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ВСТУП 

 

Перехід до ринкової економіки в умовах кризи призвів до виникнення 

принципово нової ситуації в галузі управління персоналом. Існують певні 

вимоги щодо будь-якого працівника, його набору знань, спеціальної 

підготовки, розвитку кар'єри, самореалізації і т.д. Сьогодні бізнес динамічно 

розвивається і його потреби в кадрах значно збільшені. Організаціям і 

компаніям потрібні компетентні фахівці, які будуть займатися розробкою 

нових технологій, продуктів і процесів. 

Рівень розвитку ринкових відносин в Україні залежить від ефективних 

результатів діяльності підприємств, вмілого формування і використанням 

ресурсів підприємства. Управління трудовими ресурсами є важливим 

елементом підвищення ефективності функціонування підприємств, і як 

наслідок всієї економіки України, набуває особливої актуальності. Значною 

мірою це стосується розробки і впровадження таких підходів в управлінні 

трудовими ресурсами, які б забезпечували ріст продуктивності праці, яка 

впливатиме на стійкість фінансового стану, інвестиційну привабливість 

вітчизняних підприємств. Управління трудовими ресурсами  підприємств 

спрямоване на забезпечення нормальних умов праці та створення 

конструктивних взаємин між роботодавцями, працівниками та державою. 

Для підвищення ефективності управління трудовими ресурсами на 

рівні підприємства необхідно вирішити ряд нагальних завдань:  визначення 

необхідної кількості фахівців різних спеціальностей та кваліфікації;  аналіз 

ринку праці та  зайнятості працездатного населення;  відбір і адаптація 

персоналу;  забезпечення раціональних умов праці, у тому числі сприятливої 

для людини соціально-психологічної атмосфери;  організація трудових 

процесів, їх координація, аналіз витрат та результатів праці. 

Процес формування та мобілізації трудових ресурсів починається з 

того, що механізм використання ресурсного потенціалу підприємства 

приводиться відповідно зі здійснюваною стратегією. Для цього найвище 
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керівництво повинно привести характер та направленість діяльності 

функціональних підрозділів у відповідність до задач реалізації стратегії. 

Найважливішою умовою ефективного використання трудових ресурсів та, 

відповідно, ефективного здійснення стратегії є їх правильний розподіл у часі. 

Оскільки зовнішнє середовище динамічне та можливості, на які зорієнтована 

стратегія, не вічні, то відсутність необхідних ресурсів в потрібний момент, 

може привести до того, що підприємство зазнає краху з реалізацією своєї 

стратегії, навіть якщо вона була дуже гарно розроблена. 

Актуальність теми полягає в тому, що український ринок трудових 

ресурсів ще досить молодий, і в країні нема теоретичної бази для створення 

ефективної системи управління трудовими ресурсами у відповідності до 

сучасних вимог. Таким чином, існує необхідність розробки рекомендацій 

щодо вдосконалення роботи саме в даній області.  

У сучасних умовах розвитку економіки важливо сформувати таку 

систему управління трудовими ресурсами, яка зумовить ефективну структуру 

завтрашньої економіки. Для комплексного реформування всіх ключових сфер 

і галузей економіки необхідно залучити значні інвестиції в управлінську 

діяльність. 

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 сутність управління колективом; 

- провести аналіз системи управління персоналом кав'ярні-пекарні 

«Штрудель»; 

- розробити пропозиції щодо формування ефективної системи 

управління трудовими ресурсами у відповідності до сучасних вимог. 

 Об'єктом дослідження виступає процес управління трудовими 

ресурсами кав'ярні-пекарні «Штрудель». 
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ВИСНОВКИ 

 

Важливим висновком дослідження є те, що в епоху переходу до 

економіки знань, компанії повинні переосмислити управління людськими 

ресурсами та розширити свої можливості. Фахівці з управління персоналом 

повинні вважатися тими ж фахівцями в галузі управління, що і фахівці в 

області фінансів, продажів або виробництва. 

Сьогодні більшість керівників компаній йдуть застарілої управлінської 

парадигми, згідно з якою службі управління персоналом відведена роль 

адміністратора, який супроводжує, але не створює зміни в організації. У 

центрі планів розвитку організацій промислова економіка як і раніше 

залишається класичним пріоритетом, а також пріоритетний розвиток 

матеріальної бази та орієнтація на короткострокові та середньострокові 

показники фінансової діяльності. Спеціальні заходи щодо вдосконалення 

практики управління персоналом здійснюється дуже рідко. Однак якість 

управління персоналом входить в показники ефективності як самих 

організацій, так і функціональних менеджерів. 

Багато компаній не довіряють знанням і досвіду в сфері управління 

персоналом як основного критерію відбору кандидатів на керівні посади. У 

той же час наявність дуже значущих кореляцій між успіхами в галузі 

управління персоналом і фінансовими показниками їх роботи переконливо 

показує, що розумне і сучасне управління людськими ресурсами слід 

розглядати як важливий фактор забезпечення ефективності організації. 

Дослідження системи управління персоналом кав'ярні-пекарні 

«Штрудель» проводиться під час, коли в світі спостерігаються події, що 

радикально змінили характер управління персоналом в сучасних 

підприємствах і організаціях. Йдеться про світову фінансову кризу, яка 

виразилася в масовому вивільненні персоналу, скороченні витрат на 

персонал, в тому числі в зменшенні фондів оплати праці, інвестицій в 

навчання і корпоративні заходи і інших подібних явищах. Криза зачепила 
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кожен з напрямків управління персоналом. Серед останніх актуальних 

тенденцій можна виділити кілька основних. 

По-перше, в області найму персоналу відбувся перехід від «ринку 

кандидата» до «ринку роботодавця». Якщо раніше кандидати диктували 

умови компаніям, змушуючи останні вишукувати ресурси для залучення і 

утримання талантів (з цим був пов'язаний бурхливе і не завжди обгрунтоване 

зростання заробітних плат і загальне нарощування компенсаційного пакета за 

рахунок додаткових пільг і гарантій), то тепер «маятник» ринку певною 

ступеню хитнувся в протилежний бік. 

По-друге, в області навчання персоналу позначився перехід від 

тривалих масштабних навчальних програм стратегічного призначення до 

вузькоспеціального короткострокового навчання з швидким терміном 

окупності. 

В області мотивації помітний перехід від розробки витончених систем 

оплати праці, спрямованих на утримання персоналу, до спрощення 

зарплатних схем аж до відмови від преміальних програм і секвестрування 

бюджетів на додаткові компенсації та привілеї. 

Разом з тим, криза не усунув ті зовнішні загрози, про які йшла мова 

раніше (зменшення чисельності працездатного населення, конкуренція на 

ринку праці), з ними неминуче зіткнуться протягом найближчих років 

вітчизняні підприємства, в тому числі кав'ярня-пекарня «Штрудель». 

Незважаючи на тимчасове перевищення пропозиції над попитом на ринку 

праці, говорити про вирішення проблеми кадрового голоду також не 

доводиться: по суті, відбулося скидання «баласту» – адже саме від 

недбайливих, неефективних співробітників роботодавці воліють позбуватися 

в першу чергу під приводом скорочень. Боротьба за таланти після кризи 

напевно вийде на новий виток. А це означає, що комплекс рекомендацій 

щодо підвищення ефективності управлінської діяльності на підприємстві, не 

втратив своєї практичної значущості. 
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Кав'ярня-пекарня «Штрудель» – це успішний і комерційно 

привабливий бізнес по організації закладів громадського харчування в 

сучасному форматі, з налагодженими бізнес-процесами і трендовою 

гостьовою спрямованістю. 

Проведений аналіз на основі ключових показників діяльності служби 

персоналу і SWOT-методу виявив ключові проблемні зони в управлінні 

персоналом кав'ярні-пекарні «Штрудель». Крім того, даний аналіз дозволив 

намітити основні напрямки, які повинні стати провідними при плануванні 

кадрової роботи підприємства на найближчі кілька років. 

Розробка рекомендацій щодо формування ефективної системи 

управління трудовими ресурсами у відповідності до сучасних вимог потребує 

якісного визначення вимог до кандидатів на посаду менеджера з управління 

персоналом з боку роботодавців. Нами були надані відповідні рекомендації.  

Також нами були проаналізовані загальні причини плинності кадрів 

кав'ярні-пекарні «Штрудель». Запропоновано вживання плану збереження 

персоналу. План збереження персоналу зазвичай складається з опитування і 

аналізу співбесіди, будь-яких поточних планів, сильних і слабких сторін цих 

планів, цілей плану збереження і, нарешті, конкретних стратегій, які 

необхідно реалізувати. 

У якості пропозиції  нами було рекомендовано вживання «інтерв'ю на 

виході» при роботі з персоналом. Так зване «інтерв'ю на виході» здійснює 

менеджер по роботі з персоналом або менеджер, який шукає інформацію про 

те, що співробітнику подобалося в організації і те, що він хотів би 

поліпшити. «Інтерв'ю на виході» можуть бути цінним способом збору 

інформації про задоволеність співробітників і можуть служити відправною 

точкою для визначення будь-яких проблем з утриманням, які можуть 

існувати в організації. Нами також наведено приблизний перелік питань 

«інтерв'ю на виході». 
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Для розробки позитивного корпоративного іміджу кав'ярні-пекарні 

«Штрудель» на будь-якому ринку доцільно рекомендувати запропонований у 

дослідженні комплекс заходів. 

Також нами було доведено, що вживання ефективних 

високопродуктивних робочих систем буде дуже корисним у  роботі кав'ярні-

пекарні «Штрудель». Ефективні високопродуктивні робочі системи (HPWS) 

представляють собою набір системних практик HR, які створюють 

середовище, в якому працівник має велику залученість і відповідальність за 

успіх організації. Загальна стратегія компанії повинна вплинути на розвиток 

системи управління персоналом щодо утримання цінних співробітників 

організації. 

У рамках удосконалення організації праці та матеріальної мотивації 

трудового колективу нами розглянуто реалізацію стратегій утримання 

співробітників у середині організації. Проблема підвищення мотивації 

персоналу є однією зі значних в менеджменті. У роботі наглядно 

продемонстровано взаємозв'язок і відмінність мотивації і стимулювання 

праці персоналу кав'ярні-пекарні «Штрудель». Запропоновано комплекс 

заходів щодо організації праці та наведені поради стосовно системи 

заробітної плати.  

Запропоновані нами шляхи впровадження будуть дуже корисними не 

тільки для кав'ярні-пекарні «Штрудель», але і для подібних організацій 

харчової галузі. 

Таким чином, нами було доведено, що в сучасних ринкових умовах 

жодне комерційне підприємство не може успішно вести справи без 

впровадження ефективної системи управління трудовими ресурсами в тому 

або іншому вигляді. 
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