позитивним робочим середовищем, яке їм потрібно для комфортного вирішення конфліктів та проблем. Хороша комунікація має значення на роботі, це вимагає спілкування для роботи в команді, і навіть люди, що працюють поодинці, повинні звітувати перед своїми керівниками. Керівник, у свою чергу, теж повинен повідомити співробітникам про те, що від них очікується. Погане спілкування призводить до помилок, невдач, а іноді і судових справ. Ефективне спілкування допомагає запобігти їх. Ефективне, чесне спілкування може зв'язати працівників разом. Якщо співробітники спілкуються один з одним на роботі, це - важливий крок до побудови гарної команди. Працівники, які з нетерпінням чекають спілкування зі своїми колегами, більш захоплені прийомом на роботу. Якщо вони знають, що вони можуть поговорити з керівником про проблеми і він буде слухати, цей факт зв'язує їх з компанією. Гарне спілкування створює команди та підвищує лояльність працівників. Змішані вказівки та нечіткі розпорядження керівництва є поганими для всіх. При спілкуванні з працівниками менеджери повинні мати чітке уявлення про те, чого вони хочуть і чекають. Це стосується також того, чи є спілкування ефективним через зустрічі, інструкції, огляди продуктивності або довідники працівників. Якщо працівники розуміють свої обов'язки, все відбувається гладко. Гарне спілкування ще важливіше, якщо робоча сила різноманітна. З поєднанням раси, національностей, статей чи віросповідань на роботі люди легко випадково ображають один одного. Якщо правила пропаганди та перегляду працівників незрозумілі, працівники меншин можуть відчувати, що вони були піддані дискримінації. Політика, яка чітко визначає, як компанія застосовує нагороди та штрафи, може очистити ситуацію. Чіткі інструкції, які розповідають співробітникам, як поводитися один з одним, допомагають уникнути небажаного конфлікту. Коли робота йде важко, працівники нервують.  Якщо керівництво підриває обговорення фактів, це може вбити віру в компанію. Обговорення чесно ситуації, яка склалася, може зміцнити довіру співробітників. Якщо компанія була чесною та ефективно спілкувалася, вона має цінний резерв довіри. Наведемо деякі переваги та недоліки комунікації в організації. Без спілкування на робочому місці співробітники не будуть знати, що робити, і клієнти не будуть знати, чого саме очікувати від замовлення. Зв'язок відіграє важливу роль у майже кожному аспекті керування організацією, і, коли це робиться добре, він змазує колеса операцій та підтримує високий рівень моралі. Коли цей процес робиться погано, це створює непотрібну погану ситуацію і перешкоджає щоденній роботі. Насправді не існує жодних недоліків ефективного та конструктивного спілкування. Проте, коли зв'язок розбивається і стає не функціональним, особисте робоче місце та працюючий співробітник буде стикатися з постійними недоліками. Цифрові платформи та засоби комунікації прискорюють потік інформації. Проте працівники, перевантажені інформацією, можуть мати труднощі в з'ясуванні того, що важливо. Якщо  працівники отримують сповіщення електронною поштою,  у них можуть виникати проблеми зі сортуванням інформації по електронній пошті, щоб знайти найбільш важливу для своєї роботи. Гарне цифрове спілкування - це не просто питання правильної платформи. Його успіх також залежить від майстерності - як надати працівникам всю необхідну інформацію - але не більше, ніж вони можуть обробити. Чим краще керівництво спілкується зі своїми працівниками, тим краще вони спілкуються один з одним, тим краще атмосфера на робочому місці. Співробітники, які відчувають розлади за спиною один до одного, створюють токсичне середовище, що призводить до збільшення суперечок та меншої готовності до творчої співпраці вирішувати проблеми. Конструктивно вирішити деякі питання при цьому буває дуже важко. Але якщо організація  робить відкритість пріоритетом і менеджери навчаються добре слухати різноманітні голоси, співробітники, швидше за все, довірятимуть один одному, працюватимуть разом і стануть все більш ефективними. Хороша міжособистісна комунікація також важлива для мотивації працівників. Повідомлення електронної пошти, що виражає вдячність за добре виконану роботу, майже не є такою ж задовільною, як особиста розмова з контактною особою. Багато років візуальне спілкування було єдиним варіантом для організацій. На сьогоднішній день існує безліч варіантів, які є теж найбільш ефективною формою спілкування: телефоном, електронною поштою на форумах та соціальних мережах. Організація повинна забезпечити, щоб менеджери та працівники знали про наявні їм інструменти та про те, як ефективно їх використовувати. 
 Досвід деяких компаній довів, що існує можливість підключення до міжгалузевих мереж, що дозволяє отримати більш повну інформацію про ринок праці в цілому та навіть про окремих працівників - їх попередні робочі місця, досвід, кваліфікація та так далі. 
Навіть у важкі часи організації повинні бути прихильні до відкритого та чесного спілкування. Обмін інформацією, навіть якщо інформація є негативною, може пройти довгий шлях до заснування фундаменту міцного спілкування та довіри. ВИСНОВОКПроведені дослідження, представили багато цікавих висновків, які відображають потреби сучасних менеджерів. Надзвичайно цікавий висновок полягає в тому, що, незалежно від місця проживання, всі менеджери оцінювали нематеріальні інструменти як інструменти, що мають найбільш ефективний вплив на мотивацію своєї  роботи. Такий висновок повинен принести певний оптимізм, зокрема тим, хто має обмежені фінансові кошти. Він також повинен надихнути роздуми на місце нематеріальних інструментів мотивації в організації та спонукає керівників надавати їм більше уваги час від часу. Заробітна плата не вийшла на вершину рейтингу всупереч поширеній думці, що працівники найкраще мотивуються за рахунок оплати праці. Крім того, слід зазначити, що не фінансові матеріальні інструменти також не були оцінені працівниками, що може стати важливими новинами для роботодавців. Результати досліджень призводять також до наступного висновку, що мотиватори, важливі для керівників низького рівня, дуже схожі на те, що важливо для найвищого рівня. Мотивація працівників є дуже важливою в сьогоднішніх бізнес-середовищах, і різний культурний рівень впливає на способи, які використовуються для стимулювання робочої сили. Згідно з представленими висновками,  можна стверджувати, що мотивація відіграє дуже важливу роль у сучасному діловому середовищі.Згідно проведених досліджень, можна стверджувати, що зростає число компаній, які приділяють велику увагу мотивації працівників, оскільки мотивація визначає ставлення працівників до роботи. Існування таких опитувань також підтверджує наявність видимої мети визначення факторів, які впливають на продуктивність працівників, таких як їх мотивація, задоволеність роботою або стимулювання.Проведені дослідження показали, що ці заходи є дуже зацікавленими організаціями, які демонструють високий прибуток. Компанії, які оцінювалися як кращі роботодавці країни, демонстрували як високий інтерес до своїх співробітників, так і високий оборот. Більшість успішних компаній бачать своїх співробітників як найбільш цінне майно, яке вони мають, і тому вони намагаються задовольнити їх роботу.  Тренінг виявився дуже важливим, головним чином, завдяки його величезному значенню у сучасному постійно зміненому діловому середовищі. Не дивно, що компанії інвестують грошові кошти у різні тренування, оскільки зміни в бізнес-середовищі не є однаковими для кожної галузі бізнесу.Нами також доведено, що менеджмент персоналу є дуже важливим підрозділом в організації та його позитивна  діяльність довгостроково впливає на успіх компанії.Таким чином, запропоновані заходи  значно покращать сучасний стан підприємства та дозволять йому зайняти стійкі позиції у конкурентній боротьбі за рахунок впровадження нових форм  активізації діяльності трудового колективу.СПИСОК ЛІТЕРАТУРИАндрейцева І. А. Технології управління персоналом: навч.-метод. посіб. / І. А. Андрейцева. – Кам’янець-Подільський: Сисин Я. Л., 2015. – 164 с. 
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13. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: [підручник] / Ф. І. Хміль. – К.:Академвидав, 2003. – 607 с. НОТАЦІЯАктуальність теми полягає в тому, що основна увага до концепції управління персоналом сьогодні пов'язана з зростанням ролі окремого працівника. Знаючи його мотиваційну систему керівник отримує здатність формувати її відповідно до запитів, які стоять перед організацією. Особливе значення має управління людськими ресурсами, оскільки дозволяє реалізовувати та узагальнювати низку питань індивідуальної адаптації до зовнішніх умов, беручи до уваги особистий чинник при побудові системи управління персоналом.  

Мета роботи - на основі сучасних наукових підходів до управлінської діяльності на підприємстві провести аналіз системи управління персоналом обраного об'єкта дослідження і визначити шляхи вдосконалення в цій області. 
Для досягнення мети були поставлені і вирішені наступні завдання: 
– визначити поняття, розглянути загальну сутність управлінської діяльності; 
– провести аналіз системи управління персоналом; 
– розробити пропозиції щодо формування шляхів підвищення ефективності управління трудовим колективом. 
Об'єктом дослідження виступає процес формування управлінської політики. 
Предметом дослідження є управлінська діяльність і механізм формування менеджменту персоналу на підприємстві. 

ВСТУП 

 

Сучасне становище промислового сектору економіки нашої держави 

позначене негативними наслідками соціально-економічних перетворень в 

Україні. Прорахунки в різних сферах життя концентруються в соціально-

трудових відносинах. У цих умовах формування кадрового потенціалу як 

вирішальної передумови соціально-економічної стабілізації та його ефективне 

використання стає основою продуктивності національної економіки. Серед 

важливих причин, що обумовили ускладнення відтворювальних чинників 

стану сучасного кадрового потенціалу України і негативно вплинули на 

структуру зайнятості та якість робочої сили на промислових підприємствах, 

слід вказати на недоліки структурної перебудови економіки країни. 

Важливою особливістю сучасних процесів є те, що промислові підприємства 

майже втратили контроль за станом свого кадрового потенціалу та процесами 

його формування й використання. Так, падіння обсягів виробництва, криза 

неплатежів, затримки у виплаті заробітної плати та її низький рівень 

обумовлюють погіршення професійно-кваліфікаційного рівня працівників, 

їхнього морального, мотиваційного й творчого потенціалів, що, в свою чергу, 

заважає проведенню реструктуризації виробництва, впровадженню новітніх 

технологій та виробництву конкурентоспроможної продукції. 

В умовах постійної необхідності активізації кадрової політики, без якої 

неможливий вихід з соціально-економічної кризи виробництв, питання про 

формування програми управління кадровим потенціалом переростає в 

актуальну проблему. Кадровий потенціал підприємства в широкому сенсі 

цього слова є уміннями і навиками працівників, які можуть бути використані 

для підвищення його ефективності в різних сферах виробництва, в цілях 

отримання доходу (прибутку) або досягнення соціального ефекту. 
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Актуальність дослідження. Сьогодні одним з ключових чинників 

підвищення ефективності діяльності промислового підприємства є 

відношення до кадрів підприємства. Щоб мати висококваліфікований 

фахівців, складових ядра промислового підприємства, створити у них стимул 

до ефективної роботи, керівники вимушені використовувати систему 

управління кадровим потенціалом. 

Багато підприємств переживають зараз не найкращі часи. Загальною 

для всіх проблемою є нестабільність у забезпеченні матеріальними й 

енергоресурсами, несвоєчасна оплата замовниками готової продукції, пошук 

ринків збуту, що відображається на обсягах виробництва товарної продукції. 

Так, ситуація, що склалася на підприємствах, впливає, в першу чергу, на 

трудовий потенціал підприємств, погіршуючи його кількісні та якісні 

характеристики. 

Чисельність персоналу підприємств, сформованого під наявні 

виробничі потужності й виробничу програм на початок проведення реформ, 

при падінні обсягів виробництва перестала відповідати потребам 

підприємства. 

Така тенденція зберігається і сьогодні. На початковому етапі головною 

позицією адміністрації підприємств було збереження основної частини 

кадрового колективу. Причиною цього була переконаність у тому, що попит 

на продукцію підприємства зросте і робоча сила, що простоює, буде задіяна. 

Однак нові умови господарювання показали, що ця робоча сила вже не буде 

потрібна в такому обсязі, як раніше, підприємства вже не в змозі утримувати 

«зайвих» працівників, тому вони поступово звільняють робочу силу, що 

простоює. 

Багато обстежуваних підприємств перебувають у складному 

економічному становищі, тому скорочення персоналу приблизно на 22% є 

вимушеним і пов'язане з падінням обсягів виробництва та частковою 

зупинкою виробництва. Однак підприємства, які стабільно працюють, 
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скорочення персоналу пов'язують з удосконаленням структури управління, в 

результаті чого укрупнюються цехи; організуються нові ділянки, відділи. 

Неодмінною умовою ефективної роботи з персоналом є науково 

обґрунтована, системна і далекосяжна кадрова політики, необхідна при 

вирішенні всіх кадрових питань: наборі й відборі персоналу, переміщенні й 

управлінні службовим зростанням працівників, стимулюванні й мотивуванні 

ефективної праці тощо. 

Кадрова політики є дороговказом при розробленні стратегії управління 

персоналом – комплексу довготривалих заходів з управління процесами 

зайнятості в організації. У сукупності кадрова політики і стратегія управління 

персоналом відображають перспективу забезпечення організації людським 

капіталом з позиції її розвитку й підвищення ефективності виробничо-

господарської діяльності. 

Теоретико-методологічні й економіко-організаційні аспекти 

формування та використання кадрового потенціалу розглянуто в працях таких 

вітчизняних і зарубіжних учених, як Бандура С.І., Богиня Д.П., Долішній М.І., 

Дороніна М.С., Дж. Кейнс, Кім М.М., Костаков В.Г., Лукінов И.И., Е. Мейо, 

Онікієнко В.В., Панкратов А.С., Селезнєв А.М., Сергеєва Г.П., А. Сміт, 

Струмилін С.Г., Ф. Тейлор, М. Фрідмен, Чижова Л.С. та ін. Аналіз 

опублікованих праць, матеріалів наукових конференцій і дискусій, 

присвячених дослідженню цієї багатогранної проблеми, показав, що вона є 

ще недостатньо дослідженою, як у теоретичному, так і в практичному 

аспектах. 

Об’єкт дослідження – кадрова політика ДП ВАТ «КИЇВХЛІБ» 

«ХЛІБОКОМБІНАТ № 10» 

Предмет дослідження – удосконалення кадрової політики на 

підприємстві. 

Мета роботи полягає у виявленні особливостей кадрової політики на 

підприємстві в сучасних умовах господарювання. 
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Згідно з метою і предметом дослідження було визначено такі завдання: 

– розглянути теоретичні аспекти кадрової політики; 

– охарактеризувати поняття, цілі та принципи кадрової політики; 

– охарактеризувати світовий досвід організації кадрової політики на 

підприємствах й організаціях; 

– проаналізувати виробничо-господарський стан ДП ВАТ «КИЇВХЛІБ» 

«ХЛІБОКОМБІНАТ № 10» 

– дослідити кадрову політику на підприємстві; 

– дати оцінку стану кадрової політики на ДП ВАТ «КИЇВХЛІБ» 

«ХЛІБОКОМБІНАТ № 10» 

– охарактеризувати перспективи розвитку підприємства; 

– запропонувати комплекс заходів щодо удосконалення кадрової 

політики на підприємстві. 

Для розв'язування поставлених завдань використано такі методи 
наукового дослідження: діалектичного пізнання, конкретного і абстрактного, 
логічного та історичного, системного і порівняльного аналізу та статистичних 
порівнянь. 

Інформаційною базою роботи є нормативно-правові документи, 

статистичні збірники, фінансова документація ДП ВАТ «КИЇВХЛІБ» 

«ХЛІБОКОМБІНАТ № 10», наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених. 

Структура роботи. Робота складається із вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаної літератури, додатків. Результати дослідження 

можуть бути використані в ході подальших кадрових досліджень на ДП ВАТ 

«КИЇВХЛІБ» «ХЛІБОКОМБІНАТ № 10» 
 
1) передача вартості загальної винагороди працівникам (27% респондентів); 
2) покращення  програми роботи / життя (22%); 
3) формалізовані кар'єрні шляхи (21%); 
4) спеціальні можливості (20 відсотків). 
Незважаючи на те, що акценти на безготівковій винагороді, на 2017 рік і далі, організації планують зосередити увагу на грошах, а також на покращенні кар'єри, щоб зберегти та залучити правильний талант. Провідні елементи винагороди, які сприймаються як найсильніший вплив на утримання та залучення працівників на 2017 рік, були: 
1) підвищення базової заробітної плати (41% опитаних); 
2) короткострокова та довгострокова змінна оплата (36%); 
3) навчання та розвиток кар'єри (35%). 
Цікаво, що приблизно чверть організацій повідомляють, що такі програми, як ініціативи роботи / життя, кампанії з комунікації з працівниками та планування відстрочки - протягом попереднього року та половини - матимуть менший вплив на утримання та залучення працівників. 
"Негрошові програми, такі як кар'єрні кроки, посилення комунікації з працівниками та ініціативи з роботи / життя, є важливими для сприяння збереженню та залученню працівників незалежно від економічного середовища", - стверджує Л. Гріффіт, директор з  винагороди. "Проте, як відбувається відновлення, роботодавці хочуть переглянути оплату як засіб для збереження конкурентоспроможності та збереження найвищих працівників". 2. Раціоналізація моделі системи управління персоналом Нарешті, мотивація співробітників повинна бути найважливішою метою будь-якої процвітаючої організації. У неефективній компанії чи економіці моральний тиск працівників, ймовірно, постраждає; менеджери повинні знати, як його підняти, і швидко, щоб відповідати цілям компанії. Сприяння дружнім відносинам з працівниками часто проходить довгий шлях у підвищенні їх якості роботи, оскільки вони, ймовірно, більше бачать керівників як союзників, до  яких вони можуть звернутися за допомогою. Треба дотримуватися деякої дистанції, щоб завжди оптимально підтримувати відносини професіонала, однак - надто особисте ставлення до працівників викликає власний комплекс проблем. Цілеспрямовані зміни системи управління персоналом і перехід її в нову якість, яка відповідає вимогам ринку, становить розвиток системи управління персоналом (рис.2.1). Рис. 2.1. Розвиток системи управління персоналомЯк бачимо, ефективність управління персоналом досягається приведенням у повну відповідність до вимог ринку існуючих цілей, форм, методів, процедур роботи з персоналом, зміною цілей, функцій і завдань, а також структур служб організації; але головна відмінність управління персоналом укладена в тому, що використовується потенціал особистості працівника, потенціал команди і цілісний соціально - корпоративний потенціал (культура, ділове спілкування). 
Управління персоналом починається зі стратегічних цілей і завдань організації, які завжди повинні спиратися на суспільний розвиток, враховувати потреби і пріоритети всіх груп населення. Цілі і завдання закономірно визначають всі наступні елементи процесу управління людськими ресурсами: зміст, форми і методи діяльності працівників в організаціях, забезпечують повноту управлінських рішень, постійно орієнтують персонал на таку діяльність, яка цілісно б впливала на соціально - економічні результати. У тому випадку, коли цілі, завдання, зміст управлінського процесу складають цілісний логічний ланцюжок, коли керівник може вибрати найбільш раціональні, відомі науці і практиці, варіанти і розраховувати на досягнення результатів, можна говорити про закономірності управління. 

Виживання організації в конкурентному середовищі, збереженню її життєздатності та здатності до подальшого розвитку сприяє персонал - новатори, які володіють гнучким мисленням та бажають брати на себе відповідальність за управлінські ризики, які вміють працювати в групах. Необхідно забезпечувати високу компетенцію співробітників і здійснювати винагороду працівника, засновану на оцінці індивідуальної праці. 
Стратегічні цілі підприємства, які відповідають змінам у зовнішньому середовищі: 
- розширення і різноманіття вироблених і реалізованих товарів; 
- оновлення виробленої (реалізованої) номенклатури продукції, що випускається з урахуванням вимог ринку; 
- зменшення витрат на виготовлення продукції, що випускається; 
- підвищення якості та конкурентоспроможності продукції. 
Модель стратегічного управління персоналом підприємства виходить зі стратегічних цілей організації, яка функціонує в умовах перехідної економіки, і може бути представлена на рис. 2.2. 

Основними складовими оцінки забезпеченості програми розвитку необхідними ресурсами (зокрема, трудовими і людськими ресурсами) потрібне бути: 
- внесок працівників, очікувана поведінка індивідів з точки зору отримання загального прибутку від діяльності організації; 
- структура зайнятості працюючих, тобто розподіл компетенцій співробітників, кваліфікаційний склад службовців, співвідношення категорій працівників, кількість рівнів управління; 
- компетенція співробітників (необхідний від працівників організації загальний рівень кваліфікації) та роль персоналу в реструктуризації; 
- ступінь взаємодії працюючих в спільній продуктивній діяльності. 
Управління персоналом - поняття комплексне, яке повинне охоплювати широкий спектр питань: від розробки концепції кадрового менеджменту і мотивації працівників до організаційно - практичних підходів до формування механізму її реалізації в конкретній організації. 
Система управління персоналом повинна включати в себе як стандартні функції кадрового діловодства (прийом на роботу, звільнення, переміщення, призначення відпустки і т.д.) так і аналітичні функції оцінки співробітників. 
Сучасні концепції управління персоналом повинні ґрунтуватися на визнанні зростаючої ролі особистості працівника, на знанні його мотиваційних установок, вмінні їх формувати і направляти відповідно до завдань, які стоять перед організацією. 
Отже, під системою управління персоналом розуміється сукупність прийомів і методів впливу підприємства на своїх співробітників з метою максимального використання їх потенціалу для досягнення виробничих цілей. 
Зміст системи управління персоналом має становити ряд елементів, найбільш важливими з яких є: формування кількісного і якісного складу кадрів, система підготовки і перепідготовки працівників, система оплати праці, позитивні міжособистісні відносини між працівниками та адаптація працівників на підприємстві.ВисновокПродуктивність організації залежить від працівників; працівники є найціннішою силою будь-якої організації. Принциповим обов'язком будь-якого роботодавця є необхідність працювати на благо своїх працівників або забезпечити їм оптимальний комфорт. Успіх організації полягає у прагненні працівників, їх креативності та мотивації. Отже, стимули, як матеріальні, так і нематеріальні, є істотно важливими аспектами, які можуть сприяти розвитку продуктивності, зобов'язань, мотивації до  роботи, що, в свою чергу, пов'язано з високим рівнем задоволеності роботою. Таким чином, організації повинні використовувати увесь комплекс цілей збалансованих стимулів, як матеріальних, так і нематеріальних; оскільки це може сприяти задоволеністю від роботи або ефективності функціонування організації. 
Функції управління персоналом реалізуються за допомогою певних методів: організаційних, адміністративних, економічних та соціально-психологічних. 
Управління персоналом людських ресурсів стосується ефективного використання навичок людей. У торговому бізнесі управління персоналом починається з вербування та найму кваліфікованих людей і продовжується керуванням і заохочуванням їх зростання, коли вони стикаються з проблемами та напруженнями, що виникають при роботі. 
Модель стратегічного управління персоналом повинна включати в себе як стандартні функції кадрового діловодства, так і аналітичні функції оцінки співробітників, що буде сприяти максимальному використанню потенціалу працівників для досягнення виробничих цілей. 
Таким чином, управління персоналом спрямовано на досягнення ефективної діяльності організації та справедливості взаємин між працівниками. Гнучка організація праці, самоорганізація працівника і груп трудящих, їх свідома участь не тільки в торговому процесі, але і в управлінні стає відправною точкою створення систем управління людськими ресурсами.Список літератури Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами.10-е изд. / Пер. с англ. под ред. С.К. Мордовина / М. Армстронг – СПб.: Питер, 2012. – 848 с. 1 
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АНОТАЦІЯ Актуальність теми дослідження полягає в тому, що ефективна організація роботи з персоналом підприємства має вирішальне значення для його функціонування незалежно від розмірів, галузевої приналежності, правової форми та інших особливостей. У сучасних умовах розвитку економіки важливо  визначити такі напрямки впливу на персонал, щоб за рахунок впровадження нових форм сформувати політику підприємства, яка зумовить ефективну структуру завтрашньої економіки. 
Об'єктом дослідження виступає процес формування сучасної системи управління персоналом. 
Предметом дослідження є управлінська діяльність і механізм формування методів стимулювання роботи персоналу на підприємстві. 
Мета роботи - на основі сучасних наукових підходів до управління персоналом на підприємстві провести аналіз організаційно-управлінської структури підприємства і визначити шляхи вдосконалення в системі управління персоналом. 
Для досягнення мети були поставлені і вирішені наступні завдання: 
– визначити поняття, розглянути сутність управлінської діяльності; 
– провести аналіз організаційно-управлінської структури; 
– розробити пропозиції щодо раціоналізації моделі системи управління персоналом. 

  Ключові поняття: управління персоналом, управлінська діяльність, система управління персоналом.  

 
Ефективне управління трудовим колективом призначене для забезпечення компанії кваліфікованим персоналом та сприянню максимально повній реалізації трудового потенціалу працівників для досягнення стратегічних цілей. 
Для того, щоб компанія працювала належним чином та виконувала необхідні завдання, вона повинна створити команду, яка знає свої обов'язки. Для цього потрібна добре організована команда, яка отримує добрі відгуки від усіх ешелонів влади і здатна ефективно виконувати завдання.  
Система управління персоналом передбачає формування цілей, функцій, організаційної структури, управління персоналом, вертикальних та горизонтальних функціональних відносин менеджерів та фахівців у процесі дослідження, розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень. 
Найважливіші завдання системи управління персоналом: соціально-психологічна діагностика; аналіз та контроль відносин всередині групи або між людьми, управління відносинами; управління виробничими та соціальними конфліктами (які можуть спричинити стрес); система інформаційного забезпечення управління персоналом; управління зайнятості; оцінка та відбір кандидатів на вакантні посади; аналіз кадрових потреб; планування та контроль кар'єри; професійна, соціальна та психологічна адаптація працівників; управління трудовою мотивацією; ергономіка та естетика. Кожна організація зацікавлена в уникненні та вирішенні цих видів питань. Недосконалість ведення управлінської політики в сучасних умовах на багатьох підприємствах  обумовлює гостру необхідність запровадження на підприємстві передової управлінської політики в галузі ефективного управління персоналом з застосуванням усіх новітніх досліджень. 1. Загальні основи діяльності трудового колективу 1.1. Основні поняття та загальна сутність управління Менеджмент часто описується з точки зору основних функцій, які менеджери повинні виконувати, щоб досягти цілей своєї організації. Багато теоретиків намагалися визначити, що являють собою ці ключові функції управління. Проте результати часто є деяким варіантом за класичним викладом А.Файоля (1916), який визначив управління з точки зору: планування; організації; мотивації (командування); контролю. 
Поняття "командування" часто виражається як "ведучий" або "мотиваційний". Ця функція полягає в тому, щоб максимально ефективно використовувати людей, які працюють в організації. Самий адекватніший або ефективніший спосіб це зробити може відрізнятися як за контекстом, так і відповідно до завдань, які організація намагається здійснити. 
Не існує загальноприйнятого визначення "управління" як діяльності, хоча класичне визначення все ще вважається таким, яке представив А.Файоль. Його загальне твердження про управління багатьма способами все ще залишається чинним після більш ніж 80 років, і воно було адаптоване деякими вченими, як показано нижче [10, 34-45]: 
"Управляти - це прогнозувати і планувати, організовувати, керувати, координувати та контролювати" – А.Файоль (1916). 
"Управління - це соціальний процес ... процес складається з ... планування, контролю, координації та мотивації" - Брех (1957). 
"Управління - це оперативний процес, який спочатку найкраще розподіляється шляхом аналізу управлінських функцій ... П'ять основних управлінських функцій (є): планування, організація, штатний розклад,  керівництво та контроль" - Кунц і О'Доннелл (1984). 
Визначення, запропоновані Брехом, Кунцем і О'Доннеллом, представляють собою зміни, а не принципово нове визначення. Наприклад, використання А.Файолем терміна "команда" виключено на користь "мотивації" (Brech), або "керуючи та ведучи" (Koontz і O'Donnell). Погляди Тома Петерса про управління, порівняно, зміщують акценти від опису того, що таке управління, і підкреслюють те, що саме це потрібно зробити керівникам. Тим не менше, навіть його захоплені рецепти для боротьби з хаосом усуваються посиланнями на "участь" (тобто мотивацію), "керівництво" та "контроль" [10, 57-73]. 
Слід визнати, що наведені вище визначення є надзвичайно широкими. В основному, те, що вони кажуть, полягає в тому, що "управління" - це процес, який дозволяє організаціям встановлювати та досягати своїх цілей шляхом планування, організації та управління своїми ресурсами, включаючи залучення своїх працівників (мотивація). 
Таким чином, організація має чіткі цілі - критичні припущення. Звичайно, керівництво буде сприяти формуванню цих цілей. Тоді відповідальність керівників полягає в розробці стратегій та планів, які дозволять організації досягти своїх цілей; щоб організація мала достатні ресурси (людські, фінансові тощо) для виконання цих планів; забезпечити наявність систем, які полегшують ефективне використання цих ресурсів; спілкуватися з баченням та іншими способами мотивувати співробітників робити все можливе для досягнення успіху в організації; для нагляду за системами, які стежать за прогресом, і приймати виправні заходи, якщо обставини вказують на зміни до цього плану. 
Пітерс акцентує увагу на середовищі, в якій працює організація (яку він характеризує як "хаотична"), і необхідність інновацій та змін у відповідь на зміну навколишнього середовища. Це свідчить про необхідність того, щоб менеджери мали зовнішній вигляд, а не лише вирішували питання ефективного планування, організації та контролю внутрішніх ресурсів. Це являє собою суттєву зміну у способі перегляду управління з часом. Можна стверджувати, що визначення Пітера також менш "зверху вниз", оскільки він говорить про партнерство та участь персоналу, а не про те, як керівники повинні мотивувати працівників. Тим не менше, організація все ще потребує певної форми плану для того, щоб реалізувати свої вимоги до клієнтів, коли вони були виявлені. Тим часом "інновації в усіх галузях фірми" все ще стосуються організації, навіть якщо напрям, у якому вона організована, має постійно розвиватися [14, 127-133]. 
Пітерс "визначення менеджменту визнає все більш глобалізований і конкурентоспроможний світ, в якому працюють багато організацій. Отже, вищі керівники повинні бути так само стурбовані середовищем, в якому працює їх організація, а також з відносинами організації з цим середовищем, як і з тим, що відбувається в організації. 
Функції управління унікально описують роботу керівників. Найчастіше цитовані функції управління - це планування, організація, керування та контроль, хоча деякі вчені визначають додаткові функції. Функції управління визначають процес управління як відмінний від бухгалтерського, фінансового, маркетингового та інших бізнес-функцій. Ці функції забезпечують корисний спосіб класифікації інформації про управління, а більшість основних текстів управління, починаючи з 50-х років, були організовані навколо функціональної структури. 
А.Файоль був першим, хто визначив елементи або функції управління у  1916 році. А.Файоль був керуючим директором великої французької вугледобувної фірми і основував свою книгу на своєму досвіді як практикуючий менеджер. А.Файоль визначив п'ять функцій або елементів управління: планування, організацію, командування, координацію та контроль. А.Файоль стверджував, що ці функції були універсальними в тому сенсі, що всі менеджери виконували їх під час своєї роботи, незалежно від того, чи працювали менеджери у бізнесі, військовому, державному, релігійному чи благодійному бізнесі. 
А.Файоль визначив планування з точки зору прогнозування майбутніх умов, встановлення цілей та розробки засобів для досягнення цілей. А.Файоль визнав, що ефективне планування має також враховувати непередбачені  обставини, які можуть виникнути та незахищені жорсткі та негнучкі плани. А.Файоль визначив організацію як забезпечення структуризації діяльності та відносин в рамках фірми, а також набір, оцінку та навчання персоналу. 
Піонери управління, такі як Джордж Террі, Гарольд Кунц, Кирило О'Доннелл і Ральф Девіс опублікували роботи з теорії управління в 1950-х роках, у яких визначили управління як процес, який складається з безлічі взаємозалежних функцій.  
Відповідно до теоретичної школи, менеджмент - це чітка інтелектуальна діяльність, яка складається з декількох функцій. Коло теоретиків вважає, що всі менеджери, незалежно від їх галузі, організації або рівня управління, беруть участь у функціях управління. Теорія школи вченого  управління стала домінуючою парадигмою для вивчення управління і функцій управління та у свою чергу стала найбільш поширеним способом опису природи управлінської роботи [11, 17-23]. 
На початку 1970-х років, деякі експерти припустили, що функції управління, описані А.Файолем та  іншими теоретиками школи управління не є точним описом реальності робочих місць менеджерів. Головним серед критиків функціонального підходу був Генрі Мінтцберг. 

 Г.Мінтцберг стверджував, що такі функції управління, як планування, організація, мотивація та контроль не точно зображають хаотичний характер управлінської роботи. Він відчував, що функціональний підхід до управлінської роботи помилково передає сенс того, як керівники уважно та свідомо оцінюють інформацію перед прийняттям управлінських рішень. 
На основі спостережливого дослідження п'яти керівників, Г.Мінцберг прийшов до висновку, що фактично працюючі керівники найкраще представляються трьома наборами ролей чи дій: міжособистісні ролі, інформаційні ролі та рольові ролі. Він охарактеризував міжособистісні ролі як такі, що складаються з голови, лідера та зв'язків. Він визначив три інформаційні ролі: представник, розповсюджувач та передавач. Нарешті, він описав чотири ролі, щодо прийняття рішення, включаючи підприємця, обробника перешкод, особи розподіляючої ресурси та учасника переговорів. 
Дослідження Г.Мінтцберга про корисність функцій управління та школи процесу привернуло величезну увагу і створило декілька емпіричних досліджень, спрямованих на те, щоб визначити, який  опис керівної роботи найбільш точний - його чи А.Файоля.  Хоча це дослідження показало, що менеджери виконували, принаймні, деякі з ролей, визначених Г.Мінцбергом, було дуже мало висновків про те, що функції управління не були корисним способом для опису управлінської роботи. 
Вчені продовжують обговорювати це питання. Дослідження, проведене Девідом Лемедом, свідчить про те, що обидва підходи мають певну обґрунтованість, з підходом А.Файоля, який описує ідеальну роботу керівництва, та Г.Мінтцберга, який описує сучасну діяльність менеджерів. Таким чином, загальний висновок, здається, полягає в тому, що, хоча Г.Мінтцберг запропонував справжнє уявлення про повсякденну діяльність практикуючих менеджерів, функції управління все ще дають дуже корисний спосіб класифікувати діяльність менеджерів, коли вони намагаються досягти організаційних цілей. 
Планування - це функція управління, яка передбачає визначення цілей та визначення курсу дій для досягнення цих цілей. Планування вимагає від менеджерів усвідомлення оточуючих умов, що стоять перед їх організацією, і прогнозування майбутніх умов. Це також вимагає, щоб менеджери були хорошими керівниками. 
Організація - це функція управління, яка передбачає розробку організаційної структури та виділення людських ресурсів для забезпечення досягнення цілей. Структура організації є основою, в межах якої координуються зусилля. Структура, як правило, представлена організаційної схемою, яка забезпечує графічне представлення ланцюга команд в межах організації. Рішення, прийняті щодо структури організації, загалом називають рішеннями "організаційного проектування" [7]. 
Організація також включає в себе розробку індивідуальних робочих місць в організації. Необхідно прийняти рішення щодо обов'язків  окремих робочих місць, а також способу виконання обов'язків. Рішення, прийняті щодо характеру робочих місць в організації, зазвичай називають рішеннями "розробки роботи". 
Організація на рівні організації передбачає вирішення питання про те, як найкраще створити робочі місця  у для ефективної координації зусиль. Існує багато різних способів ведення роботи, включаючи організацію за функцією, продуктом, географією або замовником. Багато великих організацій використовують кілька методів ведення різних відділень. Організація на рівні роботи передбачає, як найкраще розробляти окремі робочі місця, щоб максимально ефективно використовувати людські ресурси. 
Традиційно робота над дизайном була заснована на принципах розподілу праці та спеціалізації, яка передбачала, що чим вужче зміст роботи, тим більше може бути професіоналом, особа, яка виконує цю роботу. Однак досвід показує, що робочі місця можуть бути надто вузькими та спеціалізованими. У такому випадку негативні наслідки призводять, зокрема, до зменшення задоволеністю роботою та організаційної відповідальності, плинності робочої сили. 
Останнім часом багато організацій намагалися встановити баланс між необхідністю спеціалізації працівників та необхідністю працевлаштування на робочі місця, які передбачають різноманітність та автономію. Багато робіт зараз розроблено на основі таких принципів, як збагачення робочих місць та робота в команді. 
Керівництво передбачає вплив на інших для досягнення організаційних цілей. Ефективне керівництво вимагає від менеджера мотивування підлеглих, ефективного спілкування та ефективного використання влади. Якщо менеджери є ефективними лідерами, їх підлеглі будуть з великим ентузіазмом прикладати зусилля для досягнення організаційних цілей. 
Щоб стати ефективним у керівництві, керівники повинні спочатку зрозуміти особистість підлеглого, його підстави щодо роботи, цінності, погляди та емоції. Тому поведінкові науки зробили значний внесок у розуміння цієї функції управління. Вивчення особистості та робочих відносин дають важливу інформацію про те, як менеджери можуть найбільш ефективно керувати підлеглими [5, 107-109]. 
Функція "контроль" передбачає, що продуктивність не відрізняється від стандартів. Контроль складається з трьох етапів, які включають встановлення стандартів ефективності, порівняння фактичної ефективності зі стандартами та в разі необхідності вживання коригувальних заходів.  
Вимірювання продуктивності може бути здійснено кількома способами залежно від стандартів ефективності, включаючи фінансові звіти, звіти про продажам, результати виробництва, задоволеність клієнтів та формальну оцінку діяльності. Менеджери всіх рівнів до певної міри займаються управлінською функцією контролю. 
Управлінські функції планування, організації, управління та контролю широко розглядаються як найкращий спосіб опису роботи керівника, а також найкращий спосіб класифікувати накопичені знання про вивчення менеджменту. Незважаючи на величезні зміни в середовищі, з якою стикаються менеджери, та інструменти, які використовують менеджери для виконання своїх ролей, менеджери все ще виконують ці важливі функції [8]. 

 .2. Сучасні форми мотивації як найважливіший елемент управління трудовим колективом Коли йдеться мова про управління людськими ресурсами (HRM), маються на увазі будь-які методи управління, пов'язані з людьми. Визначення, яке надається управлінню людськими ресурсами, описує HRM як офіційну структуру в організації, яка відповідає за всі рішення, стратегії, фактори, принципи, операції, практику, функції, дії та методи, пов'язані з управлінням людьми. Управління людськими ресурсами відіграє значну роль у світі бізнесу, тому що кожна організація складається з людей, і їх треба правильно направляти. Багато досліджень довели, що успіх організації дуже тісно пов'язаний з працівниками, якими керує ця організація. Сьогодні ключова роль відводиться керівникам, які безпосередньо контактують із своїм персоналом, і тому вони є найближчими людьми, здатними впливати на роботу працівників.  Хоча ці висновки сьогодні прийняті у глобальному масштабі, вони не мали на увазі минуле. Розвиток управління людськими ресурсами йшов сумісно з розвитком суспільства, отже, політична, економічна та соціальна ситуація в країні мала та зараз має великий вплив на способи управління персоналом. Перша діяльність HRM, яка використовується в компанії, включає кадрове забезпечення, звідси мається на увазі стратегічне планування людських ресурсів, рекрутинг та відбір. Важливість цих завдань є безперечною, оскільки успіх організації будується на своїх співробітників, їх вміннях, знаннях та готовності приділяти великі зусилля робочому навантаженню. 
Другою суттєвою діяльністю HRM є навчання та розвиток. В даний час більшість робочих місць вимагають навчання, оскільки існуючі навички та звички нових працівників повинні відповідати вимогам організації. Мотивація - це третя діяльність HRM. Існує кілька способів підвищити мотивацію працівників. Останнє завдання називається обслуговуванням. Кожна організація намагається зберегти своїх цінних працівників, тому не дивно, що HRM докладає великих зусиль для покращення безпеки та охорони здоров'я, комунікації всередині компанії та відносин з працівниками. 
Кожна організація має справу з усіма цими завданнями, але розмір організації визначає, хто несе відповідальність за них. В даний час більшість великих компаній мають один окремий відділ, який займається завданнями, пов'язаними з людськими ресурсами. У малих підприємствах власник-менеджер часто несе відповідальність за вербування, навчання, мотивацію та обслуговування. Може здатися дивним, що мотивація настільки широко обговорюється в сучасному діловому середовищі. Це, в основному, пов'язано з висновками психологів, які зрозуміли, що люди діють відповідно до їхніх внутрішніх мотивів і що існують способи впливати на них.  
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ВИСНОВКИ 
 

В умовах модернізації сучасного українського суспільства під впливом 

системних ринкових перетворень особливу актуальність набуває проблема 

кадрової політики в управлінні організаціями. Робота сучасної організації на 

всіх рівнях залежить від багатьох об’єктивних і суб’єктивних факторів. 

Кадрова політика – це підбір, розставлення кадрів у трудовому процесі 

адекватно рішенню поставлених завдань, а також управління персоналом, 

його поведінкою. Кадрова політика – один з найважливіших інструментів дії 

на всі процеси, що відбуваються в колективі, в тому числі на розвиток 

економіки країни. 

Ефективна кадрова політика сприяє вирішенню багатьох господарчих 

питань. Робота з персоналом в сучасних умовах має не тільки організаційно-

адміністративне, але й широке соціально-економічне значення. 

У дипломній роботі ми мали на меті обґрунтувати та поглибити вже 

існуючі наукові здобутки на ниві кадрової політики підприємства. Ми 

узагальнили теоретичні аспекти функціонування кадрової політики на 

підприємстві, а саме сутність поняття кадрова політика підприємства, її 

основні види, цілі та напрями. 

На прикладі підприємства ДП ВАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат №10», 

розглянуто основні відомості та історію становлення підприємства. Оцінено 

фінансово-господарський стан підприємства, кадрову політику підприємства 

та ефективність використання персоналу хлібокомбінату. 

Закони ринку пред’являють підвищені вимоги до керівників фірм, 

компаній, підприємств, до виробників, тому що зумовлюють динамізм 

комерційної діяльності всіх структур і організацій і потребують від них 

динамічної адекватної перебудови своєї індивідуальної поведінки: тут і 

швидке реагування на зміну структури підприємства, на зміну попиту-

пропозиції і боротьба за споживача, клієнта і т.д. 



 12

Кон’юнктура ринку породжує жорстку конкуренцію на всіх рівнях: від 

руху фінансів, капіталів, промисловості до боротьби за якість і 

професіоналізм працівників. 

І персонал підприємства повинен адаптуватись до цих умов, а кадрову 

політику керівництва треба орієнтувати на підвищення 

конкурентоспроможності персоналу організації. На вирішення цього 

завдання, одного з самих важливих в умовах ринкової економіки, як раз і 

повинна бути спрямована кадрова політика. 

Тому ми підтримали існуючу в літературі думку щодо створення в 

компаніях і фірмах спеціальних служб управління персоналом. Таких як 

відділ кадрів, відділ організації праці та заробітної плати, відділ підготовки 

кадрів, відділ автоматизованих систем управління персоналом, соціально-

психологічна служба, відділ охорони праці та техніки безпеки. Серед їх 

функцій можна назвати: вивчення ринку праці та ситуації на ньому, а також 

прогнозування ринку праці, вивчення кадрів своєї організації та планування 

розвитку персоналу на перспективу, навчання кадрів підвищення кваліфікації 

та перекваліфікації, управління поведінкою робітників і т.д. 

Особливої уваги заслуговує процес планування ресурсів праці, оскільки 

недосконале планування людських ресурсів шкідливо позначається на 

результатах діяльності підприємства і може призвести до значних збитків. У 

той же час, планування, виконане на рівні сучасних вимог та на основі 

передових засобів та технологій, сприятиме значному зростанню 

прибутковості підприємства. Планування персоналу є важливою складовою 

процесу його постійного формування та приведення у відповідність з 

нагальними потребами розвитку організації. Основною метою планування 

персоналу є реалізація частини загального плану розвитку підприємства щодо 

забезпеченості його працівниками у необхідній кількості, потрібної 

кваліфікації та продуктивності, з оптимальними витратами на найм та 

утримання. 
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Багато що в кадровій політиці залежить від керівника. Від нього 

потрібне урахування мотивів до праці, соціально-психологічних 

закономірностей, міжособистісних відносин, стиль і культура управління. 

Тому велике значення має процес підвищення кваліфікації керівників та 

фахівців, який здійснюється з метою удосконалення знань, умінь і навичок за 

наявною спеціальністю, оволодіння ними новими функціональними 

обов’язками і особливостями трудової діяльності в умовах ринкових 

відносин, освоєння основ менеджменту, маркетингу, удосконалення навичок 

управління сучасним виробництвом, раціональної та ефективної організації 

праці тощо. Важливо за основу кадрової політики брати повагу до 

особистості працівника і культуру та етику ділового спілкування. Все це 

обумовлює надійність, престиж та діловий стиль управлінської діяльності в 

організації. 

Особливе значення мають стимулювання високоякісної праці та 

співробітництво на основі взаємної довіри. Ефективність кадрової політики в 

управлінні підприємствами позначається на успішності праці, тобто 

насамперед на соціально-економічних показниках, а також на рівні 

задоволеності робітників своєю працею і морально-психологічною 

атмосферою в колективі. Саме тоді кадрова політика буде задовольняти 

потреби часу. 
 
1) передача вартості загальної винагороди працівникам (27% респондентів); 
2) покращення  програми роботи / життя (22%); 
3) формалізовані кар'єрні шляхи (21%); 
4) спеціальні можливості (20 відсотків). 
Незважаючи на те, що акценти на безготівковій винагороді, на 2017 рік і далі, організації планують зосередити увагу на грошах, а також на покращенні кар'єри, щоб зберегти та залучити правильний талант. Провідні елементи винагороди, які сприймаються як найсильніший вплив на утримання та залучення працівників на 2017 рік, були: 
1) підвищення базової заробітної плати (41% опитаних); 
2) короткострокова та довгострокова змінна оплата (36%); 
3) навчання та розвиток кар'єри (35%). 
Цікаво, що приблизно чверть організацій повідомляють, що такі програми, як ініціативи роботи / життя, кампанії з комунікації з працівниками та планування відстрочки - протягом попереднього року та половини - матимуть менший вплив на утримання та залучення працівників. 
"Негрошові програми, такі як кар'єрні кроки, посилення комунікації з працівниками та ініціативи з роботи / життя, є важливими для сприяння збереженню та залученню працівників незалежно від економічного середовища", - стверджує Л. Гріффіт, директор з  винагороди. "Проте, як відбувається відновлення, роботодавці хочуть переглянути оплату як засіб для збереження конкурентоспроможності та збереження найвищих працівників". 2. Раціоналізація моделі системи управління персоналом Нарешті, мотивація співробітників повинна бути найважливішою метою будь-якої процвітаючої організації. У неефективній компанії чи економіці моральний тиск працівників, ймовірно, постраждає; менеджери повинні знати, як його підняти, і швидко, щоб відповідати цілям компанії. Сприяння дружнім відносинам з працівниками часто проходить довгий шлях у підвищенні їх якості роботи, оскільки вони, ймовірно, більше бачать керівників як союзників, до  яких вони можуть звернутися за допомогою. Треба дотримуватися деякої дистанції, щоб завжди оптимально підтримувати відносини професіонала, однак - надто особисте ставлення до працівників викликає власний комплекс проблем. Цілеспрямовані зміни системи управління персоналом і перехід її в нову якість, яка відповідає вимогам ринку, становить розвиток системи управління персоналом (рис.2.1). Рис. 2.1. Розвиток системи управління персоналомЯк бачимо, ефективність управління персоналом досягається приведенням у повну відповідність до вимог ринку існуючих цілей, форм, методів, процедур роботи з персоналом, зміною цілей, функцій і завдань, а також структур служб організації; але головна відмінність управління персоналом укладена в тому, що використовується потенціал особистості працівника, потенціал команди і цілісний соціально - корпоративний потенціал (культура, ділове спілкування). 
Управління персоналом починається зі стратегічних цілей і завдань організації, які завжди повинні спиратися на суспільний розвиток, враховувати потреби і пріоритети всіх груп населення. Цілі і завдання закономірно визначають всі наступні елементи процесу управління людськими ресурсами: зміст, форми і методи діяльності працівників в організаціях, забезпечують повноту управлінських рішень, постійно орієнтують персонал на таку діяльність, яка цілісно б впливала на соціально - економічні результати. У тому випадку, коли цілі, завдання, зміст управлінського процесу складають цілісний логічний ланцюжок, коли керівник може вибрати найбільш раціональні, відомі науці і практиці, варіанти і розраховувати на досягнення результатів, можна говорити про закономірності управління. 

Виживання організації в конкурентному середовищі, збереженню її життєздатності та здатності до подальшого розвитку сприяє персонал - новатори, які володіють гнучким мисленням та бажають брати на себе відповідальність за управлінські ризики, які вміють працювати в групах. Необхідно забезпечувати високу компетенцію співробітників і здійснювати винагороду працівника, засновану на оцінці індивідуальної праці. 
Стратегічні цілі підприємства, які відповідають змінам у зовнішньому середовищі: 
- розширення і різноманіття вироблених і реалізованих товарів; 
- оновлення виробленої (реалізованої) номенклатури продукції, що випускається з урахуванням вимог ринку; 
- зменшення витрат на виготовлення продукції, що випускається; 
- підвищення якості та конкурентоспроможності продукції. 
Модель стратегічного управління персоналом підприємства виходить зі стратегічних цілей організації, яка функціонує в умовах перехідної економіки, і може бути представлена на рис. 2.2. 

Основними складовими оцінки забезпеченості програми розвитку необхідними ресурсами (зокрема, трудовими і людськими ресурсами) потрібне бути: 
- внесок працівників, очікувана поведінка індивідів з точки зору отримання загального прибутку від діяльності організації; 
- структура зайнятості працюючих, тобто розподіл компетенцій співробітників, кваліфікаційний склад службовців, співвідношення категорій працівників, кількість рівнів управління; 
- компетенція співробітників (необхідний від працівників організації загальний рівень кваліфікації) та роль персоналу в реструктуризації; 
- ступінь взаємодії працюючих в спільній продуктивній діяльності. 
Управління персоналом - поняття комплексне, яке повинне охоплювати широкий спектр питань: від розробки концепції кадрового менеджменту і мотивації працівників до організаційно - практичних підходів до формування механізму її реалізації в конкретній організації. 
Система управління персоналом повинна включати в себе як стандартні функції кадрового діловодства (прийом на роботу, звільнення, переміщення, призначення відпустки і т.д.) так і аналітичні функції оцінки співробітників. 
Сучасні концепції управління персоналом повинні ґрунтуватися на визнанні зростаючої ролі особистості працівника, на знанні його мотиваційних установок, вмінні їх формувати і направляти відповідно до завдань, які стоять перед організацією. 
Отже, під системою управління персоналом розуміється сукупність прийомів і методів впливу підприємства на своїх співробітників з метою максимального використання їх потенціалу для досягнення виробничих цілей. 
Зміст системи управління персоналом має становити ряд елементів, найбільш важливими з яких є: формування кількісного і якісного складу кадрів, система підготовки і перепідготовки працівників, система оплати праці, позитивні міжособистісні відносини між працівниками та адаптація працівників на підприємстві.ВисновокПродуктивність організації залежить від працівників; працівники є найціннішою силою будь-якої організації. Принциповим обов'язком будь-якого роботодавця є необхідність працювати на благо своїх працівників або забезпечити їм оптимальний комфорт. Успіх організації полягає у прагненні працівників, їх креативності та мотивації. Отже, стимули, як матеріальні, так і нематеріальні, є істотно важливими аспектами, які можуть сприяти розвитку продуктивності, зобов'язань, мотивації до  роботи, що, в свою чергу, пов'язано з високим рівнем задоволеності роботою. Таким чином, організації повинні використовувати увесь комплекс цілей збалансованих стимулів, як матеріальних, так і нематеріальних; оскільки це може сприяти задоволеністю від роботи або ефективності функціонування організації. 
Функції управління персоналом реалізуються за допомогою певних методів: організаційних, адміністративних, економічних та соціально-психологічних. 
Управління персоналом людських ресурсів стосується ефективного використання навичок людей. У торговому бізнесі управління персоналом починається з вербування та найму кваліфікованих людей і продовжується керуванням і заохочуванням їх зростання, коли вони стикаються з проблемами та напруженнями, що виникають при роботі. 
Модель стратегічного управління персоналом повинна включати в себе як стандартні функції кадрового діловодства, так і аналітичні функції оцінки співробітників, що буде сприяти максимальному використанню потенціалу працівників для досягнення виробничих цілей. 
Таким чином, управління персоналом спрямовано на досягнення ефективної діяльності організації та справедливості взаємин між працівниками. Гнучка організація праці, самоорганізація працівника і груп трудящих, їх свідома участь не тільки в торговому процесі, але і в управлінні стає відправною точкою створення систем управління людськими ресурсами.Список літератури Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами.10-е изд. / Пер. с англ. под ред. С.К. Мордовина / М. Армстронг – СПб.: Питер, 2012. – 848 с. 1 
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АНОТАЦІЯ Актуальність теми дослідження полягає в тому, що ефективна організація роботи з персоналом підприємства має вирішальне значення для його функціонування незалежно від розмірів, галузевої приналежності, правової форми та інших особливостей. У сучасних умовах розвитку економіки важливо  визначити такі напрямки впливу на персонал, щоб за рахунок впровадження нових форм сформувати політику підприємства, яка зумовить ефективну структуру завтрашньої економіки. 
Об'єктом дослідження виступає процес формування сучасної системи управління персоналом. 
Предметом дослідження є управлінська діяльність і механізм формування методів стимулювання роботи персоналу на підприємстві. 
Мета роботи - на основі сучасних наукових підходів до управління персоналом на підприємстві провести аналіз організаційно-управлінської структури підприємства і визначити шляхи вдосконалення в системі управління персоналом. 
Для досягнення мети були поставлені і вирішені наступні завдання: 
– визначити поняття, розглянути сутність управлінської діяльності; 
– провести аналіз організаційно-управлінської структури; 
– розробити пропозиції щодо раціоналізації моделі системи управління персоналом. 

  Ключові поняття: управління персоналом, управлінська діяльність, система управління персоналом.  

 
Ефективне управління трудовим колективом призначене для забезпечення компанії кваліфікованим персоналом та сприянню максимально повній реалізації трудового потенціалу працівників для досягнення стратегічних цілей. 
Для того, щоб компанія працювала належним чином та виконувала необхідні завдання, вона повинна створити команду, яка знає свої обов'язки. Для цього потрібна добре організована команда, яка отримує добрі відгуки від усіх ешелонів влади і здатна ефективно виконувати завдання.  
Система управління персоналом передбачає формування цілей, функцій, організаційної структури, управління персоналом, вертикальних та горизонтальних функціональних відносин менеджерів та фахівців у процесі дослідження, розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень. 
Найважливіші завдання системи управління персоналом: соціально-психологічна діагностика; аналіз та контроль відносин всередині групи або між людьми, управління відносинами; управління виробничими та соціальними конфліктами (які можуть спричинити стрес); система інформаційного забезпечення управління персоналом; управління зайнятості; оцінка та відбір кандидатів на вакантні посади; аналіз кадрових потреб; планування та контроль кар'єри; професійна, соціальна та психологічна адаптація працівників; управління трудовою мотивацією; ергономіка та естетика. Кожна організація зацікавлена в уникненні та вирішенні цих видів питань. Недосконалість ведення управлінської політики в сучасних умовах на багатьох підприємствах  обумовлює гостру необхідність запровадження на підприємстві передової управлінської політики в галузі ефективного управління персоналом з застосуванням усіх новітніх досліджень. 1. Загальні основи діяльності трудового колективу 1.1. Основні поняття та загальна сутність управління Менеджмент часто описується з точки зору основних функцій, які менеджери повинні виконувати, щоб досягти цілей своєї організації. Багато теоретиків намагалися визначити, що являють собою ці ключові функції управління. Проте результати часто є деяким варіантом за класичним викладом А.Файоля (1916), який визначив управління з точки зору: планування; організації; мотивації (командування); контролю. 
Поняття "командування" часто виражається як "ведучий" або "мотиваційний". Ця функція полягає в тому, щоб максимально ефективно використовувати людей, які працюють в організації. Самий адекватніший або ефективніший спосіб це зробити може відрізнятися як за контекстом, так і відповідно до завдань, які організація намагається здійснити. 
Не існує загальноприйнятого визначення "управління" як діяльності, хоча класичне визначення все ще вважається таким, яке представив А.Файоль. Його загальне твердження про управління багатьма способами все ще залишається чинним після більш ніж 80 років, і воно було адаптоване деякими вченими, як показано нижче [10, 34-45]: 
"Управляти - це прогнозувати і планувати, організовувати, керувати, координувати та контролювати" – А.Файоль (1916). 
"Управління - це соціальний процес ... процес складається з ... планування, контролю, координації та мотивації" - Брех (1957). 
"Управління - це оперативний процес, який спочатку найкраще розподіляється шляхом аналізу управлінських функцій ... П'ять основних управлінських функцій (є): планування, організація, штатний розклад,  керівництво та контроль" - Кунц і О'Доннелл (1984). 
Визначення, запропоновані Брехом, Кунцем і О'Доннеллом, представляють собою зміни, а не принципово нове визначення. Наприклад, використання А.Файолем терміна "команда" виключено на користь "мотивації" (Brech), або "керуючи та ведучи" (Koontz і O'Donnell). Погляди Тома Петерса про управління, порівняно, зміщують акценти від опису того, що таке управління, і підкреслюють те, що саме це потрібно зробити керівникам. Тим не менше, навіть його захоплені рецепти для боротьби з хаосом усуваються посиланнями на "участь" (тобто мотивацію), "керівництво" та "контроль" [10, 57-73]. 
Слід визнати, що наведені вище визначення є надзвичайно широкими. В основному, те, що вони кажуть, полягає в тому, що "управління" - це процес, який дозволяє організаціям встановлювати та досягати своїх цілей шляхом планування, організації та управління своїми ресурсами, включаючи залучення своїх працівників (мотивація). 
Таким чином, організація має чіткі цілі - критичні припущення. Звичайно, керівництво буде сприяти формуванню цих цілей. Тоді відповідальність керівників полягає в розробці стратегій та планів, які дозволять організації досягти своїх цілей; щоб організація мала достатні ресурси (людські, фінансові тощо) для виконання цих планів; забезпечити наявність систем, які полегшують ефективне використання цих ресурсів; спілкуватися з баченням та іншими способами мотивувати співробітників робити все можливе для досягнення успіху в організації; для нагляду за системами, які стежать за прогресом, і приймати виправні заходи, якщо обставини вказують на зміни до цього плану. 
Пітерс акцентує увагу на середовищі, в якій працює організація (яку він характеризує як "хаотична"), і необхідність інновацій та змін у відповідь на зміну навколишнього середовища. Це свідчить про необхідність того, щоб менеджери мали зовнішній вигляд, а не лише вирішували питання ефективного планування, організації та контролю внутрішніх ресурсів. Це являє собою суттєву зміну у способі перегляду управління з часом. Можна стверджувати, що визначення Пітера також менш "зверху вниз", оскільки він говорить про партнерство та участь персоналу, а не про те, як керівники повинні мотивувати працівників. Тим не менше, організація все ще потребує певної форми плану для того, щоб реалізувати свої вимоги до клієнтів, коли вони були виявлені. Тим часом "інновації в усіх галузях фірми" все ще стосуються організації, навіть якщо напрям, у якому вона організована, має постійно розвиватися [14, 127-133]. 
Пітерс "визначення менеджменту визнає все більш глобалізований і конкурентоспроможний світ, в якому працюють багато організацій. Отже, вищі керівники повинні бути так само стурбовані середовищем, в якому працює їх організація, а також з відносинами організації з цим середовищем, як і з тим, що відбувається в організації. 
Функції управління унікально описують роботу керівників. Найчастіше цитовані функції управління - це планування, організація, керування та контроль, хоча деякі вчені визначають додаткові функції. Функції управління визначають процес управління як відмінний від бухгалтерського, фінансового, маркетингового та інших бізнес-функцій. Ці функції забезпечують корисний спосіб класифікації інформації про управління, а більшість основних текстів управління, починаючи з 50-х років, були організовані навколо функціональної структури. 
А.Файоль був першим, хто визначив елементи або функції управління у  1916 році. А.Файоль був керуючим директором великої французької вугледобувної фірми і основував свою книгу на своєму досвіді як практикуючий менеджер. А.Файоль визначив п'ять функцій або елементів управління: планування, організацію, командування, координацію та контроль. А.Файоль стверджував, що ці функції були універсальними в тому сенсі, що всі менеджери виконували їх під час своєї роботи, незалежно від того, чи працювали менеджери у бізнесі, військовому, державному, релігійному чи благодійному бізнесі. 
А.Файоль визначив планування з точки зору прогнозування майбутніх умов, встановлення цілей та розробки засобів для досягнення цілей. А.Файоль визнав, що ефективне планування має також враховувати непередбачені  обставини, які можуть виникнути та незахищені жорсткі та негнучкі плани. А.Файоль визначив організацію як забезпечення структуризації діяльності та відносин в рамках фірми, а також набір, оцінку та навчання персоналу. 
Піонери управління, такі як Джордж Террі, Гарольд Кунц, Кирило О'Доннелл і Ральф Девіс опублікували роботи з теорії управління в 1950-х роках, у яких визначили управління як процес, який складається з безлічі взаємозалежних функцій.  
Відповідно до теоретичної школи, менеджмент - це чітка інтелектуальна діяльність, яка складається з декількох функцій. Коло теоретиків вважає, що всі менеджери, незалежно від їх галузі, організації або рівня управління, беруть участь у функціях управління. Теорія школи вченого  управління стала домінуючою парадигмою для вивчення управління і функцій управління та у свою чергу стала найбільш поширеним способом опису природи управлінської роботи [11, 17-23]. 
На початку 1970-х років, деякі експерти припустили, що функції управління, описані А.Файолем та  іншими теоретиками школи управління не є точним описом реальності робочих місць менеджерів. Головним серед критиків функціонального підходу був Генрі Мінтцберг. 

 Г.Мінтцберг стверджував, що такі функції управління, як планування, організація, мотивація та контроль не точно зображають хаотичний характер управлінської роботи. Він відчував, що функціональний підхід до управлінської роботи помилково передає сенс того, як керівники уважно та свідомо оцінюють інформацію перед прийняттям управлінських рішень. 
На основі спостережливого дослідження п'яти керівників, Г.Мінцберг прийшов до висновку, що фактично працюючі керівники найкраще представляються трьома наборами ролей чи дій: міжособистісні ролі, інформаційні ролі та рольові ролі. Він охарактеризував міжособистісні ролі як такі, що складаються з голови, лідера та зв'язків. Він визначив три інформаційні ролі: представник, розповсюджувач та передавач. Нарешті, він описав чотири ролі, щодо прийняття рішення, включаючи підприємця, обробника перешкод, особи розподіляючої ресурси та учасника переговорів. 
Дослідження Г.Мінтцберга про корисність функцій управління та школи процесу привернуло величезну увагу і створило декілька емпіричних досліджень, спрямованих на те, щоб визначити, який  опис керівної роботи найбільш точний - його чи А.Файоля.  Хоча це дослідження показало, що менеджери виконували, принаймні, деякі з ролей, визначених Г.Мінцбергом, було дуже мало висновків про те, що функції управління не були корисним способом для опису управлінської роботи. 
Вчені продовжують обговорювати це питання. Дослідження, проведене Девідом Лемедом, свідчить про те, що обидва підходи мають певну обґрунтованість, з підходом А.Файоля, який описує ідеальну роботу керівництва, та Г.Мінтцберга, який описує сучасну діяльність менеджерів. Таким чином, загальний висновок, здається, полягає в тому, що, хоча Г.Мінтцберг запропонував справжнє уявлення про повсякденну діяльність практикуючих менеджерів, функції управління все ще дають дуже корисний спосіб класифікувати діяльність менеджерів, коли вони намагаються досягти організаційних цілей. 
Планування - це функція управління, яка передбачає визначення цілей та визначення курсу дій для досягнення цих цілей. Планування вимагає від менеджерів усвідомлення оточуючих умов, що стоять перед їх організацією, і прогнозування майбутніх умов. Це також вимагає, щоб менеджери були хорошими керівниками. 
Організація - це функція управління, яка передбачає розробку організаційної структури та виділення людських ресурсів для забезпечення досягнення цілей. Структура організації є основою, в межах якої координуються зусилля. Структура, як правило, представлена організаційної схемою, яка забезпечує графічне представлення ланцюга команд в межах організації. Рішення, прийняті щодо структури організації, загалом називають рішеннями "організаційного проектування" [7]. 
Організація також включає в себе розробку індивідуальних робочих місць в організації. Необхідно прийняти рішення щодо обов'язків  окремих робочих місць, а також способу виконання обов'язків. Рішення, прийняті щодо характеру робочих місць в організації, зазвичай називають рішеннями "розробки роботи". 
Організація на рівні організації передбачає вирішення питання про те, як найкраще створити робочі місця  у для ефективної координації зусиль. Існує багато різних способів ведення роботи, включаючи організацію за функцією, продуктом, географією або замовником. Багато великих організацій використовують кілька методів ведення різних відділень. Організація на рівні роботи передбачає, як найкраще розробляти окремі робочі місця, щоб максимально ефективно використовувати людські ресурси. 
Традиційно робота над дизайном була заснована на принципах розподілу праці та спеціалізації, яка передбачала, що чим вужче зміст роботи, тим більше може бути професіоналом, особа, яка виконує цю роботу. Однак досвід показує, що робочі місця можуть бути надто вузькими та спеціалізованими. У такому випадку негативні наслідки призводять, зокрема, до зменшення задоволеністю роботою та організаційної відповідальності, плинності робочої сили. 
Останнім часом багато організацій намагалися встановити баланс між необхідністю спеціалізації працівників та необхідністю працевлаштування на робочі місця, які передбачають різноманітність та автономію. Багато робіт зараз розроблено на основі таких принципів, як збагачення робочих місць та робота в команді. 
Керівництво передбачає вплив на інших для досягнення організаційних цілей. Ефективне керівництво вимагає від менеджера мотивування підлеглих, ефективного спілкування та ефективного використання влади. Якщо менеджери є ефективними лідерами, їх підлеглі будуть з великим ентузіазмом прикладати зусилля для досягнення організаційних цілей. 
Щоб стати ефективним у керівництві, керівники повинні спочатку зрозуміти особистість підлеглого, його підстави щодо роботи, цінності, погляди та емоції. Тому поведінкові науки зробили значний внесок у розуміння цієї функції управління. Вивчення особистості та робочих відносин дають важливу інформацію про те, як менеджери можуть найбільш ефективно керувати підлеглими [5, 107-109]. 
Функція "контроль" передбачає, що продуктивність не відрізняється від стандартів. Контроль складається з трьох етапів, які включають встановлення стандартів ефективності, порівняння фактичної ефективності зі стандартами та в разі необхідності вживання коригувальних заходів.  
Вимірювання продуктивності може бути здійснено кількома способами залежно від стандартів ефективності, включаючи фінансові звіти, звіти про продажам, результати виробництва, задоволеність клієнтів та формальну оцінку діяльності. Менеджери всіх рівнів до певної міри займаються управлінською функцією контролю. 
Управлінські функції планування, організації, управління та контролю широко розглядаються як найкращий спосіб опису роботи керівника, а також найкращий спосіб класифікувати накопичені знання про вивчення менеджменту. Незважаючи на величезні зміни в середовищі, з якою стикаються менеджери, та інструменти, які використовують менеджери для виконання своїх ролей, менеджери все ще виконують ці важливі функції [8]. 

 .2. Сучасні форми мотивації як найважливіший елемент управління трудовим колективом Коли йдеться мова про управління людськими ресурсами (HRM), маються на увазі будь-які методи управління, пов'язані з людьми. Визначення, яке надається управлінню людськими ресурсами, описує HRM як офіційну структуру в організації, яка відповідає за всі рішення, стратегії, фактори, принципи, операції, практику, функції, дії та методи, пов'язані з управлінням людьми. Управління людськими ресурсами відіграє значну роль у світі бізнесу, тому що кожна організація складається з людей, і їх треба правильно направляти. Багато досліджень довели, що успіх організації дуже тісно пов'язаний з працівниками, якими керує ця організація. Сьогодні ключова роль відводиться керівникам, які безпосередньо контактують із своїм персоналом, і тому вони є найближчими людьми, здатними впливати на роботу працівників.  Хоча ці висновки сьогодні прийняті у глобальному масштабі, вони не мали на увазі минуле. Розвиток управління людськими ресурсами йшов сумісно з розвитком суспільства, отже, політична, економічна та соціальна ситуація в країні мала та зараз має великий вплив на способи управління персоналом. Перша діяльність HRM, яка використовується в компанії, включає кадрове забезпечення, звідси мається на увазі стратегічне планування людських ресурсів, рекрутинг та відбір. Важливість цих завдань є безперечною, оскільки успіх організації будується на своїх співробітників, їх вміннях, знаннях та готовності приділяти великі зусилля робочому навантаженню. 
Другою суттєвою діяльністю HRM є навчання та розвиток. В даний час більшість робочих місць вимагають навчання, оскільки існуючі навички та звички нових працівників повинні відповідати вимогам організації. Мотивація - це третя діяльність HRM. Існує кілька способів підвищити мотивацію працівників. Останнє завдання називається обслуговуванням. Кожна організація намагається зберегти своїх цінних працівників, тому не дивно, що HRM докладає великих зусиль для покращення безпеки та охорони здоров'я, комунікації всередині компанії та відносин з працівниками. 
Кожна організація має справу з усіма цими завданнями, але розмір організації визначає, хто несе відповідальність за них. В даний час більшість великих компаній мають один окремий відділ, який займається завданнями, пов'язаними з людськими ресурсами. У малих підприємствах власник-менеджер часто несе відповідальність за вербування, навчання, мотивацію та обслуговування. Може здатися дивним, що мотивація настільки широко обговорюється в сучасному діловому середовищі. Це, в основному, пов'язано з висновками психологів, які зрозуміли, що люди діють відповідно до їхніх внутрішніх мотивів і що існують способи впливати на них. 

 Мотивація визначається як психологічний стан, що викликає діяльність, поведінку чи дію. Іншими словами, працівник має мотивацію докласти зусиль до такої діяльності, яка допоможе задовольнити його потреби. Тепер зосередимося на потребах людей, оскільки вони приймаються як основне джерело мотивації. Навколишнє середовище, в якому ми живемо впливає на наші потреби по суті, тому 45-річний чоловік в Америці, ймовірно, не має ті ж потреби, як людина того ж віку в Чехії, або людина в Україні. Згідно з теорією справедливості, ми маємо тенденцію до порівняння, і ми робимо це весь час. Ми бачимо, що є іншим (добре оплачувана робота, річний відпочинок біля моря, добра машина і будинок), і ми цього хочемо. Те, що ми порівнюємо з іншими, залежить і від наших цінностей - одна людина хоче мати хороший будинок, інша хоче мати цікаву роботу. Це також є причиною того, чому двоє людей можуть бажати іншої роботи.  Деякі хочуть забезпечити безпеку роботи, деякі хороші відносини з колегами, і коли вони отримують це, вони задоволені [11, 61-63]. Згідно з вищезгаданими фактами,  можна припустити, що напрямок мотивації є найважливішим фактором для компанії. Якщо напрям не спрямований на цілі організації, то інтенсивність, яка виникає у завданні, і період часу, коли працівник намагається втрачає свою важливість. Крім того, інтенсивність і наполегливість не легко виміряти. Іноді керівникові треба визнати, наскільки важко працюють його співробітники та як довго вони зберігаються, але вони здатні лише визначити, що саме їх співробітники роблять  під час праці. Ось чому успішний менеджер повинен мати можливість стимулювати свій персонал, тому вони, як правило, докладають зусиль до потрібних заходів. 
Деякі вчені стверджують, що кожен мотив перебуває в полярності (людина, її оточення). Одна сторона полярності - це фізичний або психічний стан, який людина хоче досягти. З іншого боку, це інструмент або ситуація, яка допоможе людині досягти бажаного стану. Це дуже важливе знання, тому що коли працівники не знають, як задовольнити потреби компанії, вони почуваються розчарованими та демотованими, а це стан, якого менеджер не хоче досягти. Ієрархічна теорія потреб була представлена американським психологом Авраамом Маслоу, який стверджував, що в кожній людині існує п'ять типів потреб, які можна було б замовити ієрархічно [12, 119-126]. 
Стосовно теорії X і теорії Y, за словами Дугласа МакГрегора, існує два можливих погляди на людей. Теорія X описує людей як пасивних істот, які ненавидять працювати, яких треба постійно контролювати і спрямовувати і вони намагаються уникати будь-якої відповідальності. Теорія Y є сумарною протилежністю. Люди сприймаються як активні істоти, вони люблять працювати, прагнуть до успіху, виступають за відповідальність за завдання та прагнуть до творчості [10, 204-210].  Теорія мотиваційної гігієни Фрідріха Герцберга, мабуть, є найбільш складною з мотиваційних теорій. Він виділяє два типи факторів, які впливають на задоволеність роботою. Є фактори, що ведуть до задоволення, але їх відсутність не викликає незадоволення - їх називають мотиваторами. За допомогою мотиваторів Ф.Герцберг мав на увазі досягнення, визнання, саму роботу, відповідальність, просування і зростання. 
Тоді є чинники, які при поданні викликають невдоволення, але їх відсутність не викликає задоволення - їх називають гігієнічними факторами. Серед них Ф.Герцберг включав нагляд, політику компанії, відносини з керівником, умови праці, заробітну плату, відносини з однолітками, особисте життя, відносини з працівниками, статус і безпеку. За словами Ф.Герцберга, менеджер, який хоче  спонукати своїх співробітників докласти більше зусиль до своєї роботи, стимулювати їх, повинен спиратися на фактори мотивації. 
Розглянемо теорію справедливості Адамса. Адамс був усвідомлений тим фактом, що люди не живуть у вакуумі. Вони знаходяться в постійному контакті з іншими людьми, і вони порівнюють. Особливо на роботі люди порівнюють свої робочі завдання, знання з колегами та пошук справедливості в нагородження. Адамс запропонував, що коли працівники зазнають позитивного дисбалансу, вони вживають певні заходи, щоб отримати це знову.  Також слід обов'язково згадати теорію тривалості В.Х. Врума, яка виробила формулу для вимірювання мотивації. Визначивши деякі основні теорії мотивації, було продемонстровано, що існує кілька підходів, які стосуються мотивації, і що ніхто з них не може бути прийнятий без будь-якого критицизму [10, 307-313]. Всі теорії ґрунтувалися на деяких експериментах або спостереженнях, отже, вони лише були письмовими висновками про досліджувану ситуацію. Хоча ситуації можуть бути подібними, вони, ймовірно, ніколи не будуть однаковими. Тому менеджери повинні перш за все спрямувати свою увагу на працівників. Вони повинні спостерігати за співробітниками, спілкуватися з ними, щоб вони могли скласти картину про їх очікування та поведінку. Доки це не буде досягнуто, керівники повинні вибирати, якої теорії слідувати. Всі ці підходи були представлені, щоб проілюструвати складний процес мотивації та дати корисні ідеї щодо вирішення цієї проблеми. Проте треба пам'ятати, що жодна з них не визнається найкращою теорією, оскільки правильний "стиль" лежить десь посередині. Ці теорії базуються на думці вчених щодо мотивації, яка потім намагалася виробити таку теорію, яка б підтримала їхні ідеї. Кожен теоретик зробив важливе розуміння цієї проблеми, тому, не концентруючи увагу лише на одному підході, можна застосовувати кожну з них, але у різних випадках. Існує дуже важливий факт, що всі дорослі люди вже сформовані, і що їх ставлення до зовнішніх чинників відрізняється від однієї людини до іншої.  У 1994 році П.Ружичка розповів про мотиваційний профіль осіб, який виражає відносно стабільну або довготривалу орієнтацію, перевагу мотивації як частину загальнолюдського профілю. Профіль мотивації створюється різними факторами - необхідністю соціальних контактів, необхідністю соціальної безпеки, необхідністю самооцінки, тенденцією до утвердження в суспільстві, особистими рисами такими, як чутливість, співпраця та незалежність. Профіль мотивації складається з широкого кола "вимірів", або можна сказати, мотиваційна спрямованість, до якої людина має сильніші або слабкіші переваги. У 1998 році К.Провазник та П.Комаркова демонструють вісім вимірів, які формують мотиваційний профіль. Головним чином зараз нас буде цікавити одна мотиваційна орієнтація, яка відрізняється в ставленні особи до успіху - люди, як правило, наближаються до успіху або уникають невдачі. Особи, що наближаються до успіху, активні на роботі, творчі та інноваційні. Тоді є люди, які виконують свою роботу згідно з інструкціями, вони, як правило, віддають себе лише легким цілям, які вони певно зустрічають - вони ведуть себе відповідно до знаменитої прислів'я "Той, хто нічого не робить, нічого не псує". Немає сумніву, що працівники на вищих рівнях організаційної структури повинні бути орієнтовані на успіх, оскільки ринки бізнесу постійно змінюються, і компанія, яка бажає досягти успіху, не може боятись спробувати нові стратегії, щоб уникнути невдач. Індивідуальна тенденція до наближення успіху або уникнення невдач дуже тісно пов'язана з мотивацією роботи [4, 67-81]. Мотивація продуктивності, іншими словами, ставлення до успіху, визначається соціальною обстановкою, національною культурою та деякими іншими факторами. Не тільки всі ці фактори впливають на мотивацію продуктивності роботи, вони також впливають на нашу особистість в цілому, а також на те, як ми поводимося. Треба відмітити важливість мотивації в діяльності з управління персоналом. По-перше, керівники повинні пояснити вплив мотивації на можливість визначити її важливість. Коли людина мотивується займатися певною діяльністю, вона безумовно робить більше зусиль до завдання, ніж коли вона є немотивованою. Менеджер може найняти людину з надзвичайними навичками, знаннями та досвідом, але це не забезпечить її задовільну роботу. Це дуже важливо для організації, оскільки їй потрібен персонал, який робить все можливе і мотивуватиметься досягненню цілей, які відповідають стратегії організації. Мотивація не є єдиним елементом, що визначає ефективність працівників, але це, безумовно, відіграє важливу роль.  Є два типи людей. Люди, які самостійно мотивовані, а це означає, що вони не потребують зовнішніх імпульсів для здійснення діяльності. І напроти є друга група співробітників, яких набагато більше. Ці люди виконують завдання, оскільки існують зовнішні стимули, які їх мотивують.  Під час ідентифікації результатів роботи зазначаються два або три важливих чинника: мотивація (готовність докласти зусиль), вміння, а іноді й робоча обстановка. Можливість розповідає про фізичні та психічні межі працівників, технічні знання та кваліфікацію, досвід роботи та навчання. При визначенні робочого середовища керівник повинен враховувати технічний рівень устаткування організації, такий як машини чи інструменти, рівень безпеки на робочому місці, відносини з колегами та керівниками та багато інших. Багато опитувань показало зв'язок між ворожим робочим середовищем та прибутком компанії. В залежності від обставин та оточуючого середовища існують різні способи підвищення мотивації. Коли мотивація працівника не є задовільною, є ефективні способи, які менеджер може використовувати для підвищення ефективності роботи своїх співробітників. Цей процес називається стимуляцією, і речі, які мають силу для посилення мотивації, називаються стимулами. На думку Паукнерова (2006), стимуляція розуміється як зовнішнє втручання у поведінку людей, систематично впливаючи і регулюючи мотивацію людини. Ми стимулюємо людей, тому що ми хочемо, щоб вони робили те, що ми бажаємо. Існують різні способи стимулювати працівників, щоб вони працювали більш ефективно [6, 16-25].  Загальновідомо, що чим більш розвинена компанія, тим більша універсальність стимулів, які використовуються.   Організація може вибрати матеріальну фінансову та матеріальну нефінансову винагороду (стимули) та нематеріальну винагороду. 
Зараз розглянемо матеріальну винагороду. Є два види грошової винагороди - фінансові та нефінансові. Фінансова винагорода надається працівникам за час, витрачений на роботу, залежно від їхньої посади, кількості відповідальності, результативності та інших критеріїв. У 2000 році Стівен П. Роббінс та Девід Деценцо  стверджували, що фінансові стимули є найбільш мотиваційними, якщо вони пов'язані з результатами, і вони не є єдиними теоретиками, які прийшли до цього висновку. Працівник повинен мати змогу бачити чіткий  зв'язок між зусиллями, поставленими в завданні, та отриманою нагородою. За словами Стівена П. Роббінса та Девіда А. Децензо, нефінансові винагороди покликані збагатити життя працівників. Серед них можна назвати компанію автомобілів, ноутбуків, спортивних або культурних допоміг, страхування життя та інвалідності тощо.  Розглянемо більш детальніше нематеріальну винагороду. Більшість співробітників шанують, коли їх зусилля визнаються їхніми роботодавцями, тому організації повинні приділяти більше часу, щоб висловити подяку своїм співробітникам. Однак гроші - це не єдиний спосіб це зробити. Є стимули, які не мають істотного фактору, але все ще мають величезну силу для мотивації. Публічна похвала, просування та позитивна оцінка - лише деякі приклади нематеріальних нагород. Широко обговорюється, який тип стимулу є найпотужнішим. Проте слід знову заявити, що кожен співробітник має різні цінності, а отже, те, що стимулює одного співробітника, не обов'язково повинно мати однаковий ефект на іншого.  Серед інших виявлень M. Poll показав, що, хоча 70 відсотків працівників отримали словесну похвалу, лише 49 відсотків шукали саме  цього від керівництва, а з іншого боку - 29 відсотків тих, хто вважав словесну похвалу важливою, не отримували її від своїх роботодавців. Незважаючи на те, що існує безліч способів стимулювати мотивацію працівників, завдання HR-менеджера - знайти найбільш ефективний. Опитування, проведене П.Грінбергом, підтвердило, що незалежно від того, який тип визнання надається, позитивне управління має значний вплив на залучення працівників та виконання роботи. Він визначив: "Менеджери мають більше впливу, ніж можливо, якщо вони усвідомлюють зацікавленість співробітників, оптимізм та продуктивність ...". За даними статистичних спостережень 86 відсотків американських працівників назвали почуття цінності важливим фактором для щастя, тоді як лише 37 відсотків сказали, що вони дійсно існують у роботі [13]. Мотив праці формується лише тоді, коли трудова діяльність є головною умовою одержання блага. Якщо критерієм у розподільчих відносинах є відмінності статусу (посада, кваліфікаційні розряди, ступені, звання тощо), стаж роботи, належність до відповідної групи (ветеран, інвалід, учасник війни), тоді формуються мотиви службового просування, одержання розряду, ступеня або звання тощо, які не обов'язково передбачають трудову активність працівника.  Досвід господарювання свідчить, що мотивація як внутрішній механізм спонукання до дії є результатом складного комплексу потреб, які постійно змінюються. Для ефективної мотивації своїх працівників керівнику слід визначити, які ж насправді їхні потреби, і забезпечити найкращий спосіб задоволення їх доброю роботою.   Таким чином, вищезгадані факти показали тісний зв'язок між внутрішньою мотивацією та стимуляцією індивідуума. Фактори, які можуть стимулювати людину, незліченні, але вони мають бажаний ефект лише тоді, коли вони відповідають потребам особи. Тому важливо знати, чого прагне співробітник, будь то матеріальна або нематеріальна нагорода. Після виконання цієї умови працівники почуваються задоволеними на роботі і кориснішими для компанії. 2. Шляхи підвищення ефективності управління трудовим колективом Відділи кадрів і служби управління людськими ресурсами в багатьох організаціях в основному звикли займатися плануванням чисельності кадрів в компаніях. Їх головне завдання - домогтися відповідності працівників зі штатними розкладами колективу. Щорічні всесвітові опитування виявило, що серед п'яти кращих факторів, які мають великий вплив на задоволення робочих місць працівниками - це компенсація / оплата, вигоди, безпека робочих місць, гнучкість для збалансування трудових та життєвих проблем та спілкування між працівниками та вищими керівниками. При зосередженні на робочому та особистому балансі, найбільш задоволеними є працівники державних служб (57%). Робочий та життєвий баланс сьогодні стає гарячим питанням. Він широко обговорюється на конференціях з питань персоналу, в газетах та книгах, але все ж таки він недостатньо сприймається самими компаніями. Опитування "Monster Worldwide" показало, що лише 29 відсотків працівників у всьому світі, які брали участь у цьому онлайн-опитуванні, задоволені робочим та життєвим балансом, які пропонує роботодавець. З іншого боку, 58 відсотків з них погоджуються з тим, що вони змушені працювати занадто багато (Monster Worldwide, онлайн). Таким чином, це може означати для роботодавців те, що організації, які планують запропонувати програму роботи / життя, будуть більш конкурентоспроможними на ринку праці, ніж компанії, які цього не роблять. Зі зростанням числа жінок, які працюють на робочому місці, на ринку праці починають виникати різні вимоги та очікування. Особливо жінки хочуть подбати про своїх дітей і мати можливість заробляти гроші одночасно. Компанії, що пропонують гнучкий робочий час або роботи на умовах неповного робочого часу, можуть служити для підтримки цих потреб. У Сполучених Штатах ці організації почали позначатися як "сімейні організації", оскільки вони намагаються знайти спосіб, як їх персонал може насолоджуватися обома процесами [13]. Конкуренція між організаціями стане все більш очевидною. Компанії боротимуться за талановитих працівників і намагатимуться заманити їх на різні переваги, які задовольняють їхні потреби. Проте пакет вигод не є єдиним чинником, важливим для працівників. Його ефект часто є короткостроковим, тому що працівники звикають до цього. Якість HRM та його розуміння співробітників компанії мають більш широкий та тривалий ефект. Всі види діяльності з управління персоналом мають значний вплив на враження працівників про себе, їхню роботу та всю організацію. Проте винагорода та всі пов'язані з нею практики, мабуть, найбільш помітно пов'язані з мотивацією працівників, оскільки їх головна мета полягає в тому, щоб впливати на співробітників, щоб вони були більш ефективними та більш об'єднаними з компанією. Організація має незліченні можливості для оцінки своїх співробітників, тому вони відчувають себе визнаними, цінними та важливими.  Менеджер з персоналу повинен мати на увазі, що кожен день у всьому світі з'являються  нові способи стимулювання працівників і повільно намагатися запровадити ці практики та інтегрувати їх у існуюче середовище. Завдяки глобалізації цей процес прийняття нових практик набагато швидший, ніж це було в минулому. Сьогодні велика увага приділяється працівникам і тим, що вони повинні бути прийняті як найцінніше майно, яке має організація. У сусідніх країнах дуже часто  проводяться конференції, в яких інформуються про нові шляхи стимулювання роботи працівників. HR менеджери обмінюються ідеями з цих питань і намагаються знайти найкращий спосіб вплинути на продуктивність працівників. Такий обмін ідеями особливо важливий при розгляді стимулів, адже керівники повинні знати, які з них найбільш точні. Менеджер повинен знати про той факт, що стимули мають бажаний стимулюючий ефект на продуктивність працівників лише тоді, коли вони відповідають потребам працівників. Тому ефективні організації вже почали використовувати гнучкі пільги, а це означає, що працівник може обирати більше варіантів та вирішувати на особисту користь, яка максимально задовольняє його потреби. Коли люди приєднуються до організації, вони приносять з собою певні потреби, які впливають на роботу на робочому місці. Деякі з цих потреб фізіологічні; інші пов'язані з психологічними та соціальними цінностями. Маслоу розробив ієрархію потреб: фізіологічні, безпеки, соціальні, поваги та самореалізації. Вони взаємодіють з навколишнім середовищем, щоб формувати робочі місця, які є основою мотивації. Крім того, мотивація впливає на сприйняття людей, включаючи їх почуття справедливості та справедливості в ситуації [10, 77-79]. За моделлю, розробленої Герцбергом, на мотивацію впливають зміст і мотиваційні фактори. Важливими факторами мотивації є сама праця, досягнення, зростання, відповідальність, просування і визнання. Це насамперед внутрішні мотиватори, а не зовнішні. Моделі Маслоу та Герцберга мають багато подібностей, оскільки вони обидва зосереджені на потребах, але вони роблять це з дещо різних точок зору. Когнітивні моделі домінують у думці про мотивацію, але модифікація поведінки набуває все більшого використання. Велика увага приділяється мотивації типу макромотивація; але для того, щоб побудувати повне мотиваційне середовище, більше уваги слід приділяти мотивації типу мікромотивації. Тому мотивація, однак, є домінуючим внутрішнім бажанням людини, але лідер команди може керувати шляхами та засобами, за допомогою яких послідовники можуть задовольнити свої потреби. Очевидно, що важко мотивувати індивідуума, оскільки він керується вираженою мотивацією або несвідомою мотивацією та множинністю мотиваційних послідовностей. Легко вести мотивацію команди або групову мотивацію, коли індивідуальна мотивація втрачає важливість, і мета групи стає цільовою. Тоді це не мотивація, а групове моральне озброєння - це "душа", тобто почуття групової діяльності з бажанням високого досягнення цілі групи, коли людина може комфортно ігнорувати свої особисті цілі чи потреби. Така моральна мотивація є переважно психологічною, а не фізіологічною. Є кілька причин, чому важливість мотивації працівників дуже потрібна організації. Головним чином тому, що це дозволяє керівництву відповідати цілям організації. Без мотивованого робочого місця, будь-яка організація може розташовуватися в дуже ризикованій позиції. Задоволення працівників є важливим для кожної організації, оскільки це може призвести до позитивного зростання компанії. 
Найпростіший спосіб підвищити мотивацію працівників - це позитивне спілкування на робочому місці.  Співробітники також часто хочуть бачити організацію, у якої вони працюють успішною. Багато хто має відмінні ідеї, починаючи від економії грошей до оперативного вдосконалення. Керівництво має докласти зусиль, щоб попросити і послухати пропозиції.  
Керівництво повинно довести до своїх співробітників, яким чином  їх окремі зусилля та внесок відіграють важливу роль у загальних цілях та напрямках компанії. Працівники будуть пишатися і займатися своєю роботою ефективніше, якщо вони знають, що їх зусилля створюють вплив на організацію; незалежно від того, наскільки великі чи малі їх внески. Керівництво не повинно винагороджувати своїх працівників кожен раз, коли вони виконують певну задачу. Іноді достатньо простого "дякую". Ці значущі слова підтверджують зусилля, створюють лояльність і заохочують людей працювати ще сильніше. Керівництво також може опублікувати позитивну цитату або фотографію та розташувати її так,  щоб інші могли бачити. Флора і фауна також допомагають створити спокійне робоче середовище для співробітників, тому чому б не додати пару рослин навколо робочого місця працівників. Таким чином, позитивне робоче місце - це найважливіший елемент, який допоможе організації стати на вершині. Цей процес може зайняти багато часу тому, що іноді дуже важко стимулювати мотивацію працівників на робочому місці.  Аналіз досліджень в області іміджу, соціальної психології та організаційної психології показує взаємозв'язок і взаємозалежність соціально-психологічного клімату та внутрішнього іміджу організації. Проте майже ніяких емпіричних досліджень з цього питання практично немає, через недостатній розвиток емпіричних методів дослідження. Існує тісний зв'язок між  впливом соціально-психологічного клімату на внутрішній імідж компанії. Очевидно, що здоровий соціальний та психологічний клімат є однією з умов підвищення продуктивності праці, задоволення працівників та командної роботи. З одного боку, це відбувається спонтанно, з іншого - це результат систематичної психологічної роботи з членами команди, спеціальні заходи, спрямовані на створення та підтримку підтримуючих, гармонійних відносин між менеджерами та персоналом. У нашому розумінні соціальний та психологічний клімат є інтегральним специфічним соціально-психологічним станом організації в цілому, для якого характерний відносно стабільний психологічний настрій персоналу, який проявляється в різних формах спільної діяльності та спілкування у відносинах, у яких працівники працюють один з одним у соціальному середовищі. Сформований на основі емоційних та трудових відносин у групі та індивідуальних цінностей та ціннісних орієнтацій, соціально-психологічний клімат, визначає систему взаємин співробітників один з одним, їх роботу та функціонування всіх форм життя. Соціальний психологічний клімат є якісним аспектом міжособистісних відносин, який виявляється у формі психологічних умов, які сприяють або перешкоджають розвитку продуктивної діяльності особи в групі. Соціальний психологічний клімат в організації залежить від рівня сумісності та гармонії членів групи. Сумісність і гармонія визначають ступінь взаємозв'язку та взаємозалежності людей. Ефективно робоча група є групою психологічної цілісності. Замість багатьох «Я» існує концепція «МИ». Думки, оцінки, почуття та дії особи "Я" наближаються, існують спільні інтереси та цінності, що доповнюють інтелектуальні та особистісні особливості. Одним з найважливіших завдань організації є створення адекватного сприйняття цінностей та значень у персоналу. З цією метою формується внутрішній образ чи образ організації, який відображається в свідомості (і підсвідомості) працівників. Внутрішній образ організації - це думка (погляд), сформована професійними зусиллями на основі емоційно-кольорового сприйняття образу організації. Головними рисами внутрішнього іміджу є корпоративна культура організації та соціально-психологічний клімат. Можна сказати інакше: внутрішній образ - це образ та сприйняття психологічного ставлення до організації її працівниками, менеджерами, власниками та іншими організаціями, які складають внутрішнє середовище компанії. Крім того, наявність позитивного представництва об'єднує команду, створює сприятливий соціально-психологічний клімат в організації. Внутрішнє зображення настільки важливе, як зображення у зовнішній сфері, тому створення позитивного іміджу - це не просто хороша рекламна кампанія, це складний і багатогранний план, всі частини якого мають бути суто взаємопов'язаними та взаємозалежними. Команда, яка добре співпрацює, є більш ефективною, продуктивною та успішнішою, але створення команди на роботі може бути складним. Ефективне спілкування є критично важливим для будь-якої організації та може допомогти у багатьох аспектах. Комунікація відіграє певну роль у розвитку, взаємодії з клієнтами, управлінні персоналом. Працівники є ключовою аудиторією, оскільки вони часто служать каналом для інших аудиторій. Якщо працівники позитивно інформовані та задіяні, зв'язок з іншими клієнтами організації також може бути сильним. Ефективні комунікації допомагають встановити чіткі очікування для працівників і  для споживачів. Для працівників чіткі очікування покажуть, як їх ефективність вплине на організацію та дасть їм уявлення про те, що їм потрібно зробити, щоб досягти позитивного відгуку. Для клієнтів чітке спілкування може допомогти керувати своїми очікуваннями щодо сервісних питань або навіть про те, як краще взаємодіяти з організацією. Ефективне спілкування створює міцні відносини. Довіра та лояльність є ключовими факторами у будь-яких відносинах, і обидва вони посилюються завдяки комунікації, спрямованою на задоволення індивідуальних потреб, передачі важливої інформації та надання зворотного зв'язку - позитивного та конструктивного. Взаємні зв'язки з зовнішніми аудиторіями також створюють міцний суцільний зв'язок та надають інформацію про продукти, послуги, культуру компанії та цінності. 
Відкриті канали зв'язку можуть призвести до нових ідей та інновацій у ряді сфер. Працівники, які розуміють, що важливо для їх компаній, можуть зосередити увагу на вдосконаленні та визначенні можливостей для інновацій, які можуть допомогти у подальшому успіху. Коли працівники знатимуть, що їх ідеї будуть шукати, а керівники організації  матимуть відкритий розум, вони, швидше за все, внесуть свої ідеї. Клієнти також можуть бути джерелом чудових ідей, які допоможуть покращити послуги та сервіс в будь-якої організації. Ефективне організаторське спілкування призведе до сильної командної роботи та здатності співробітників на всіх рівнях організації працювати разом для досягнення цілей організації. Крім того, ефективне організаторське спілкування забезпечить працівників знаннями, структурою та позитивним робочим середовищем, яке їм потрібно для комфортного вирішення конфліктів та проблем. Хороша комунікація має значення на роботі, це вимагає спілкування для роботи в команді, і навіть люди, що працюють поодинці, повинні звітувати перед своїми керівниками. Керівник, у свою чергу, теж повинен повідомити співробітникам про те, що від них очікується. Погане спілкування призводить до помилок, невдач, а іноді і судових справ. Ефективне спілкування допомагає запобігти їх. Ефективне, чесне спілкування може зв'язати працівників разом. Якщо співробітники спілкуються один з одним на роботі, це - важливий крок до побудови гарної команди. Працівники, які з нетерпінням чекають спілкування зі своїми колегами, більш захоплені прийомом на роботу. Якщо вони знають, що вони можуть поговорити з керівником про проблеми і він буде слухати, цей факт зв'язує їх з компанією. Гарне спілкування створює команди та підвищує лояльність працівників. Змішані вказівки та нечіткі розпорядження керівництва є поганими для всіх. При спілкуванні з працівниками менеджери повинні мати чітке уявлення про те, чого вони хочуть і чекають. Це стосується також того, чи є спілкування ефективним через зустрічі, інструкції, огляди продуктивності або довідники працівників. Якщо працівники розуміють свої обов'язки, все відбувається гладко. Гарне спілкування ще важливіше, якщо робоча сила різноманітна. З поєднанням раси, національностей, статей чи віросповідань на роботі люди легко випадково ображають один одного. Якщо правила пропаганди та перегляду працівників незрозумілі, працівники меншин можуть відчувати, що вони були піддані дискримінації. Політика, яка чітко визначає, як компанія застосовує нагороди та штрафи, може очистити ситуацію. Чіткі інструкції, які розповідають співробітникам, як поводитися один з одним, допомагають уникнути небажаного конфлікту. Коли робота йде важко, працівники нервують.  Якщо керівництво підриває обговорення фактів, це може вбити віру в компанію. Обговорення чесно ситуації, яка склалася, може зміцнити довіру співробітників. Якщо компанія була чесною та ефективно спілкувалася, вона має цінний резерв довіри. Наведемо деякі переваги та недоліки комунікації в організації. Без спілкування на робочому місці співробітники не будуть знати, що робити, і клієнти не будуть знати, чого саме очікувати від замовлення. Зв'язок відіграє важливу роль у майже кожному аспекті керування організацією, і, коли це робиться добре, він змазує колеса операцій та підтримує високий рівень моралі. Коли цей процес робиться погано, це створює непотрібну погану ситуацію і перешкоджає щоденній роботі. Насправді не існує жодних недоліків ефективного та конструктивного спілкування. Проте, коли зв'язок розбивається і стає не функціональним, особисте робоче місце та працюючий співробітник буде стикатися з постійними недоліками. Цифрові платформи та засоби комунікації прискорюють потік інформації. Проте працівники, перевантажені інформацією, можуть мати труднощі в з'ясуванні того, що важливо. Якщо  працівники отримують сповіщення електронною поштою,  у них можуть виникати проблеми зі сортуванням інформації по електронній пошті, щоб знайти найбільш важливу для своєї роботи. Гарне цифрове спілкування - це не просто питання правильної платформи. Його успіх також залежить від майстерності - як надати працівникам всю необхідну інформацію - але не більше, ніж вони можуть обробити. Чим краще керівництво спілкується зі своїми працівниками, тим краще вони спілкуються один з одним, тим краще атмосфера на робочому місці. Співробітники, які відчувають розлади за спиною один до одного, створюють токсичне середовище, що призводить до збільшення суперечок та меншої готовності до творчої співпраці вирішувати проблеми. Конструктивно вирішити деякі питання при цьому буває дуже важко. Але якщо організація  робить відкритість пріоритетом і менеджери навчаються добре слухати різноманітні голоси, співробітники, швидше за все, довірятимуть один одному, працюватимуть разом і стануть все більш ефективними. Хороша міжособистісна комунікація також важлива для мотивації працівників. Повідомлення електронної пошти, що виражає вдячність за добре виконану роботу, майже не є такою ж задовільною, як особиста розмова з контактною особою. Багато років візуальне спілкування було єдиним варіантом для організацій. На сьогоднішній день існує безліч варіантів, які є теж найбільш ефективною формою спілкування: телефоном, електронною поштою на форумах та соціальних мережах. Організація повинна забезпечити, щоб менеджери та працівники знали про наявні їм інструменти та про те, як ефективно їх використовувати. 
 Досвід деяких компаній довів, що існує можливість підключення до міжгалузевих мереж, що дозволяє отримати більш повну інформацію про ринок праці в цілому та навіть про окремих працівників - їх попередні робочі місця, досвід, кваліфікація та так далі. 
Навіть у важкі часи організації повинні бути прихильні до відкритого та чесного спілкування. Обмін інформацією, навіть якщо інформація є негативною, може пройти довгий шлях до заснування фундаменту міцного спілкування та довіри. ВИСНОВОКПроведені дослідження, представили багато цікавих висновків, які відображають потреби сучасних менеджерів. Надзвичайно цікавий висновок полягає в тому, що, незалежно від місця проживання, всі менеджери оцінювали нематеріальні інструменти як інструменти, що мають найбільш ефективний вплив на мотивацію своєї  роботи. Такий висновок повинен принести певний оптимізм, зокрема тим, хто має обмежені фінансові кошти. Він також повинен надихнути роздуми на місце нематеріальних інструментів мотивації в організації та спонукає керівників надавати їм більше уваги час від часу. Заробітна плата не вийшла на вершину рейтингу всупереч поширеній думці, що працівники найкраще мотивуються за рахунок оплати праці. Крім того, слід зазначити, що не фінансові матеріальні інструменти також не були оцінені працівниками, що може стати важливими новинами для роботодавців. Результати досліджень призводять також до наступного висновку, що мотиватори, важливі для керівників низького рівня, дуже схожі на те, що важливо для найвищого рівня. Мотивація працівників є дуже важливою в сьогоднішніх бізнес-середовищах, і різний культурний рівень впливає на способи, які використовуються для стимулювання робочої сили. Згідно з представленими висновками,  можна стверджувати, що мотивація відіграє дуже важливу роль у сучасному діловому середовищі.Згідно проведених досліджень, можна стверджувати, що зростає число компаній, які приділяють велику увагу мотивації працівників, оскільки мотивація визначає ставлення працівників до роботи. Існування таких опитувань також підтверджує наявність видимої мети визначення факторів, які впливають на продуктивність працівників, таких як їх мотивація, задоволеність роботою або стимулювання.Проведені дослідження показали, що ці заходи є дуже зацікавленими організаціями, які демонструють високий прибуток. Компанії, які оцінювалися як кращі роботодавці країни, демонстрували як високий інтерес до своїх співробітників, так і високий оборот. Більшість успішних компаній бачать своїх співробітників як найбільш цінне майно, яке вони мають, і тому вони намагаються задовольнити їх роботу.  Тренінг виявився дуже важливим, головним чином, завдяки його величезному значенню у сучасному постійно зміненому діловому середовищі. Не дивно, що компанії інвестують грошові кошти у різні тренування, оскільки зміни в бізнес-середовищі не є однаковими для кожної галузі бізнесу.Нами також доведено, що менеджмент персоналу є дуже важливим підрозділом в організації та його позитивна  діяльність довгостроково впливає на успіх компанії.Таким чином, запропоновані заходи  значно покращать сучасний стан підприємства та дозволять йому зайняти стійкі позиції у конкурентній боротьбі за рахунок впровадження нових форм  активізації діяльності трудового колективу.СПИСОК ЛІТЕРАТУРИАндрейцева І. А. Технології управління персоналом: навч.-метод. посіб. / І. А. Андрейцева. – Кам’янець-Подільський: Сисин Я. Л., 2015. – 164 с. 

14. Виноградський М. Д. Управління персоналом: навч. посіб. /М. Д. Виноградмький, А. М. Виноградська, О. М. Шкапова. – Київ: Центр учбової літератури, 2009. – 502 с. 
15. Герчиков В.И. Управление персоналом: работник – самый эффективный ресурс компании: [учеб. пособ.] / В.И. Герчиков. – М.: ИНФРА- М. – 2008. – 282 с.  
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18. Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в ХХІ веке: [учебное пособие] / П. Ф. Друкер; Пер.с англ.М.: Издательский дом «Вильямс». – 2001. – 272 с.  
19. Дудаева Л. М. Внутрикорпоративные коммуникации в системе управления персоналом / Дудаева Л.М. // Вопросы структуризации экономики. – 2006. – № 1.  
20. Как оценить эффективность управления персоналом [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.hrm.ru/db/hrm/A…767/category.htm.  
21. Крушельницька О. Управління персоналом : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. –2-е вид., переробл. й допов. –К.: Кондор, 2005. – 308 c.  
22. Мескон М. Основы менеджмента [Текст] / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М. : Вильямс. – 2007. – 672 с.  
23. Никифоренко В. Г. Управління персоналом: навч.посіб. / В. Г. Никифоренко. – Одеса: Атлант, 2013 р. – 275 с.  
24. Петюх В. М. Управління персоналом: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / В. М. Петюх, Б. Г. Базилюк, О. О. Герасименко. – Київ: КНЕУ, 2007. – 320 с. 
25. Сайт «Власна справа» [Електронний ресурс] –Режим доступу: http://www.vlasnasprava.info.  
26. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: [підручник] / Ф. І. Хміль. – К.:Академвидав, 2003. – 607 с. НОТАЦІЯАктуальність теми полягає в тому, що основна увага до концепції управління персоналом сьогодні пов'язана з зростанням ролі окремого працівника. Знаючи його мотиваційну систему керівник отримує здатність формувати її відповідно до запитів, які стоять перед організацією. Особливе значення має управління людськими ресурсами, оскільки дозволяє реалізовувати та узагальнювати низку питань індивідуальної адаптації до зовнішніх умов, беручи до уваги особистий чинник при побудові системи управління персоналом.  

Мета роботи - на основі сучасних наукових підходів до управлінської діяльності на підприємстві провести аналіз системи управління персоналом обраного об'єкта дослідження і визначити шляхи вдосконалення в цій області. 
Для досягнення мети були поставлені і вирішені наступні завдання: 
– визначити поняття, розглянути загальну сутність управлінської діяльності; 
– провести аналіз системи управління персоналом; 
– розробити пропозиції щодо формування шляхів підвищення ефективності управління трудовим колективом. 
Об'єктом дослідження виступає процес формування управлінської політики. 
Предметом дослідження є управлінська діяльність і механізм формування менеджменту персоналу на підприємстві. 
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