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Таким чином, запропонована система мотивації та стимулювання 

дозволяє створити для персоналу підприємств діяльності туристичного типу 

передумови розробки системних заходів, спрямованих на реалізацію наступних 

найбільш актуальних в умовах ринку, у тому числі туристичного, потреб 

працівників: у наявності надійного і стабільного робочого місця; в 

сприятливому кліматі всередині організації; в отриманні постійного доходу; в 

можливості підвищення кваліфікації та просування по службі; соціального 

захисту; в охороні праці і техніці безпеки тощо. 
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На сучасному етапі необхідною умовою соціально-економічного розвитку 

суспільства є збільшення ефективності економіки за одночасної її  соціальної 

спрямованості. Найбільш повному задоволенню інтересів та потреб людини в 

усіх сферах своєї діяльності, й у першу чергу – є сфера праці, а саме – гідної 

праці. 
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Ефективність діяльності підприємств і організацій значною мірою 

залежить від рівня організації праці та продуктивності виробництва. 

Ефективність виробництва досягається завдяки оперативній розробці науково-

обґрунтованих норм праці на всі трудові процеси, всебічному їх застосуванню і 

виконанню на виробництві, а також перегляду у зв'язку із зміною умов 

виробництва. В умовах розвитку ринкових відносин, поглиблення економічної 

самостійності підприємств, нормування праці має велике значення як засіб 

скорочення витрат живої праці, зниження собівартості продукції, підвищення 

продуктивності роботи. [1]. 

Сучасні вимоги до нормування праці базуються на таких основних 

принципах: 

 безперервно поширювати менеджмент нормування праці на можливо 

більш широкі області діяльності організації для забезпечення оптимізації 

трудових витрат на виробництво продукції, робіт, послуг, а також для 

вимірювання та оцінки трудового внеску співробітників у виробничі 

результати; 

 впроваджувати єдині підходи до визначення норм праці на аналогічні 

роботи, що виконуються в порівнянних організаційно-технічних умовах; 

 для збільшення наукової обґрунтованості норм враховувати як 

організаційно-технічні, так і економічні, психофізіологічні і соціальні чинники; 

 застосовувати в практиці нормування останні досягнення науки і техніки; 

 змінювати задані норми праці при вдосконаленні технології, організації 

праці і виробництва, а також поліпшення умов роботи з урахуванням 

законодавства. 

Використання на підприємстві системи нормування має ряд позитивних 

моментів: оптимізація витрачання наявних ресурсів (наприклад, матеріальних, 

фінансових, трудових), забезпечення ефективного використання виробничого і 

трудового потенціалу, конкурентоспроможності продукції на внутрішньому і 

зовнішньому ринках. 
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Як один з найважливіших напрямів цих завдань є нормативно-методичне 

та інформаційний забезпечення вирішення питань нормування праці персоналу 

підприємств (організацій) будь-який форми власності й організаційної 

структури управління. 

Нині на державному рівні внаслідок децентралізації управління у сфері 

праці втрачені функції визначення загальних принципів і механізмів управління 

процесами праці, зокрема його організацією і нормуванням. У цьому напрямку 

не задіяні економічні, організаційні і соціальні важелі, крім встановленого 

розміру мінімальної заробітної плати. 

Відсутність дієвого аналізу призводить до того, що поступово норми 

праці втрачають свою основну функцію. Це відбувається під впливом 

комплексу факторів зовнішнього (правових, інституційних) і внутрішнього 

(технічних, психофізіологічних, соціальних та економічних) середовища. 

Технічні фактори безпосередньо пов’язані з режимами роботи обладнання і 

тривалістю, складністю технологічного процесу та його зміною. Врахування 

психофізіологічних і соціальних факторів необхідне для збереження здоров’я, 

підтримки високої працездатності персоналу і можливості реалізації його 

творчого потенціалу. Економічні фактори повинні враховуватися з метою 

вибору найбільш ефективної організації трудового процесу і досягнення 

високих кінцевих виробничих результатів. Норми праці, від яких безпосередньо 

залежить заробіток працівників, повинні бути не тільки технічно, а й соціально 

обґрунтованими [2]. 

Одним із сучасних напрямків розвитку нормування праці – є застосування 

факторного нормування. Метод факторного нормування набув розвитку з 

бенчмаркінгу. Сьогодні він є оптимальним для нормування адміністративної 

діяльності. Факторне нормування базується на статистичному аналізі 

співвідношення чисельності до факторів, що характеризує обсяг виробництва. 

Для використання факторного нормування необхідна накопичена статистика по 

підприємству або галузі. Для факторного нормування необхідно розділити 

діяльність підрозділу на процеси, по кожному з яких потрібно оцінити 
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трудовитрати. Потім для кожного процесу треба виявити фактори, які найбільш 

сильно впливають на трудовитрати, і з їх урахуванням розробити нормативи. 

При цьому відбираються найбільш успішні компанії в кожній галузі і їх 

нормативи приймаються за еталон, до якого і слід прагнути. Такий метод 

досить простий і не вимагає обробляти велику кількість інформації. Але він не 

враховує специфіку кожної компанії у галузі: обсяг бізнесу, структуру 

підприємства, організацію процесів. 

Активізація робіт з розробки та впровадження нормування праці у 

виробничий процес, а також використання сучасних підходів до розробки норм 

і нормативів повинні допомогти персоналу підприємств при спрямуванні до 

інноваційної економіки, гідної праці і насамперед керівництву пристосуватися 

до нових умов господарювання, які диктують світовий ринок та інноваційна 

політика держави. 
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ФІНАНСУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ: СТАН 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ 

 
Досвід країн з розвинутою ринковою економікою демонструє пряму 

залежність темпів удосконалення та розвитку виробництва від рівня 

професійної підготовки персоналу. За даними аналітиків США зростання 


