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РЕФЕРАТ 

Августинович О.О. тема: «Формування системи кадрового менеджменту на 

підприємстві» 

Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня магістр зі спеціальності 073 

Менеджмент – Харківський державний університет харчування та торгівлі МОН 

України, 2019. 

Загальний обсяг дипломної роботи 109 стор., складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків; містить 9 рис., 20 табл., 76 джерел, 5 додатків. 

Ключові слова: ресурси, кадри, персонал, кадровий менеджмент, система, 

управління, підприємство, ресторанне господарство. 

Актуальність теми дипломної роботи полягає в тому, що в умовах поточного 

ринку праці серед підприємств ресторанного господарства відбувається 

конкурентна боротьба за найбільш кваліфіковані кадри, у зв'язку з чим великого 

значення набуває постановка стимулювання співробітників в організації, розробка 

ефективної системи компенсацій і преміювання. 

Мета дипломної роботи – дослідження теоретичних питань і вибір 

методичних підходів щодо формування системи кадрового менеджменту на 

підприємстві в сучасних умовах економічного розвитку. У роботі вирішені завдання: 

узагальнено сутність та визначено завдання кадрового менеджменту підприємства; 

досліджено ресурсне забезпечення кадрового менеджменту на підприємстві; 

систематизовано методи кадрового менеджменту в підприємстві; проаналізовано рух 

кадрів та система управління в підприємстві; проведено діагностику діючої системи 

пошуку, відбору, наймання та стимулювання  персоналу підприємства; надано 

рекомендації щодо впровадження програми додаткового навчання персоналу в 

підприємстві ресторанного господарства; удосконалено існуючу систему 

стимулювання персоналу підприємства; обґрунтовано економічну ефективність 

проекту удосконалення кадрового менеджменту підприємства. 

Об’єкт дослідження – процес управління кадрами в підприємстві. Предмет 

дослідження – методичні підходи до формування системи кадрового менеджменту 

підприємства ресторанного господарства. 



Під час дослідження теоретичних аспектів кадрового менеджменту на 

підприємстві застосовано методи абстракції, аналізу та синтезу, систематизації та 

узагальнення. Під час оцінки системи кадрового менеджменту підприємства 

ресторанного господарства використано методи узагальнення, середніх величин, 

показники структури, використані аналітичні та статистичні методи, зокрема: 

порівняльного аналізу, відносних величин, динаміки, графічні методи. Під час 

обґрунтування рекомендацій щодо удосконалення системи кадрового менеджменту 

на підприємстві використано методи систематизації та узагальнення. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в удосконаленні 

методичного інструментарію щодо формування системи кадрового менеджменту на 

підприємстві та систематизації методів кадрового менеджменту. Практичне значення 

проведеного дослідження полягає в доведенні основних теоретичних положень та 

висновків до рівня прикладних розробок, які дозволяють активізувати процеси 

кадрового менеджменту в підприємствах ресторанного господарства. 


