
 

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ  

ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

 

1.1. Ефективність управління якістю праці персоналу підприємства та 

характеристика факторів, що її обумовлюють. 

Досліджуючи теоретичне підґрунтя, слід визначити суть економічної 

категорії «персонал». І. І. Бажан [2, с. 56] вважає, що персоналом є «сукупність 

усіх людських ресурсів, які має організація». На думку А. Г. Гольдфарба [5,с.14], 

персонал – це «сукупність постійних працівників, які отримали необхідну 

підготовку та мають досвід практичної діяльності».  

О. В. Крушельницька та Д. П. Мельничук [8, с. 73, 74] визначають персонал 

як «основний, постійний штатний склад кваліфікованих працівників, який 

формується та змінюється під впливом як внутрішніх (характер продукції, 

технології та організації виробництва), так і зовнішніх (демографічні процеси, 

юридичні та моральні норми суспільства, характер ринку праці тощо) чинників». 

Л. В. Балабанова та О. В. Сардак [3, с. 31] персоналом вважають «сукупність 

працівників підприємства (постійних і тимчасових, кваліфікованих і 

некваліфікованих), які працюють за наймом і мають трудові відносини з 

роботодавцем». 

Як бачимо, наведені вище визначення різняться лише авторським 

розумінням того, яких саме працівників варто віднести до категорії «персонал». 

На нашу думку, найбільш вдалим є визначення Л. В. Балабанової та О. В. Сардак, 

оскільки також вважаємо доцільним відносити до категорії «персонал» кожного 

працівника, який є елементом підприємства як функціонуючої системи незалежно 

від форми його взаємодії з нею. 

У свою чергу, управління персоналом – це «сукупність механізмів, 

принципів, форм і методів взаємодії при формуванні, розвитку та діяльності 
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персоналу організації, що реалізується як ряд взаємопов’язаних напрямів та видів 

діяльності» [10, с. 87, 88]. В. М. Данилюк, В. М. Петюк та С. О. Цинбалюк [6, с. 

43] вважають, що управління персоналом – це «частина функціональної сфери 

кадрового господарства як основного механізму організації». Сукупністю впливів 

на організаційну поведінку людей, спрямованих на активізацію ще не 

використаних професійних і духовних можливостей для розв’язання поставлених 

завдань, визначає управління персоналом Т. Г. Александрова [1]. 

Здебільшого під управлінням персоналом розуміють процес реалізації 

функцій менеджменту [4; 12]. Кожне з наведених визначень варте уваги, хоча 

дуже рідко автори зазначають, що основною метою управління персоналом є 

досягнення цілей функціонування підприємства, адже система управління 

персоналом є складовою системи управління підприємством у цілому. 

Протягом останнього десятиліття й сьогодні науковці, аналізуючи питання 

управління персоналом, звертають увагу переважно на напрями маркетингу 

персоналу, управління знаннями та стратегічного управління персоналом.  

У процесі дослідження передумов формування теоретичного підґрунтя 

щодо трактувань персоналу підприємств необхідно розглянути, що являє собою 

система управління персоналом. Вона повинна охоплювати всі сфери кадрової 

діяльності підприємства на основі взаємопов’язаної політики та стратегії роботи з 

персоналом. Система управління персоналом є запорукою ефективного 

використання персоналу. З-поміж найбільш обґрунтованих досліджень структури 

системи управління персоналом варто згадати Д. О. Корсакова [7], який 

виокремлює такі підсистеми системи управління персоналом підприємства: 

- аналізу та планування персоналу; 

- найму та обліку персоналу; 

- мотивації персоналу; 

- оцінки персоналу; 

- управління розвитком персоналу; 

- створення умов праці; 

- інформаційного забезпечення системи управління персоналом; 
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- розвитку організаційної структури управління; 

- правового забезпечення. 

Л. Б. Пошелюжна [11, с. 127] вважає, що система управління персоналом, 

яка склалася на провідних вітчизняних підприємствах, включає такі підсистеми: 

аналізу та планування персоналу; підбору та найму персоналу; оцінювання 

персоналу; організації навчання та підвищення кваліфікації персоналу; атестації 

та ротації кадрів; мотивації персоналу; обліку співробітників підприємства; 

організації трудових відносин на підприємстві; створення умов праці; соціального 

розвитку та соціального партнерства; правового та інформаційного забезпечення 

процесу управління персоналом. 

Інші автори [12] зауважують, що доцільно брати за основу подальших 

теоретичних досліджень у сфері управління персоналом такі елементи структури 

системи управління персоналом: 

- підсистему HR-орієнтирів і планування; 

- підсистему забезпечення та організації роботи персоналу; 

- підсистему персонал-маркетингу; 

- підсистему формування та використання персоналу; 

- підсистему розвитку й активізації HR-потенціалу. 

Як бачимо, має місце одночасне використання як функціонального, так і 

компонентного підходу до визначення складу системи управління персоналом.  

Проаналізувавши методологічні погляди різних науковців, можна зробити 

висновок, що управління персоналом – це діяльність із забезпечення організації 

необхідною кількістю співробітників відповідної кваліфікації та якості, розробка 

ефективної системи їх мотивації та використання з метою підвищення 

результативності функціонування підприємства в найближчій перспективі, а 

система управління персоналом – це шлях формування стійкої конкурентної 

позиції підприємства.  

Принципову схему формування категорії «персонал» у процесі прогресу 

людства представлено на основі джерела [13] (табл. 1.1), що характеризує 
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логічний перехід до підвищення значущості персоналу в сучасному виробництві, 

більш уважного врахування інтересів працівника як особистості. 

Таблиця 1.1 

Складові поняття «персонал» 

Особистісний фактор: 

людина, яка має робочу силу (її носій, власник), що характеризується структурною 

єдністю психофізичного, кваліфікаційного, морального, освітнього, комунікаційного 

та творчого потенціалів 

Робоча сила: 

сукупність фізичних і духовних здібностей, що їх має людина (особистісний фактор) і 

які використовує, коли виробляє споживчі вартості. Категорія не має кількісних та 

демографічних виражень 

Трудові ресурси: 

якісно відповідають терміну «робоча 

сила», але мають конкретні показники 

загальної професійної працездатності,  

а також кількісні та демографічні 

характеристики, якими володіють 

підприємство, місто, область, регіон  

і держава в цілому 

Економічно активне населення: 

термін, що використовується в країнах із 

розвиненою економікою. Це сукупність осіб, 

молодших 16 років, тих, що працюють або 

зареєстровані безробітними, крім тих, які 

знаходяться в психіатричних лікарнях  

і виправних установах. У зарубіжній 

практиці: а) немає обмеження працездатного 

віку зверху; б) зі складу виключено 

недієздатних  осіб, тоді коли у вітчизняній 

методиці обмежено працездатних інвалідів 1 

і 2 груп 

Трудовий потенціал: 

інтегральна сукупність можливостей та здібностей населення до трудової, 

підприємницької, інноваційної діяльності в масштабах країни, регіону або підприємства 

Персонал: 

сукупність усіх задіяних у виробничо-господарській діяльності підприємства осіб  

як спільність індивідуальностей, які взаємодіють, власників трудового потенціалу,  

що значною мірою визначає конкурентоспроможність підприємства 

 

Міжнародна організація праці в журналі «Management Consulting. Aquide to 

profession» [14, с. 112-115] зазначила, що в розвинених країнах змінюються 

характер і функції персоналу, він стає більш високоосвіченим і професійним, у 

тому числі в питаннях, пов’язаних із власними правами.  

На підставі теоретичного обґрунтування підходів щодо визначення 

персоналу підприємств сформовано основне завдання персоналу підприємства, 

яке полягає в забезпеченні розвитку та конкурентоспроможності підприємства в 

цілому. Формування персоналу підприємства – це виявлення професійних, 

інноваційно-інтелектуальних, соціально-психологічних компетентностей 
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керівництва, які здатні підвищити ефективність управління підприємством. 

Формування та використання управлінського персоналу машинобудівних 

підприємств доцільно розглядати в тісному взаємозв’язку як дві складові єдиної 

системи. Так, використання управлінського персоналу підприємства – це 

постійний процес залучення виявлених компетентностей керівництва з метою 

досягнення сталого та ефективного розвитку підприємства. 

Формування та використання персоналу підприємства передбачає створення 

й удосконалення компетентностей персоналу для досягнення цілей та стратегій 

підприємства й успішного його функціонування. Для цього повинні 

застосовуватися такі основні наукові підходи: комплексний, функціональний, 

ситуаційний, структурний тощо.  

Комплексний підхід є одним з основних для формування персоналу. 

Застосовуючи його, спочатку визначають вимоги до компетенції управлінця.  

Параметри виходу повинні відповідати вимогам конкурентоспроможності. 

Потреба в ресурсах та інформації, які є параметрами входу, прогнозується після 

вивчення вимог до рівня техніки, технології, організації виробництва, праці й 

управління та політичного, економічного, технологічного, соціально-

демографічного, культурного середовищ країни й інфраструктури регіону. 

Щоб одержати високу якість кінцевого результату реалізації потенціалу 

(виходу системи), передусім необхідно забезпечити високу якість ресурсів та 

інформації на вході, а потім – високу якість реалізації процесу та взаємодії із 

зовнішнім середовищем. Якщо, наприклад, якість входу під час формування 

потенціалу підприємства задовільна, то, на якому б високому рівні не 

реалізувалися внутрішні бізнес-процеси, якість виходу також буде задовільною. А 

коли якість входу відмінна, а якість взаємодії елементів потенціалу за допомогою 

реалізації бізнес-процесів задовільна, то і якість виходу буде задовільною, тобто 

оцінка якості виходу дорівнює нижчій оцінці попередніх елементів. Спочатку 

формулюють вимоги до виходу системи, потім – до входу, оцінюють їх 

відповідність зовнішньому середовищу й лише після цього – реалізацію 

внутрішніх бізнес-процесів. 
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Беручи до уваги методику комплексного підходу, найбільшим впливом на 

конкурентоздатність підприємства характеризується персонал, тому з метою її 

формування в процесі діяльності необхідно створити ефективний механізм 

управління персоналом, який має враховувати специфіку діяльності підприємств 

України. 

Функціональний підхід передбачає пошук нових, оригінальних технічних 

рішень для задоволення наявних або потенційних потреб. Потреба розглядається 

як сукупність функцій, які потрібно виконати для її задоволення. Після 

визначення функцій (наприклад, маркетингові, наукові дослідження, постачання, 

виробництво, фінансування тощо) окреслюють альтернативні варіанти 

формування потенціалу для їх виконання та вибирають той із них, що забезпечує 

максимальну ефективність сукупних витрат.  

Ситуаційний підхід ґрунтується на альтернативності досягнення цілей і 

забезпеченні адаптації до умов конкретної ситуації в процесі формування й 

використання персоналу підприємства.  

Структурний підхід до формування й використання персоналу засновано на 

його структуризації та визначенні значущості, пріоритетів із-поміж елементів 

потенціалу з метою встановлення раціональності співвідношення й 

обґрунтованості розподілу ресурсів між ними. 

Ефективність управління персоналом визначається як діяльність, 

спрямована на найбільш ефективне використання працівників для досягнення 

особистісних цілей та цілей підприємства загалом. Останні традиційно 

пов’язують із забезпеченням ефективності підприємства. Причому ефективність 

іноді розуміється у вузькому значенні – як отримання максимального прибутку. 

Однак дедалі частіше ефективність розглядається не тільки в економічному плані 

– як економічність, якість, продуктивність, нововведення, прибуток, а й у 

ширшому контексті, й пов’язується з такими поняттями особистісного, 

психологічного плану, як задоволеність співробітників своєю працею, участю в 

трудовому колективі підприємства, високий рівень самооцінки колективу, 

мотивація персоналу до ефективної праці. 
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Досліджуючи проблеми ефективності управління персоналом, Д. М. 

Іванцевич й А. А. Лобанов вважають, що «оцінка ефективності управління 

персоналом – це систематичний, чітко формалізований процес, спрямований на 

вимір витрат і вигод, пов’язаних із програмами діяльності з управління 

персоналом, і зіставлення їх результатів із підсумками базового періоду, 

показниками конкурентів і цілями підприємства» [51]. 

Для визначення ефективності управління персоналом необхідний 

комплексний підхід із позицій важливості кінцевих результатів діяльності, 

продуктивності та якості праці й організації роботи персоналу як соціальної 

системи [52, с. 47]. Але, на нашу думку, не можна визначати ефективність 

управління персоналом тільки за допомогою зіставлення тих або інших кількісних 

економічних показників. Щоб зрозуміти, наскільки ефективна та чи інша система 

управління персоналом, потрібні, перш за все, критерії, що дозволяють це 

зробити. 

C. Шекшня пропонує характеризувати ефективність управління персоналом 

за кількома критеріями: ступінь досягнення цілей; оцінка компетенцій; оцінка 

мотивації; вивчення статистики людських ресурсів; оцінка витрат [53, с. 272-275]. 

В. П. Галенко трактує ефективність управління персоналом як комплекс 

взаємопов’язаних економічних, організаційних та соціально-психологічних 

методів, що забезпечують ефективність трудової діяльності та 

конкурентоспроможності підприємств [54, с. 17]. Ефективність управління 

персоналом та найбільш повна реалізація поставлених цілей великою мірою 

залежать саме від принципів та методів управління персоналом. 

Відомі німецькі науковці І. Хентце, А. Каммел і К. Ліндерт [55], 

розглядаючи ефективність як «досягнення мети або вирішення завдання з 

найменшими витратами», дають доволі диференційовану характеристику 

економічної та соціальної ефективності. Згідно з їхнім трактуванням економічна 

ефективність – це реалізація персоналом цілей організації і, перш за все, 

підвищення продуктивності праці та рентабельності за рахунок економного 

використання обмежених ресурсів. Соціальна ж ефективність проявляється в 
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ступені досягнення індивідуальних цілей працівників і характеризує задоволення 

в процесі управління очікувань, бажань, потреб й інтересів співробітників. Крім 

того, соціальна ефективність має два основних виміри: орієнтація на роботу й 

орієнтація на відносини з іншими людьми. 

На основі теоретичного підґрунтя Дудукалом Г.О. визначено, що головними 

напрямами діяльності у сфері ефективного управління персоналом підприємства 

чи його складовими є:  

- визначення потреби в персоналі (планування кількісної та якісної потреби 

в персоналі, вибір методів розрахунку кількості потреби в персоналі);  

- відбір персоналу (аналіз джерел відбору персоналу, встановлення зв’язків 

із зовнішніми організаціями, ділова оцінка кадрів під час відбору);  

- розстановка персоналу (поточна періодична оцінка кадрів, цілеспрямоване 

переміщення кадрів);  

- розвиток персоналу (адаптація, навчання, службове та професійне 

просування, вивільнення працівників);  

- підтримка комфортного соціально-психологічного клімату (регулювання 

стосунків керівника та колективу, трудових взаємовідносин, зниження рівня 

конфліктності в колективі);  

- мотивація поведінки (адекватна оплата, створення творчої атмосфери, 

підтримка кар’єри, виховання «корпоративного духу»);  

- управління безпекою персоналу (створення нормальних умов праці, 

охорона праці, запровадження навчальних програм, спрямованих на формування в 

працівників безпечних дій, забезпечення соціальної інфраструктури);  

- правове та інформаційне забезпечення процесу управління персоналом 

(правове регулювання трудових взаємовідносин, облік і статистика персоналу, 

інформування колективу) [47, с. 94].  

Отже, більшість конкуруючих підприємств технічно оснащені приблизно 

однаково, вони використовують схожі прийоми й методи маркетингу та 

організації виробництва, але конкурентні переваги залежать від якісних 

характеристик персоналу та використовуваного інструментарію при формуванні 
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системи управління персоналом. Тому адаптивна, гнучка й мобільна система 

управління персоналом є одним з основоположних чинників 

конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах. 

Одним із важливих факторів зростання рівня ефективності діяльності 

підприємства, а саме – підвищення продуктивності праці, є механізм забезпечення 

ефективності управління персоналом. 

Продуктивність праці є динамічним показником, тобто постійно змінюється 

під дією різної кількості чинників. Уся сукупність факторів по-різному впливає на 

зміну рівня та динаміки показника продуктивності праці, крім того, впливають 

різноманітні об’єктивні та суб’єктивні причини. 

Підвищення продуктивності є вираженням загального економічного закону, 

економічною необхідністю розвитку суспільства і має такі цілі: стратегічну - 

підвищення життєвого рівня населення. За рахунок зростання продуктивності в 

країнах, що переходили до ринкової економіки, досягалося від 40 до 90 % 

життєвого рівня; найближчу – підвищення ефективності діяльності галузей і 

підприємств, а також реальне зростання особистих доходів працівників [56, с.99]. 

Фактори зростання продуктивності праці - це вся сукупність рушійних сил і 

причин, що призводять до збільшення продуктивності праці. Оскільки зростання 

продуктивності праці має надзвичайно велике значення і для кожного 

підприємства зокрема, і для суспільства в цілому, вивчення факторів і пошук 

резервів цього зростання стає важливим завданням економічної теорії та практики 

[4, с.386]. 

Завіновська Г.Т. погоджується із зарубіжними економістами та пропонує 

виділяти дві основні групи факторів продуктивності: зовнішні (які не 

контролюються), внутрішні (які контролюються). Зовнішні фактори включають 

політичні, соціальні й економічні аспекти розвитку суспільства; урядові рішення 

та інституційні механізми; наявність фінансів, транспорту, комунікацій і 

сировини. Вони перебувають поза контролем з боку окремого підприємства. 

Внутрішні фактори - це ті, які перебувають в зоні контролю окремого 

підприємства і поділяються на «тверді» та «м'які». 
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«Тверді» (стійкі, сталі) включають в себе: виріб - його якість, призначення, 

дизайн, тобто якою мірою він відповідає вимогам, що ставляться до нього 

споживачем, ринком; технологію й устаткування - впровадження нових 

технологій, зменшення простоїв устаткування та підвищення ефективності 

діючих виробничих потужностей, модернізація устаткування, усунення вузьких 

місць тощо; сировину - охоплює такі важливі аспекти, як підвищення 

ефективності використання матеріалів, поліпшення коефіцієнта обігу матеріалів, 

управління матеріалами, розвиток ефективних джерел постачання. 

«М'які» (змінні) фактори включають: якість робочої сили, підвищення 

ефективності її використання за допомогою подальшого удосконалення мотивації 

праці, поліпшення її поділу та кооперації, участі всіх категорій працівників в 

управлінні підприємством; організаційні системи та методи - динамічність і 

гнучкість структури підприємства, удосконалення організації виробництва і праці, 

трудових методів; стилі та методи управління - вплив їх на організаційну 

структуру, кадрову політику, планування діяльності підприємства [4, с.108-109]. 

Володькіна М.В. використовує схожу класифікацію, проте до внутрішніх 

факторів, окрім вище перелічених, вона відносить ще й природні умови та 

географічне розміщення підприємств [6, с.91]. 

Лукашевич В.М. виділяє чотири групи внутрішніх факторів: 

- матеріально-технічні фактори - пов'язані з використанням нової 

техніки, нових видів сировини та матеріалів (модернізація обладнання, заміна 

морально застарілого обладнання новим, підвищення рівня механізації 

виробництва, автоматизації виробництва, впровадження нових прогресивних 

технологій, використання нових видів сировини, прогресивних матеріалів та 

інших заходів); 

- організаційно-технічні фактори - визначаються рівнем організації 

праці, виробництва та управління (удосконалення організації управління 

виробництвом, удосконалення організації виробництва, удосконалення організації 

праці); 
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- соціально-економічні фактори (матеріальна та моральна 

зацікавленість у результатах праці, як індивідуальна, так і колективна, зміна форм 

власності на засоби виробництва та результати праці, рівень кваліфікації 

працівників, якість їх професійної підготовки та загальний культурно-технічний 

рівень); 

- соціально-психологічні фактори (якість трудових колективів, їх 

соціально-демографічній склад, рівень дисциплінованості, трудової активності та 

творчої ініціативи працівників, система ціннісних орієнтацій, стиль керівництва у 

підрозділах і на підприємстві у цілому тощо). 

До зовнішніх факторів він пропонує віднести такі: якість державного 

економічного механізму; соціально-економічні умови у суспільстві та регіоні; 

ситуація на національному та світовому ринках; рівень кооперації з іншими 

підприємствами; природні умови тощо [7, с.67-68]. 

Аналогічну класифікацію внутрішніх факторів продуктивності праці 

наводить Зайцев Н.Л. [6, с.311]. 

Привертає увагу класифікація факторів продуктивності, запропонована 

Грішновою О. А., яку, на наш погляд, варто використовувати, бо вона є 

розширеною та зручною. 

За рівнем керованості: ті, якими може керувати господарюючий суб'єкт 

(управління, організація, трудові відносини, кваліфікація і мотивація персоналу, 

техніка і технологія, умови праці, інновації тощо); ті, що знаходяться поза сферою 

керування господарюючого суб'єкта (політичне становище в країні та в світі, 

рівень розвитку ринкових відносин, конкуренція, науково-технічний прогрес, 

загальний рівень економічного розвитку, якість і кількість економічно активного 

населення країни, культура, моральність, соціальні цінності, наявність природних 

багатств, розвиток інфраструктури тощо). 

За змістом: соціально-економічні, що визначають якість робочої сили, що 

використовується; матеріально-технічні, що визначають якість засобів 

виробництва; організаційно-економічні, що визначають якість поєднання робочої 

сили із засобами виробництва. 
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За сферою виникнення та дії: на внутрішньовиробничі - ті, що виникають і 

діють безпосередньо на рівні підприємства чи організації; галузеві і міжгалузеві, 

що пов'язані з можливістю покращання кооперативних зв'язків, концентрації та 

комбінування виробництва, освоєння нових технологій і виробництв на рівні всієї 

галузі або кількох суміжних галузей народного господарства; регіональні - це 

фактори підвищення продуктивності праці, характерні для даного регіону 

(наприклад, створення вільної економічної зони); загальнодержавні - це такі 

фактори, які спричиняють підвищення продуктивності праці в усій країні 

(наприклад, зміцнення здоров'я та підвищення освітнього рівня населення, 

раціональне використання трудового потенціалу тощо) [13, с.386-388]. 

Пєліхов Є. Ф. підкреслює, що у планово-економічній роботі застосовують 

трохи іншу класифікацію факторів зростання продуктивності праці, яку 

називають типовою класифікацією. Відповідно до неї, на зростання 

продуктивності праці впливають такі фактори: 

- структурні зрушення у виробництві (зміна питомої ваги окремих видів 

продукції або виробництва в загальному обсязі продукції); 

- підвищення технічного рівня виробництва (комплексна механізація й 

автоматизація виробничих процесів, впровадження передової технології, 

модернізація діючого устаткування; підвищення якості продукції, поліпшення 

використання матеріалів, палива, енергії); 

- удосконалювання керування, організації виробництва та праці 

(удосконалювання керування виробництвом, збільшення норм і зон 

обслуговування, скорочення втрат робочого часу, втрат від браку); 

- зміна обсягу виробництва продукції; 

- введення в дію й освоєння нових підприємств [44, с.75]. 

Вивчення впливу факторів на результативні показники дозволяє визначити 

резерви підвищення ефективності роботи підприємства. 

Так, резерви підвищення продуктивності праці - це невикористані 

можливості економії витрат праці (як живої, так і уречевленої), які виникають 

унаслідок дії тих чи інших факторів (удосконалення техніки, технології, 
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організації виробництва і праці тощо). Рівень продуктивності праці залежить від 

ступеня використання резервів. 

Завіновська Г. Т. пропонує наступну класифікацію резервів підвищення 

продуктивності праці. За часом використання розрізняють поточні та 

перспективні резерви. Поточні резерви можуть бути використані залежно від 

реальних можливостей протягом місяця, кварталу або року. Використання 

перспективних резервів передбачається у майбутньому через рік або кілька років 

згідно з довгостроковими планами підприємства. 

За сферами виникнення розрізняють загальнодержавні, регіональні, 

міжгалузеві, галузеві, внутрішньовиробничі резерви. До загальнодержавних 

належать такі резерви, використання яких впливає на зростання продуктивності 

праці в економіці загалом і, які пов'язані з невикористанням науково-технічного 

прогресу, нераціональним розміщенням підприємств і неефективною 

демографічною та територіальною зайнятістю населення, недостатнім 

використанням ринкових механізмів і методів господарювання тощо. Регіональні 

резерви пов'язані з можливостями поліпшеного використання продуктивних сил 

даного регіону. Міжгалузеві резерви - це можливості поліпшення міжгалузевих 

зв'язків, своєчасне, точне і якісне виконання договорів щодо кооперованих 

поставок, використання можливостей однієї галузі для підвищення 

продуктивності праці в іншій. Так, значному підвищенню продуктивності праці в 

обробних галузях промисловості сприяє поліпшення якості продукції в 

сировинних галузях. Галузеві резерви - це резерви, пов'язані з можливостями 

підвищення продуктивності праці, які характерні для даної галузі економіки й 

зумовлені недостатнім використанням техніки і технології виробництва, 

прогресивних досягнень і передового досвіду, недоліками в спеціалізації, 

концентрації та комбінуванні виробництва тощо. Внутрішньовиробничі резерви 

виявляються та реалізуються безпосередньо на підприємстві. 

Велике значення цих резервів полягає в тому, що підприємство є первинним 

стрижнем економіки і на ньому виявляються та використовуються всі попередні 

резерви. Внутрішньовиробничі резерви зумовлені недостатньо ефективним 
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використанням техніки, сировини, матеріалів, а також робочого часу, наявністю 

цілодобових і внутрішньо змінних втрат часу, а також прихованим безробіттям. 

Отже, внутрішньовиробничі резерви можна поділити на: резерви зниження 

трудомісткості продукції; резерви поліпшення використання робочого часу [44, 

с.114-115]. 

Лукашевич В.М. вважає, що кожний вид резервів можна розглядати 

відносно певних факторах, а всю сукупність резервів доцільно класифікувати у 

відповідності із класифікацією факторів. Це дає можливість при проведенні 

аналізу з'ясовувати основні причини витрат та невиробничих витрат праці за 

кожним фактором та визначити шляхи їх усунення [34, с.68-69]. 

З точки зору Грішнової О. А. основне значення для економіста та 

менеджера має класифікація внутрішньовиробничих резервів за змістом, оскільки 

вона безпосередньо допомагає виявити можливості підвищення продуктивності 

праці на конкретному підприємстві. Так само, як і фактори, резерви зростання 

продуктивності праці за змістом поділяються на три групи: соціально-економічні, 

що визначають можливості підвищення якості робочої сили, яка 

використовується; матеріально-технічні, що визначають можливості застосування 

більш ефективних засобів виробництва; організаційно-економічні, що визначають 

можливості вдосконалення поєднання робочої сили із засобами виробництва [3, 

с.388-389]. 

Можна погодитися з Грішновою О.А. та з запропонованою нею 

класифікацією резервів підвищення продуктивності праці. Для найбільш повного 

використання резервів зростання продуктивності праці на підприємствах 

розробляються програми управління продуктивністю, в яких визначаються види 

резервів, конкретні терміни та заходи з їх виявлення та реалізації, плануються 

витрати на ці заходи і очікуваний економічний ефект від їх впровадження, 

призначаються відповідальні виконавці, розробляються системи мотивації 

працівників з досягнення запланованого рівня продуктивності [11, с.394]. 
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Таким чином, ефективність праці обумовлюється її продуктивністю в їх 

тісному взаємозв'язку, що необхідно постійно враховувати при визначенні 

факторів і резервів росту продуктивності праці. 

 

1.2 Значення мотивації в управління персоналом підприємства 

 

Управління персоналом  являє собою комплексну систему, елементами якої 

є напрями, етапи, принципи, види і форми кадрової роботи. Основними 

напрямками є набір і збереження персоналу, його професійне навчання і розвиток, 

оцінка діяльності кожного працівника з точки зору реалізації цілей організації, що 

дає можливість скорегувати його поведінку. 

При всій різноманітності організацій, які є в сучасному суспільстві і видів 

діяльності, якими вони займаються, в роботі з людськими ресурсами вирішують 

одні і ті самі завдання, незалежно від їх специфіки[24, С.109]. 

По-перше, кожна організація залучає потрібну кількість працівників. 

Способи підбору залежать від характеру і умов роботи організації. 

По-друге, всі без винятку проводять навчання своїх працівників, щоб по-

яснити завдання і привести їх навички і уміння відповідно до вимог завдання. 

По-третє, організації здійснюють оцінку результатів діяльності кожного 

працівника. Форми оцінки є різноманітними, як і типи організацій. 

Кожна організація тією чи іншою мірою винагороджує своїх працівників, 

тобто компенсує затрати часу, енергії, інтелекту, які вони витрачають для 

досягнення поставлених цілей. 

Отже, щоб успішно розвиватись, організація повинна управляти набором, 

навчанням, оцінкою, винагородами персоналу, тобто створювати, 

удосконалювати методи, процедури, програми організації цих процесів. У 

сукупності й єдності методи, процедури, програми являють собою систему 

управління персоналом. 

Головними елементами системи управління є люди, які одночасно ви-

ступають об'єктом і суб'єктом управління. Здатність людських ресурсів одночасно 
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виступати як об'єктом, так і суб'єктом управління — основна специфічна 

особливість управління. 

Отже, соціально економічна система являє собою єдність керуючої та 

керованої систем, а механізм управління — це сукупність відносин, форм та 

методів впливу на формування, розподіл і використання трудових ресурсів у 

державі. 

Система управління персоналом в організації складається з комплексу 

взаємопов'язаних підсистем (елементів). 

Підсистема — це виділені за функціональними елементами або орга-

нізаційними ознаками частини системи, кожна із яких виконує певні завдання, 

працює автономно, але спрямована на вирішення загальної мети. 

Система підсистем має багатоступеневу структуру, з великою кількістю 

напрямів діяльності. 

Система управління персоналом включає такі підсистеми[33, С.19]: 

Аналіз та планування персоналу: до цієї підсистеми належать розробка 

кадрової політики, розробка стратегії управління персоналом, аналіз кадрового 

потенціалу та ринку праці, кадрове планування, прогнозування потреб у 

персоналі, організація реклами та встановлення взаємодії із зовнішніми 

організаціями, що забезпечують підприємство кадрами. 

Підбір та наймання персоналу: проведення співбесід, тестів, анкетування 

для вияву інтелектуального рівня, професіоналізму, комунікативності та інших 

необхідних якостей. 

Оцінювання персоналу: персональна оцінка – рівень знань, умінь, 

майстерності та особистісної відповідальності; оцінка виконуваної роботи та її 

результатів. 

Організація навчання та підвищення кваліфікації персоналу: навчання 

персоналу, перепідготовка та підвищення кваліфікації, введення в посаду, 

організація кадрового зростання, реалізація службово-професійного просування 

та кар'єри співробітників, робота з кадровим резервом. 
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Атестація і ротація кадрів: проведення заходів, спрямованих на вияв 

відповідності результатів діяльності, якостей і потенціалу особистості працівника 

вимогам, що висуваються до виконуваної роботи. 

Управління оплатою праці. 

Мотивація персоналу: розробка систем мотивації, вироблення систем 

оплати праці, участі персоналу в прибутках і капіталі підприємства, розробка 

форм морального стимулювання персоналу. 

Облік співробітників підприємства: облік прийому, переміщення, винагород 

співробітників та стягнень з них, звільнення персоналу, організація ефективного 

використання персоналу, управління зайнятістю персоналу, кадрове діловодство. 

Організація трудових відносин на підприємстві: оцінювання виконання 

персоналом своїх функціональних обов'язків, формування у співробітників 

почуття відповідальності, аналіз та регулювання групових і міжособистісних 

відносин, управління виробничими конфліктами та стресами, соціально-

психологічна діагностика, встановлення норм корпоративної культури, робота зі 

скаргами на трудові відносини. 

Створення умов праці: створення безпечних умов для праці співробітників; 

дотримання норм психофізіології праці, ергономіки, технічної естетики; кадрова 

безпека. 

Соціальний розвиток та соціальне партнерство: організація харчування, 

медичного і побутового обслуговування, відпочинку та культурно-оздоровчих 

заходів, управління конфліктами та стресами, організація соціального 

страхування. 

Кадрова безпека. 

Правове та інформаційне забезпечення процесу управління персоналом: 

вирішення правових питань трудових відносин, підготовка нормативних 

документів, що їх регулюють, забезпечення необхідною інформацією всіх 

підрозділів управління персоналом[37, С.115]. 

Успіх управління персоналом визначається двома основними чинниками: 

здатністю підприємства чітко визначити, яка поведінка працівників потрібна для 



 

 

18 

досягнення його стратегії, і можливістю застосовувати ефективні управлінські 

важелі для спрямування працівників на бажану поведінку. Обидва завдання 

однаково важливі й складні, особливо в умовах ринкової трансформації 

економіки. 

Сьогодні досить часто спостерігаються ситуації, в яких підприємства, 

реально володіючи кваліфікованими людськими ресурсами, сучасними або просто 

добрими технологіями і технікою, будівлями, маючи достатнє фінансове 

забезпечення і сировинні ресурси, не забезпечують досягнення позитивного 

результату своєї діяльності, перетворюючись в зв’язку з цим в збиткові 

господарські одиниці із всіма витікаючими з цього негативними соціально-

економічними, а часто і суспільно-політичними наслідками. 

Одним із можливих пояснень цього слід вважати відсутність в основній 

масі українських підприємств і організацій такої внутрішньоорганізаційної 

ідеології, філософії і культури, яка б формувала у персоналу розуміння того, що 

будь-які (в межах розумного) соціально-економічні блага від своєї роботи на 

підприємстві можна отримати тільки тоді, коли ці блага створюються 

корпоративно і реально, а не вроздріб і віртуально.  

Причини такого становища криються у тому, що в процесі тривалого і 

нестабільного перехідного періоду реформування економіки, радикальних 

політичних змін, виникнення і розвитку нових форм власності та сфер діяльності, 

які потребують нових знань і нового досвіду, динаміка адаптації світогляду 

персоналу організацій,  способу сприйняття і оцінки реалій ринкового 

середовища, виробничої і побутової психології була і є далеко неадекватною 

потребам. Адже, якщо свого часу політичне наповнення колективного життя в 

організаціях, установах і підприємствах регламентувалося, планувалося і 

контролювалося партійними організаціями згідно чітко сформованих цільових 

орієнтирів в рамках таких категорій, як соціально-активний образ життя, активна 

життєва позиція і т.п., то сьогодні  групова мотивація практично не працює. Це, в 

свою чергу, обумовило втрату як управлінським, так і виконавчим персоналом 

конкретних організаційних утворень тих чітких ціннісних орієнтирів, які 
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формують належну робочу поведінку в рамках цих утворень кожної особистості 

чи тих груп, в які їх об’єднує організаційна структура. Іншими словами, в 

колективах багатьох вітчизняних підприємств і організацій рівень мотивації 

персоналу до проявів належної робочої поведінки був і залишається або дуже 

низьким, або взагалі відсутнім, що негативно впливає на  ефективність їх 

функціонування[17,С.100]. 

Кризовий стан багатьох підприємств і цілих галузей перетворив їх у 

―чорні діри‖ української економіки, які втягуючи і марнуючи надмірні кількості і 

так дефіцитних ресурсів, не можуть виробляти конкурентоздатну продукцію і в 

багатьох випадках навіть не шукають шляхів виходу з цієї ситуації.  

Одночасно з цим, багато експертів-соціологів і керівників-практиків 

говорять про масову пасивність працівників, втрату людьми віри у можливість 

відновлення роботи тих підприємств, на яких вони раніше працювали, зникнення 

позитивної мотивації і прагнень. В зв’язку з цим, організації продовжують 

працювати не тільки на старій технологічній базі з використанням застарілих 

управлінських технологій, а протягом тривалого часу практично навіть не 

намагаються адаптуватися до змін в оточенні або роблять це занадто повільно, що 

й стає причинами втрати ними конкурентоздатності з цілою низкою негативних 

економічних і соціальних наслідків.  

Чому ж такі рушії прогресу і розвитку як підприємливість та 

інноваційність персоналу, які повинні були б відіграти основну роль у швидкому 

пристосуванні до нових умов, вимог і викликів оточення, відсутні в ресурсному 

арсеналі цих організацій?  Чим обумовлена масова пасивність працівників 

організацій навіть при умові повної дисфункціональності останніх?   

Серед причин такого стану вітчизняні аналітики називають, для прикладу, 

«нерозумну політику» керівництва підприємств, ―антиринковий менталітет‖ 

персоналу, споживацький підхід до капіталовкладень і відсутність на абсолютній 

більшості підприємств як стратегічних, так і тактичних програм, бізнес-планів, 

неефективне управління і розподіл ресурсів підприємств, відсутність 

маркетингових підходів в оцінці та прогнозуванні потреб ринку [31, 32, 41, 42, 
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44], невміння і небажання як керівного, так і виконавчого персоналу навчатися 

[11], дуже широке розповсюдження патерналістських настроїв [23-26] і т.д. і т.п.    

Всі ці причини призвели до того, що, на думку більшості  українських 

авторів, значна частина організацій в процесі перехідного періоду не тільки не 

зберегла і не зміцнила свої ринкові позиції, а навпаки – втратила навіть ті, якими 

колись володіла з причин високої собівартості, низької якості і 

неконкурентоздатності продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому 

ринках.  

Слід однак підкреслити, що існує ще цілий ряд ―нетрадиційних‖ для 

командно-адміністративної школи управління причин, які до останнього часу не 

знаходили належної уваги ні в науковому середовищі ні, тим більше, в колах 

практикуючих управлінців, яким довелось навчатися багатьом ринковим методам 

роботи, технологіям та інструментам управління в процесі практичної роботи. 

У явної більшості українських організацій, установ і підприємств, які 

вимушено ―ввійшли‖ в ринкове середовище прямо з ―радянського‖ минулого з 

властивими тому часу культурою, методами, підходами і технологіями 

управління і продовжують їх культивувати сьогодні, дух підприємництва та 

інноваційного оновлення практично відсутній, а мотивів для їх масового прояву 

персоналом не створено в зв’язку з тим, що сьогоднішнє керівництво ще не 

володіє або володіє недостатньо мистецтвом впливу на людей з використанням 

мотиваційного інструментарію, а в багатьох випадках, навіть не знає про 

існування таких управлінських технологій.  

В умовах відсутності комплексного мотиваційного впливу на працівників 

з орієнтацією на досягнення спільних для всіх членів організації цілей, вони з 

необхідністю починають формувати персональні мотиви поведінки на роботі, 

переслідуючи уже не загальні цілі організації як групи людей, а індивідуальні 

цілі, які для кожної окремої особи є ближчими, зрозумілішими і ціннішими ніж 

розмиті, неструктуровані, а часом навіть просто не задекларовані цілі спільної 

діяльності всіх працівників організації. 
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Таким чином, усе вищенаведене дозволяє прийти до наступного висновку 

– явна слабкість або повна відсутність мотиваційних впливів на персонал 

українських організацій існуючими і практикуючими сьогодні органами 

управління та їх керівниками призводить до суттєвого погіршення соціально-

економічної ефективності їх функціонування.  

 

1.3. Механізм управління якістю праці персоналом підприємства в 

сучасних умовах господарювання 

 

Динамічні зміни зовнішнього середовища, його турбулентність вимагають 

постійного розвитку та вдосконалення системи управління підприємством, 

розробки нових прогресивних методів і механізмів, здатних зменшити вплив 

негативних факторів на загальні показники діяльності підприємства. У таких 

умовах висуваються нові вимоги до формування механізму управління 

підприємством, ефективність функціонування якого повинна забезпечуватися як 

під впливом удосконалення організації виробництва, праці та управління, так і 

спроможністю його пристосування до сучасних умов господарювання. У теорії та 

практиці економіки й управління існує величезна кількість напрямів забезпечення 

ефективності діяльності підприємств, серед яких: удосконалення технологічних 

процесів виробництва й торгівлі, обслуговування клієнтів, розширення ринків 

збуту продукції, поліпшення якості продукції, зниження цін, збільшення обсягів 

виробництва й продажів, підвищення продуктивності праці, поліпшення 

соціально-психологічного клімату в колективах, удосконалення способів і форм 

мотивації та стимулювання праці, що передбачає турботу про підвищення 

економічних показників або поліпшення техніко-технологічного, людського 

факторів підприємства, покращення соціально-психологічних методів впливу або 

вдосконалення системи мотивації та стимулювання, оптимізації функції контролю 

або планування [28]. 

Першим етапом у реалізації управління персоналом є розробка концепції 

управління персоналом підприємства – комплексне розуміння суті, цілей, завдань, 
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принципів і методів управління персоналом у конкретних умовах функціонування 

виробничих й управлінських підрозділів організації [29, с. 18]. Концепція – 

філософія кадрової політики, яка створює її теоретико-методологічну базу. Вона є 

підставою для формування системи принципів та функцій управління персоналом 

– науково обґрунтованої сукупності вимог, правил і норм управління кадрами, які 

фіксуються у відповідних нормативно-правових документах. 

Концепція й принципи управління персоналом слугують основою розробки 

кадрової політики підприємства. На сьогодні в науковій літературі існують різні 

підходи до визначення суті кадрової політики. Ряд науковців [30, с. 61; 31, с. 192; 

32, с. 119] розглядають кадрову політику як генеральний напрям у роботі з 

кадрами, комплексну систему управління людськими ресурсами в масштабі 

держави, регіону, галузі або окремої організації. Інші вчені [33, с. 35] розуміють 

під кадровою політикою систему теоретичних поглядів, вимог, форм і методів, що 

визначають основні напрями роботи з управлінським персоналом.  

А. Я. Кібанов вважає, що ключове значення для фахівців з управління 

персоналом підприємств мають такі питання [30, с. 492]: 

- людський фактор трудової діяльності. Передбачається необхідність 

урахування вимог психології та фізіології до раціональної організації трудової 

діяльності працівників, удосконалення процесів відбору, оцінки кадрів, 

раціоналізація режиму праці, відпочинку; 

- методологія управління персоналом включає вдосконалення 

організаційних структур, функціональних підсистем системи управління, 

розвиток принципів і методів побудови систем управління персоналом на основі 

системного та морфологічного аналізу, декомпозиції, структуризації цілей, 

експертно-аналітичного, балансового методів; 

- система управління персоналом передбачає ретельну побудову цілей і 

функцій системи управління, організаційної структури, організаційне 

проектування системи управління на основі кадрового, діловодного, 

інформаційного, технічного забезпечення; 
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- стратегічне управління персоналом здійснюється на основі формування 

місії, цілей, критеріїв ефективності системи управління, аналізу факторів 

внутрішнього та зовнішнього середовища; 

- планування роботи з персоналом, технологія управління персоналом і його 

розвитком, управління поведінкою персоналу, оцінка результатів його діяльності 

тощо.  

Дві основні складові ефективного управління персоналом розкриває у своїй 

праці В. І. Бовикін. Перша – це раціональна модель трудових відносин, яка 

базується на ефективній системі оплати праці й покликана підвищити дисципліну, 

продуктивність і якість праці на кожному робочому місці. Друга –  це раціональна 

модель управління підприємством, яка дозволяє керівникам планувати роботу 

підприємства з урахуванням раціонального використання всіх наявних ресурсів, 

правильно розробляти структуру управління, положення про підрозділи, посадові 

інструкції та внутрішньо фірмовий документообіг. В. І. Бовикін вважає, що, 

застосовуючи обидві моделі у своїй практичній діяльності, управлінець здатен 

керувати на рівні вищих стандартів [34, с. 165]. 

Концепція організаційного управління, розроблена Ю. Д. Красовським, 

названа ним «ресурсною концепцією управління». Вона ґрунтується на розкритті 

людських можливостей, аналізі соціально-психологічних проблем, оцінці 

альтернативних підходів до організаційного управління. Науковець пропонує 

розглядати такі аспекти діяльності організації, що впливають на ефективність її 

функціонування: інноваційні, бюрократичні, технократичні та інші орієнтації 

керівника, іміджеві норми поведінки, культура поводження з клієнтами, типи 

поведінки, ініціатива працівників, управління конфліктними, важкими, 

несприятливими, сприятливими, оптимальними й іншими ситуаціями, мінімізація 

ризику при прийнятті рішень, упровадження інновацій [35, с. 321]. 

Забезпечення ефективності управління персоналом є найважливішою 

умовою підвищення ефективності діяльності підприємства. В умовах обмежених 

ресурсів і часу необхідно виявити шляхи, завдяки яким можна досягати 

найбільших результатів у стислі терміни на шляху до підвищення ефективності 
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діяльності, інакше кажучи, окреслити найкращі напрями підвищення 

ефективності діяльності управлінського персоналу організації. 

Аналіз зарубіжної та вітчизняної літератури дає підстави зробити загальний 

висновок відносно сучасних підходів до управління персоналом:  

- персонал – основа організації та важливе джерело довгострокової 

переваги; 

- управління персоналом – стратегічна функція, нерозривно пов’язана зі 

стратегією розвитку підприємства; 

- організація – відкрита система, що постійно реагує на зміни зовнішнього 

середовища. 

На ефективність персоналу, як і на інші фактори забезпечення ефективності 

підприємства, можна впливати, оскільки ефективність діяльності організації в 

цілому суттєво залежить від ефективності діяльності управлінського персоналу, й 

одним із головних завдань є визначення напрямів її підвищення. До них, зокрема, 

належать: 

- просування по службі; 

- забезпечення прийнятного рівня освіти; 

- набуття практичного досвіду; 

- підвищення кваліфікації працівників управління; 

- проведення періодичної атестації. 

Підвищення рівня ефективності діяльності управлінського персоналу не 

обмежується лише розглянутими напрямами, на нього впливають також 

удосконалення виробничої структури організації, раціональна організація 

виробництва й праці, у тому числі всього персоналу, оптимізація організаційної 

структури, форм і методів керування, комунікаційних процесів тощо.  

Сучасна управлінська концепція повинна враховувати особливості ринкової 

економіки, виокремити які можна шляхом порівняння в загальних рисах системо 

утворюючих чинників політичного, економічного та соціального характеру в 

Україні й розвинених країнах. 
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Елементами механізму забезпечення ефективності управління персоналом є 

[30, с. 157]: 

- мета діяльності організації; 

- система планування організації; 

- відносини вищих управлінських кадрів; 

- організаційна структура служб управління персоналом; 

- критерії ефективності системи управління персоналом; 

- доступність, повнота й обґрунтованість використовуваної інформації; 

- взаємозв’язок із зовнішнім середовищем. 

Головною умовою сучасного розвитку є не просто побудова механізму 

управління персоналом як такого на кожному підприємстві, а й його 

використання на підприємствах запропонованих напрямів, які можуть 

забезпечити реальну соціально-економічну віддачу. У зв’язку із цим у рамках 

дослідження найактуальнішим є питання щодо формування ефективного 

механізму забезпечення ефективності управління персоналом і прогнозування 

рівнів ефективності діяльності промислових підприємств на основі розробленої та 

запропонованої методики. Узагальнюючи розглянуті положення, можна вважати, 

що механізм забезпечення ефективності управління персоналом – це комплекс 

довгострокових методів, форм і технологій управління людським капіталом для 

досягнення стратегічних цілей підприємства й отримання конкурентних переваг в 

умовах динамічного зовнішнього середовища. 

Найбільш методологічно чітким можна вважати визначення механізму 

управління персоналом підприємств, запропоноване В. С. Пономаренком: «це 

сукупність форм, структур, методів і систем управління, що поєднуються 

спільністю мети (доцільна сукупність), за допомогою яких здійснюються 

узгодження суспільних, групових і особистих інтересів, забезпечуються 

функціонування та розвиток підприємства як соціально-економічної системи» 

[28]. Перевагою такого трактування є чіткий перелік інструментів, за допомогою 

яких функціонує система. 
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Необхідною умовою для підвищення ефективності діяльності персоналу 

машинобудівного підприємства є розробка такого управлінського 

інструментарію, який зможе забезпечити реальну соціально-економічну віддачу.  

У зв’язку із цим у рамках дослідження найбільш актуальним є питання 

щодо формування ефективного механізму забезпечення ефективності управління 

персоналом та прогнозування рівнів ефективності діяльності підприємств на 

основі науково-методичного підходу до вдосконалення процесів його 

формування.  

Формування ефективного механізму управління персоналом – це ключова 

ланка підвищення конкурентоспроможності підприємства, що вимагає вирішення 

таких завдань [36, с. 49]:  

- забезпечення потреби підприємства в персоналі необхідних кількості та 

кваліфікації;  

- досягнення обґрунтованого співвідношення між організаційно-технічною 

структурою виробничого потенціалу та структурою трудового потенціалу;  

- створення умов для високопродуктивної праці та високого рівня її 

організованості, умотивованості й самодисципліни;  

- закріплення працівника на підприємстві, формування стабільного 

колективу як умова окупності засобів, що витрачаються на робочу силу 

(залучення, розвиток персоналу);  

- гарантування реалізації бажань, потреб та інтересів працівників відносно 

змісту та умов праці, можливостей професійно-кваліфікаційного й посадового 

просування; 

- узгодження виробничих і соціальних завдань (збалансованість інтересів 

підприємства й працівників, економічна й соціальна ефективність).  

Отже, механізм забезпечення ефективності управління персоналом – 

усебічно обґрунтована сукупність компонентів управління персоналом, 

спрямованих на нарощування конкурентних переваг підприємства. 
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1.4. Підходи до оцінки ефективності системи управління персоналом 

 

Рівень продуктивності праці визначається кількістю продукції, що виробляє 

один працівник за одиницю робочого часу, або кількістю робочого часу, що 

втрачається на виробництво одиниці продукції (рис. 1.1). 

Якщо показники виробітку мають більш узагальнюючий, універсальний 

характер, то показники трудомісткості можна розраховувати за окремими видами 

продукції та розраховувати для розрахунків потрібної кількості робітників, 

виявлення конкретних резервів підвищення продуктивності праці. 

 

 

 

Рис. 1.1. Методи вимірювання та показники рівня продуктивності праці 

Методи вимірювання 
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Натуральні показники найбільш точно відображають динаміку 

продуктивності праці, але можуть використовуватися лише на підприємствах, що 

випускають однорідну продукцію [10]. 

В даний час в промисловості нараховується декілька десятків методів 

виміру продуктивності праці, які використовуються в плануванні, оперативному 

управлінні, статистичній звітності тощо. Теоретичний спір про методи виміру 

продуктивності праці та їх практична апробація тягнеться з 20-х років 20 століття, 

однак остаточні висновки досі не зроблені. Більшість вчених і практиків 

сходяться на тому, що не існує єдиного, універсального і досконалого показника 

продуктивності праці, який не мав би якогось слабкого місця. Вихід вбачають 

один: застосовувати систему показників, в якій був би один основний і ряд 

додаткових диференційованих, які враховуватимуть конкретні особливості 

галузей та специфіку окремих виробництв. В статистичній практиці визначається 

тільки продуктивність живої праці. При цьому не враховуються витрати минулої 

(упредметненої) праці.  

Замість найпоширенішої концепції, яка отримала назву витратної, нами 

рекомендується ресурсозберігаюча концепція вимірювання продуктивності праці. 

В табл. 1.2 наведені характеристики витратної, що застосовується в статистичній 

практиці, і проти витратної ресурсозберігаючої). 

Таблиця 1.2 

Концепції вимірювання продуктивності праці 

Характеристика 

показників 

Витратна Ресурсозберігаюча 

1 2 3 

1. Мета 

вимірювання 

Визначення рівня і 

динаміки 

продуктивності праці; 

науковий інтерес 

Управління продуктивністю 

праці, розробка системи 

мотивації, пошук резервів, 

розробка програм підвищення 

продуктивності 

2. Основна 

обчислювальна 

величина 

Об’єм продукції, 

чисельність 

працівників 

Продукція (випуск), витрати 
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Продовження табл. 1.2 

1 2 3 

3. Об’єкт 

вимірювання 

Народне господарство, 

галузь, підприємство 

Підприємство, підрозділ, вид 

діяльності, народне 

господарство 

4. Вид 

трудових 

витрат 

Сукупний працівник 

(чисельність зайнятих, 

кількість  

відпрацьованих 

годин). 

Різні витрати на виробництво 

5.Види праці, 

що 

обліковується 

Жива праця Жива, упредметнена і сукупна 

6. Основа 

методології 

Техніка вимірювання, 

уточнення 

статистичних даних 

Формула вимірювання, вибір 

показників в чисельнику і 

знаменнику основної формули 

7. Основні 

фактори росту 

продуктивності 

Ріст об’єму продукції, 

що виробляється, 

гонитва за валом 

Відмова від гонитви за валом, 

припинення випуску продукції, 

яка не користується попитом, 

підвищення якості і 

конкурентоспроможності, 

абсолютне зниження чисельності 

в сфері матеріального 

виробництва, зниження витрат 

ресурсів 

 

Продуктивність – це те, що отримано замість того, що вкладено. Якщо 

співвідношення між вкладом і виходом збільшується – підприємства 

розвиваються, продуктивність праці зростає; якщо зменшується – спостерігається 

спад. 

Таким чином, продуктивність праці доцільно визначати як відношення 

кількості продукції, виробленої даним підприємством за даний період часу, до 

витрат підприємства на виробництво цієї продукції за той же період. 

Формули визначення продуктивності живої, упредметненої і сукупної праці: 
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 1 ,                                (1.1) 
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МВ
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 1 ,                              (1.2) 
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 1 ,                               (1.3) 

 

де ППж, ППу, ППс – продуктивність відповідно живої, упредметненої та 

сукупної праці; Ач – чиста продукція; Дч – чистий дохід підприємства; ЗП – 

заробітна плата на виробництво продукції; П – прибуток у складі ціни продукції; 

МВ – упредметнені (матеріальні) витрати; Во –  операційні витрати. Товарну 

продукцію підприємства можна визначити за такою формулою [38]: 

 

ПОПАМАт  ,                                         (1.4) 

 

де Ат – чистий дохід підприємства; М – матеріальні витрати; А – 

амортизація; ОП – оплата праці; П – прибуток. 

Дана методика визначення продуктивності праці – універсальна, її 

застосування можливе для будь-яких підприємств і організацій, орієнтованих на 

прибуток. За цією методикою можна визначити продуктивність праці на будь-

якому рівні: від робочого місця до народного господарства. Продуктивність праці 

характеризує у відносному обчисленні випуск продукції, що припадає на 1 грн. 

живої та упредметненої праці, вимірюється у відносних величинах. 

Розглянута методика вимірювання продуктивності праці дозволяє 

враховувати витрати минулої праці, не дивлячись на відсутність обліку 

трудомісткості продукції і неможливість обчислити минулу працю безпосередньо 

в робочому часі. 

Переваги даного методу вимірювання продуктивності праці наступні [19]:  

1) при побудові індексу продуктивності праці використовуються тільки 2 

показники –  кількість продукції у вартісному виразі та витрати виробництва;  
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2) грошовий вимір у гривнях залишається як метод єдиного і адекватного 

вимірювання витрат живої та упредметненої праці;  

3) дозволяє уникнути негативних наслідків витратного підходу до оцінки 

продуктивності;  

4) дає змогу одержати просту, економічно ефективну і спрямовану на 

результат систему вимірювання продуктивності, придатну до будь-якого рівня – 

від робочого місця до підприємства в цілому;  

5) дає змогу одержати систему вимірювання продуктивності, яка вписується 

в ринковий механізм;  

6) дає можливість одержати гнучку і динамічну систему вимірювання, яка в 

будь-який необхідний момент могла б відобразити дійсний рівень продуктивності 

праці на підприємстві і його окремих ланках. 

Таким чином, на формування продуктивності праці впливає сукупність 

взаємопов’язаних факторів й умов, аналіз та оцінка впливу яких дозволить 

виявити резерви підвищення продуктивності праці за рахунок конкретних 

факторів. Враховуючи той факт, що в даний час в промисловості нараховується 

декілька десятків методів виміру продуктивності праці, підприємствам доцільно 

застосовувати систему показників, в якій був би один основний і ряд додаткових 

диференційованих, які враховуватимуть конкретні особливості та специфіку 

окремих виробництв. 
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РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ  

ПЕРСОНАЛОМ НА ПРИКЛАДІ  ПІДПРИЄМСТВА «ПЕРЛИНА СВІТУ-2» 

 

2.1 Загальна характеристика  підприємства «Перлина Світу-2» 

 

Досліджуване в даної роботі підприємство «Перлина Світу-2» 

спеціалізується на наданні тур агентських послуг. 

Турагентство - підприємство сфери туризму, що займається продажем турів, 

організованих різними туроператорами, а також окремих послуг безпосередньо 

туристам. Турагент надає споживачеві підготовлені туроператором тури за 

договором відплатного надання послуг. 

Турагенти виконують дві головні функції. Відповідно до визначення ВТО, 

основний напрямок їхньої діяльності складається в наданні інформаційних 

послуг. Турагенти інформують потенційних покупців про туристські райони, 

розклад руху транспорту, варіантах розміщення, що діють розцінках і 

допомагають зробити зразковий кошторис видатків на подорож. Робота в 

прямому контакті із клієнтами, бесіди й консультації, а також добірка й 

відпрацьовування довідкових матеріалів дуже трудомісткі й займають половину 

всіх витрат часу й більше. Ця частка особливо зростає при продажі турагентами 

дорогих турів на відпочинок. 

Друга функція турагента - збут туристських послуг, надаваних 

перевізниками, об'єктами громадського харчування, засобами розміщення й інших 

підприємств індустрії туризму. Вона включає різні посередницькі операції. 

Турагент реалізує квитки на всі види транспорту, бронює місця в готелях і іншій 

базі розміщення, здає автомобілі в оренду, замовляє екскурсії, оформляє виїзні 

документи, здійснює страхування туристів, провадить обмін валюти, видає 

дисконтні картки, продає туристську літературу й сувеніри, провадить обробку 

фотоплівок і т.д. Крім окремих туристських послуг, турагент реалізує повні, 

комплексні їхні пакети - тури. 

Як і в усіх туристичних фірмах, у «Перлина Світу-2» робота поділяється на 
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сезони. Найбільш насичені сезони по відправленню туристів - зима (Словаччина, 

Карпати, Іспанія, Єгипет, о. Балі і інші теплі країни), літо (Крим, Іспанія, Терція, 

Болгарія і теплі країни). В період міжсезоння (Іспанія, Прибалтика). 

Найбільшу прибутковість турфірмі «Перлина Світу-2» приносять масові 

покупці відносно недорогих турів в такі країни, як Терція та Болгарія. Прибуток 

отримується за рахунок великої кількості туристів при  відносно невисоких цінах. 

У туристичній фірмі «Перлина Світу-2» цілі подорожей туристів в 

основному такі (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Цілі подорожей туристів-клієнтів туристичної фірми «Перлина Світу-2» у 

2017 р. 

Мета подорожі % структури замовлень 

Дозвілля, релаксація, відпочинок 83,0 

Ділові поїздки, фахові цілі 5,0 

Релігійні цілі 2,0 

Лікування та оздоровлення 10,0 

Разом 100,0 

 

 

Таким чином, найбільший обсяг турів у туристичній фірмі «Перлина Світу-

2» складають подорожі з метою дозвілля, релаксації та відпочинку (83% 

структури замовлень). Туристичними послугами з метою лікування та 

оздоровлення користується порівняно невелика частина клієнтів (10% структури 

замовлень), що вказує на приділення недостатньої уваги розвитку даного виду 

послуг. 

У наступній таблиці (табл. 2.2) наведена оцінка якостей туристичних послуг 

компанії. 
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Таблиця 2.2 

Характеристики туристичної послуги фірми»Перлина Світу-2» 

Показник Значення  

1. Джерело (походження)  

а) виробник  Туристична фірма «Перлина Світу-2» 

б) географічні м. Київ 

в) додаткові зведення перевезення здійснюються автотранспортом підприємств, 

з якими туристичне агентство укладає угоди на 

здійснення перевезень 

г) використовувана технологія доставка туристів від м. Києва до місця відпочинку і у 

зворотному напрямку 

д) спосіб доставки до місця  авіаційним транспортом (літаками Боїнг-737, Боїнг-767, 

Аеробус-310) 

2. Призначення послуги  для осіб похилого віку, осіб з хронічними 

захворюваннями  

3. Склад послуги вартість проїзду + оформлення туристичних документів + 

страхування 

4. Споживчі властивості  

а) якість забезпечується висококваліфікованими консультантами 

туристичного агентства  

б) безпека і надійність перевезення авіаційним транспортом знижують ризик 

туристичних подорожей та прискорюють прибуття до 

місця подальшого перебування 

в) швидкість замовлення виконується протягом 1 тижня з дати подачі 

необхідних документів  

г) комфортність підвищена 

5. Психологічні аспекти  

а) престижність наявність у країні перебування туристів відомих 

санаторіїв, баз відпочинку та оздоровлення  

б) почуттєве сприйняття позитивні емоції від лікування  

в) привабливість витримане співвідношення ціна/якість 

5. Економічні фактори  

а) ціна  середня у порівнянні з фірмами-конкурентами, що 

пропонують аналогічні послуги 

б) доступність для заможних осіб  

в) споріднення з аналогічними 

послугами 

послуги мають свою специфіку, що полягає у якості та 

швидкості обслуговування 

6. Результати користування згідно до мети подорожи 

 

Основою для розробки турпослуги є її короткий опис. Керівництво 

туристичного агентства «Перлина Світу-2» затверджує порядок і процедури 

розробки конкретної послуги, організацію надання послуги і визначає 

відповідальність кожного учасника процесу проектування послуги. 

Проектування туристської послуги здійснюється в послідовності: 

встановлення нормованих характеристик послуги; встановлення технології 
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процесу обслуговування туристів; визначення методів контролю якості; аналіз 

проекту; представлення проекту на твердження. Для кожної характеристики 

послуги повинні бути зазначені прийнятні для споживача і виконавця значення. 

Конкретні характеристики послуги повинні бути не нижче вимог державного 

стандарту на відповідний вид послуги. Проект повинний містити конкретні 

вимоги по забезпеченню безпеки послуги, мінімізації ризиків для споживачів 

послуги і їхнього майна, обслуговуючого персоналу і навколишнього середовища. 

Проектування процесу обслуговування туристів здійснюють по окремих 

етапах надання послуги (наприклад, надання інформації про послугу, надання 

послуги, розрахунки за послугу) і складання для кожного з них технологічних 

карт. 

Результатом проектування туристської послуги є технологічні документи 

(технологічні карти, інструкції, правила, регламенти й ін.). 

Документацію на спроектовані туристські послуги, і процеси 

обслуговування туристів затверджує директор туристичного агентства «Перлина 

Світу-2» за узгодженням із замовником. Зміна проекту припускається тільки в 

обґрунтованих випадках за узгодженням із замовником і затверджується 

директором. 

Проектування туру, здійснюване туристичним агентством «Перлина Світу-

2», передбачає узгодження можливостей даного туристського підприємства з 

запитами туристів. Короткий опис послуги "Туристська подорож" складають на 

основі вивчення потреб і платоспроможного попиту населення на види і форми 

туристських подорожей і можливості рекреаційних ресурсів у конкретному 

районі. 

Короткий опис послуги конкретизують у проекті програми обслуговування 

туристів. 

Розробка програми обслуговування включає визначення: 

маршруту подорожі; 

переліку туристських підприємств — виконавців послуги; 

періоду надання турів кожним підприємством — виконавцем послуги; 
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складу екскурсій і визначних об'єктів; 

переліку заходів подорожі; 

тривалості перебування в кожному пункті маршруту; 

кількості туристів, що беруть участь у подорожі; 

видів транспорту для внутрішньомаршрутних перевезень; 

потреб у перекладачах, іншому обслуговуючому персоналі і необхідної 

додаткової їхньої підготовки; 

необхідної кількості транспортних засобів; 

формування і підготовку рекламних, інформаційних і картографічних 

матеріалів, опису подорожі для інформаційних листків до туристських путівок. 

Собівартість турпродукту розраховується окремо по кожному розробленому 

туру і включає такі елементи: 

послуги розміщення (проживання в готелях, підприємствах санаторно-

курортного типу тощо); 

харчування (пансіон або напівпансіон, або сніданок); 

транспортне обслуговування (авіа); 

трансфер; 

медичне страхування; 

маржа туристичної фірми, в т.ч. комісійна винагорода іноземній фірмі-

партнеру. 

Результатом проектування послуги „Лікувальний спецтур‖ у туристичному 

агентстві «Перлина Світу-2» є наступні технологічні документи туристичного 

підприємства: технологічна карта туристської подорожі; графік завантаження; 

інформаційний листок до путівки, що надається споживачу. 

Споживачами послуг, що пропонуються туристичною фірмою «Перлина 

Світу-2» є особи, що потребують лікування та піклуються про своє здоров’я і 

мають достатньо коштів для користування послугами висококваліфікованих 

спеціалістів. 

Туристична фірма «Перлина Світу-2» орієнтується на кілька цільових груп, 

що вирізняються за віком: 
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особи від 35 до 45 років; 

особи від 46 до 60 років. 

До складу основних показників, що характеризують діяльність 

туристичного підприємства входять його прибутковість, обсяги наданих послуг. 

Показники, що характеризують результати діяльності «Перлина Світу-2» 

наведені в табл. 2.3. 

Таблиця 2.3 

Динаміка основних показників «Перлина Світу-2» за 2015 – 2017 роки 

№ Показники 

2015 

рік 

2016 

рік 

2017 

рік 

Відхилення, тис. грн. 

2016 від 

2015 рр. 

2017 від 

2016 рр. 

1. Доход від реалізації послуг, 

тис. грн. 

2102,3 

3338,5 4818,7 1236,2 1480,2 

2. ПДВ, тис. грн. 350,4 566,4 803,1 216,00 236,70 

3. Чистий доход від реалізації 

послуг тис. грн. 

1751,9 

2872,1 4015,6 1120,20 1143,50 

4. Собівартість реалізованих 

послуг, тис. грн. 

1861,2 

1357,5 2361,5 -503,70 1004,00 

5. Собівартість у % до виручки 

(5:1х100) 

88,53 

41% 49% -88,12 0,08 

6. Валовий прибуток, тис. грн. 241,1 1414,6 1654,1 1173,50 239,50 

7. Валовий прибуток у % до 

виручки, % (7:1х100) 

11,47 

42,4 34,3 30,93 -8,10 

8. Рівень рентабельності поточних 

витрат, % (7:5х100) 

12,95 

104,2 70 91,25 -34,20 

9. Прибуток від операційної 

діяльності, тис. грн. 

109,3 

74,2 225,3 -35,10 151,10 

10. Прибуток від звичайної 

діяльності до оподаткування, 

тис. грн. 

109,3 

74,2 225,3 -35,10 151,10 

11. Податок на прибуток, тис. грн. 57,4 118 101,6 60,60 -16,40 

12. Чистий прибуток, тис. грн. 51,9 -33,7 123,7 -85,60 157,40 

 

Дані наведені у табл. 2.3 свідчать про те, що за 2017 рік: 

валовий прибуток зріс на 239,5 тис. грн. (з 1414,6 тис. грн. до 1654,1 тис. 

грн.) або на 16,9%; 

прибуток від операційної діяльності зріс на 151,1 тис. грн. (з 74,2 до 225,3 

тис. грн.) або на 203,6%;  
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чистий прибуток також мав тенденцію до зростання на 157,4 тис. грн. (з 

збитку у 33,7 тис. грн.. у 2016 році до  123,7 тис. грн. прибутку у 2017 році). 

Отже, всі показники мають тенденцію до зростання. 

Далі, в табл. 2.4, представлена динаміка показників ефективності  «Перлина 

Світу-2». 

Показники розраховані станом на 2017 рік, на попередні періоди розрахунок 

проводиться аналогічно: 

Витратоємність складе: 

m2014 = M/Q = 333,2/4818,7 = 0,07 

Фондоємність туристичного продукту складе: 

Fвід2014 =Q/F = 4818,7/((682+890,9)/2) = 6,13 

Рентабельність чистого прибутку складе: 

Рчп2014= П/В = 123,7/2361*100% = 9,1% 

Рентабельність обороту (реалізації послуг) складе: 

Р2014 = 100*П/ Q = 1654,1*100%/4818,7 = 34,3% 

 

Таблиця 2.4 

Динаміка показників ефективності «Перлина Світу-2» 

№ Показники 

2015 

рік 

2016 

рік 

2017 

рік 

Відхилення 

2016 від 

2015 рр. 

2017 від 

2016 рр. 

1. 
Виручка від реалізації послуг, 

тис. грн. 2102,3 3338,5 4818,7 1236,20 1480,20 

2. 
Собівартість реалізованих 

послуг, тис. грн. 1861,2 1357,5 2361,5 -503,70 1004,00 

3. 
Валовий прибуток (прибуток 

від реалізації послуг), тис. грн.  241,1 1414,6 1654,1 1173,50 239,50 

4. 
Рівень рентабельності валового 

прибутку, % 12,95 104,21 70,04 91,26 -34,17 

5. 
Рентабельність реалізації 

послуг, % 11,47 42,37 34,33 30,90 -8,04 

6. Витратоємність 0,08 0,06 0,07 -0,01 0,01 

7. Фондоємність 0,37 0,24 0,16 -0,14 -0,07 

8. 
Рентабельність чистого 

прибутку, % 0,03 -0,02 0,05 -0,05 0,08 
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Для більшої наочності зміни рівня рентабельності та рентабельності 

реалізації послуг побудуємо графік. 

 

 

Рис. 2.2 Динаміка рентабельності «Перлина Світу-2» 

З даних табл. 2.4 видно, що рівень рентабельності валового прибутку 

«Перлина Світу-2» у 2017 році складав 70%, що на 34% менш ніж у 2016 році, а 

саме – 104,2%, темп зменшення рівня рентабельності склав майже 33%.  

Рентабельність реалізації наданих послуг у 2017 році склала 34,33%, а у 

2016 – 42,37%, тобто темп приросту даного показника зменшився на 19%. 

Проведемо аналіз витрат «Перлина Світу-2» за 2015 – 2017 роки, всі 

потрібні для цього показники відображені у формі №2. 

Таблиця 2.5 

Аналіз витрат «Перлина Світу-2» 

№ Витрати 

2015 рік, 

тис. грн. 

2016 рік 

тис. грн. 

2017 рік 

тис. грн. 

Відхилення 

2016 

від 

2015 

рр. 

2017 

від 

2016 

рр. 

1 Матеріальні витрати 162,9 210,3 333,2 47,4 122,9 

2 Витрати на оплату праці 487,8 696,9 1261,4 209,1 564,5 

3 Відрахування  на соціальні 

заходи 

182,7 

255,8 463,3 73,1 207,5 

4 Амортизація 178,9 194,5 303,6 15,6 109,1 

5 Інші операційні витрати 848,9 1537,6 1609,4 688,7 71,8 

12,95 

104,21 

70,04 

11,47 

42,37 
34,33 

0,00 

20,00 

40,00 
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З наведених розрахунків можна зробити висновок, що найбільшу частку 

витрат «Перлина Світу-2» складають інши операційні витрати. Це цілком 

пояснюється специфікою туристичного підприємства, основною статтею витрат 

якого є виплата комісійних винагород.  

У 2016 році сума інших операційних витрат складала 1537,6 тис. грн., або 

51,03% у загальної сумі витрат, а у 2017 році – 1609,4 тис. грн.., або 39,52%. 

Таким чином, загальний обсяг інших операційних витрат збільшився на 

71,8%, або на 4,6%, а ї питома впала на 11,51%. 

Зниження питомої ваги пояснюється  є наслідком непропорційного, 

відносно загальної суми витрат, збільшення витрат на оплату праці. 

Так, якщо загальна сума витрат збільшилась на 1059,5 тис. грн.., або на 

35%, то витрати на оплату праці збільшилися на 564,5 тис. грн., або на 81%, що 

забезпечило зростання їх питомої ваги з 23,13 до 30,97%. 

Для наочного порівняння, структури витрат, представимо їх у вигляді рис. 

2.3 та 2.4. 

Непрямі податки

16%

Матеріальні витрати

6%

Витрати на оплату 

праці

19%

Відрахування  на 

соціальні заходи

7%

Амортизація

5%

Інші операційні 

витрати

44%

Податок на прибуток

3%

 

Рис. 2.3 Структура витрат підприємства у 2016 році 
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Рис. 2.4 Структура витрат підприємства у 2017 році 

 

Представлені рисунки наочно ілюструють, що зміна питомої ваги 

торкнулася перш за все витрат на оплату праці та інших операційних витрат. 

 

 

2.2 Оцінка мотиваційних механізмів роботи з персоналом туристичного 

підприємства «Перлина Світу-2» 

 

Одним з визначальних чинників мотиваційного механізму є організаційна 

структура підприємства. 

Організаційна структура «Перлина Світу-2» є лінійно-функціональною 

(рис. 2.5). При такій структурі управління всю повноту влади бере на себе 

лінійний керівник, що очолює певний колектив. При розробці конкретних питань 

і підготовці відповідних рішень, програм, планів йому допомагає спеціальний 
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апарат, що складається з функціональних підрозділів (управлінь, відділів, бюро і 

т.д.). 

В даному випадку функціональні структури підрозділу знаходяться в 

підпорядкуванні головного лінійного керівника. Свої рішення вони проводять в 

життя або через головного керівника, або (в межах своїх повноважень) 

безпосередньо через відповідних керівників служб-виконавців. 

Розглянемо функціональні обов'язки деяких департаментів окремо: 

Функціональні обов'язки президента компанії: 

встановлення цілей і завдань організації; 

розробка стратегії компанії; 

визначення спрямованості продукту компанії; 

підтримка зворотного зв'язку з віце-президентом компанії. 

Функціональні обов'язки віце - президента компанії: 

доведення  цілей і завдань організації до директорів офісів; 

розробка довгостроковий і короткострокових планів компанії; 

представлення фірми в зовнішніх організаціях, підписання контрактів і 

т.п.; 

підтримка зворотного зв'язку з президентом компанії і директорами офісів. 

Функціональні обов'язки директорів офісів: 

доведення  цілей і завдань організації до начальників відділів офісу; 

забезпечення виконання співробітниками всього офісу всіх розпоряджень і 

наказів керівництва; 

забезпечення дотримання трудової дисципліни всіма співробітниками 

офісу; 

контроль забезпечення офісу всім необхідним для роботи; 

відповідальність за об'єм продажів офісу; 

відстежує вихід реклами, бере участь в плануванні об'єму реклами; 

складання всіх необхідних звітів по результативності реклами; 

ведення обліку всіх продажів офісу; 

контроль якості обслуговування туристів на маршруті; 
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контроль і рішення виниклих питань в роботі з клієнтами; 

підтримка зворотного зв'язку з віце-президентом компанії і з директорами 

департаментів. 

Функціональні обов'язки директорів департаментів: 

доведення  поставлених цілей і завдань організації до співробітників; 

забезпечення виконання співробітниками свого відділу розпоряджень і 

наказів керівництва; 

відповідальність за об'єм продажів свого департаменту; 

ведення обліку всіх продажів свого департаменту; 

контроль за якості обслуговування туристів у відділі; 

розподіл обов'язків між працівниками відділу; 

підтримка зворотного зв'язку з директором офісу і співробітниками 

департаменту. 

Функціональні обов'язки менеджерів: 

виконання поставлених цілей і завдань директором відділу; 

самостійне  ведення  своїх справ; 

вирішення поточних проблем; 

підтримка зворотного зв'язку з директором відділу; 

чітке виконання «технології продажів» компанії; 

відповідальність за свій об'єм продажів. 

Функціональні обов'язки фінансового департаменту: 

фінансова звітність організації; 

правильне використання оборотного капіталу; 

збільшення прибутку і т.д. 

Структура лінійно-функціонального типу зберігає принцип 

єдиноначальності – лінійний керівник встановлює черговість в рішенні комплексу 

завдань, визначаючи тим самим головне  завдання на даному етапі, а також час і 

конкретних виконавців.  
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Рис. 2.5 Організаційна структура управління «Перлина Світу-2»  

 

Як можна побачити з  наведеної схеми, управління персоналом виділено в 

відокремлену структуру, яка очолюється начальником служби персоналу, та в яку 

входить менеджер з персоналу. 

Відмітимо, що ці фахівці не здійснюють безпосереднього керівництва 

персоналом підприємства, що порушило б принцип нерозпороження влади. Ці 
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фахівці займаються відбором кадрів, організацією їх навчання, розробкою 

політики управління персоналом та контролем його діяльності, аналізом 

використання персоналу. 

Працівники служби управління персоналом зобов’язані: 

Знати: трудове законодавство, методичні, нормативні та інші матеріали, які 

відносіться до особового складу; основи соціології і психології праці, передовий 

закордонний і вітчизняний досвід у галузі управління персоналом;  

Володіти: сучасними методами оцінки персоналу; профорієнтаційною 

роботою; довготерміновим та оперативним плануванням роботи з персоналом; 

регламентаціями функцій структурних підрозділів і працівників; спеціальними 

технологіями управління;  

Мати: ясне уявлення про перспективи розвитку підприємства, кон’юнктуру 

ринку праці, про основи наукової організації праці, виробництва і управління; 

здібності до навчання, розвитку та постійного оновлення професійних знань. 

Для цього спеціалісти з управління персоналом повинні мати універсальну 

підготовку з питань кадрової роботи, щоб виконувати відповідні роботи. 

Начальник відділу має бути провідником кадрової та соціальної політики, 

соціальним лідером колективу. Діяльність начальника відділу управління 

персоналом регламентується посадовою інструкцією. 

Фактично, система мотивації на досліджуваному підприємстві зведена до 

використання засобів матеріальної мотивації.  

На думку керівництва, в умовах економічної кризи, виплата стабільної 

заробітної плати є достатнім фактором мотивації на підприємстві. 

Ефективність або неефективність системи мотивації підтверджується 

економічними показниками  що характеризують використання персоналу. 

Аналіз використання трудових ресурсів і оплати праці представлений в 

табл. 2.6. 
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Таблиця 2.6 

Аналіз показників по праці і заробітній платі 

Найменування 

показника 

2015р. 2016р. 2017р. Абс 

відхил 

2016 до 

2015 рр. 

Темп 

зміни % 

Абс 

відхил 

2017 до 

2016 рр. 

Темп 

зміни 

% 

1. Об'єм реалізації, тис. 

грн. 

602 599,2 266 -2,8 99,535 -333,2 44,39 

2.Чисельність 

працівників, чол.  

28 26 24 -2 92,86 -2 92,31 

3.Прийнято 

працівників, чол. 

5 10 6 5 200 -4 60 

4.Вибуло працівників, 

чол. 

5 12 5 7 240 -7 41,67 

5. Фонд оплати праці, 

тис. грн. 

138 141,9 134,4 3,9 102,83 -7,5 94,71 

6.Середній виробіток 

одного працівника, тис.  

грн./чол. 

17,54 23,04 11,08 5,5 131,36 -11,96 48,09 

7. Середня зарплата 

одного працівника в 

міс., грн. 

1402,1 1454,81 1466,67 52,71 113,11 11,86 102,61 

8. Зарплатомісткість % 14,36 14,42 19,72 0,06 100,42 5,3 136,76 

 

Фонд оплати праці на підприємстві в 2017 р. в порівнянні з 2016 р.  

скоротився на 7,5 тис. грн. (5,3%) при цьому скорочення продуктивності праці 

склало 9,44 тис. грн./чол. (24,8 %). У 2016 у зрівняння з 2015 р. – фонд зріс на 3,9 

тис. грн., а продуктивність зросла н 3,52 грн./грн.. 

Спостерігається постійне скорочення чисельності працівників - причина 

істотне скорочення обсягів реалізації. У 2017 р значно знизилася ефективність 

праці, середній виробіток скоротився більш ніж на 50%. 

У перебігу попереднього періоду на підприємстві змінилося 84,6% 

працівників; протягом звітного 45,8%, тобто спостерігається скорочення 

плинності кадрів, але вона залишається значною. Це може бути пов'язано із 

збільшенням середньої заробітної плати на підприємстві на 2,6%. 

Коефіцієнт руху робочої сили по прибуттю склав:  

2016 році: 10/26=0,38; в 2014 році: 6/24=0,25. 

Коефіцієнт руху робочої сили по вибуттю склав:  
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2016 році: 12/26=0,46; в 2014 році:  5/24=0,21 

Коефіцієнт плинності  кадрів склав: 

2016 році: 22/26=0,85; в 2014 році: 11/24=0,46. 

Аналіз коефіцієнтів руху робочої сили представлений в таблиці 2.7. 

Таблиця 2.7  

Коефіцієнти руху робочої сили. 

Показник 2016 р. 2017 р. 

Коефіцієнт плинності  кадрів  0,85 0,46 

Коефіцієнт руху робочої сили 

по вибуттю  

0,46 0,21 

Коефіцієнт руху робочої сили 

по прибуттю  

0,38 0,25 

 

Отже, отримані показники яскраво свідчать про неефективність існуючої на 

підприємстві системи мотивації. 

 

2.3 Проблеми використання мотиваційних механізмів в управлінні 

персоналом туристичного підприємства «Перлина Світу-2» 

 

З метою дослідження проблем в існуючому на підприємстві механізмі 

мотивації була розроблена анкета, яка наведена в додатку 1. 

Те, що досліджуване підприємство є малим (працює 24 особи), та працює 

відносно небагато років,  обумовило особливості анкети. 

Так, не наводяться  питання про професію, стать, та стаж роботи, оскільки 

отримані результати будуть не репрезентативними по стратам.  

Анкетування проведене серед 20 працівників підприємства. 

Основна мета анкетування – виявити внутрішнє, суб’єктивне ставлення 

персоналу до системи управління персоналом на підприємстві. 
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Проведене анкетування виявило наступні результати, що відображені на 

рисунках 2.6-2.13. 

Перш за все, звертає на себе увагу той факт, що всі без виключення опитані 

співробітники бажали б при інших рівних умовах змінити місце роботи. 

Причини, які називають робітники, проілюстровані на рисунку 2.6. 
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Рис. 2.6 Причини бажання змінити роботу 

 

Три названі причини отримали однакову кількість відповідей, звертає на 

себе увагу те, що вдвічі більше голосів отримав пункт «без причин», тобто, 

робітники не усвідомлюють причин свого бажання змінити роботу. 

Відповіді на це питання можна отримати, проаналізувавши дані наступних 

рисунків. 
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Рис. 2.7 Що вас не задовольняє в організації праці 

 

Незадовільною назвали організацію праці на підприємстві всі опитані, серед 

відповідей виділяється незадовільні побутові умови. 
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Рис. 2.8  Як ви оцінюєте взаємини в вашому колективі 
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Оцінюючі відносини в колективі, не можна не відмітити, що гарними їх 

назвала лише одна людина, при цьому 15 – напруженими. Це свідчіть про 

несприятливий соціально-психологічний клімат в колективі. 

При цьому, всі 20 респондентів відповіли, що конфлікти в колективі 

бувають часто. 

Відповіді про причини конфліктів розподілилися так, як це представлено на 

рисунку 2.9. 

 

 

Рис. 2.9  Причини конфліктів 

 

Розподіл причин практично є рівномірним, що свідчіть що їх причиною є 

скоріше не об’єктивні причини, а загальна політика адміністрації щодо вирішення 

конфліктів. Цей висновок підтверджують дані рисунку 2.10. 
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Рис. 2.10 Способи вирішення конфліктів 

Жодна особа не відповіла, що конфлікти вирішуються за участю 

керівництва, при цьому 17 відповіли, що конфлікти вирішуються самі собою. 

Іншою причиною бажань співробітників звільнитися полягає в тому, що на 

підприємстві відсутня система розвитку персоналу. Про це свідчіть рисунок 2.11. 
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Рис. 2.11 Скільки років тому ви підвищували кваліфікацію 

На протязі останні 1-2 років лише одна людина підвищила кваліфікацію, це 

бухгалтер підприємства.  
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При цьому, більшість активно бажає професійно розвиватися, про що 

свідчать дані рисунку 2.12. 
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Рис. 2.12  Чи хотіли в би підвищити свою кваліфікацію, засвоїти нову 

професію 

Лише 2 респондента байдуже ставляться до перспектив свого професійного 

зростання. 

При цьому, більшість вважає що і існуюча робота є нижча за їх 

кваліфікацію. 
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Рис. 2.13  Чи відповідає робота вашої кваліфікації 
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Узагальнено, вплив різних факторів на ставлення працівників до 

підприємства наведений на рисунку 2.14. 
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Рис. 2.14  Оцінка впливу на відношення до підприємства (середній бал) 

 

Звертає на себе увагу, що традиційно важливі чинники матеріальної 

винагороди отримали нижчій бал, ніж стан відносин в колективі та можливість 

професійного розвитку, а точніше її відсутність. 

Отримані результати свідчать, що механізму мотивації персоналу на 

досліджуваному підприємстві притаманній цілий ряд недоліків, з яких 

найсерйознішими є напружені стосунки та високий рівень конфліктності в 

колективі, що створює вкрай несприятливий соціально-психологічний клімат, а з 

іншого – відсутність перспектив професійного розвитку. 
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РОЗДІЛ 3. ПРІОРИТЕТНІ   НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ  

ПІДПРИЄМСТВА «ПЕРЛИНА СВІТУ-2» 

 

 

 

3.1 Формування системи матеріального стимулювання персоналу 

 

На досліджуваному туристичному підприємстві існуюча система оплати 

праці є адекватною специфіці його діяльності, та включає в себе окладну форму 

оплати для фахівців, та окладну з додатковими відсотками за кожний проданий 

тур для менеджерів по роботі з клієнтами. 

Однак, заробітною платою не вичерпується система матеріального 

стимулювання, яка має включати до себе також додаткових платежів, у формі 

премій. 

Діюча на сьогодні система преміювання, як складова грошової мотивації, 

має ряд недоліків, серед яких основний – зрівнювальний принцип розподілу 

премій, які нараховуються практично автоматично всім працівникам, за умов 

відсутності дисциплінарних стягнень. 

Система преміювання включає такі елементи: 

1. Джерела коштів для преміювання (можливі виплати за рахунок фонду 

заробітної плати та частини прибутку). 

2. Перелік професій та посад, що підлягають преміюванню. 

3. Строки преміювання (за підсумках місяця, кварталу, року, одноразова 

премія). 

4. Показники преміювання. Головна умова при їх виборі: показники мають 

відповідати завданням та реально залежати від трудових зусиль даного 

працівника (колективу). Показники преміювання можуть бути спрямовані на 

підтримання вже досягнутого рівня, або на подальше поліпшення результатів 

діяльності (100% виконання або перевиконання завдання). 
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Для обслуговуючого персоналу, перш за все – для менеджерів по роботі з 

клієнтами, актуальним питанням є перенапруженість в процесі виконання своїх 

обов’язків, коли кількість обслуговуваних відвідувачів перевищує нормативні.  

Рівень напруженості норм вважається нормальним, якщо чисельність 

робітників за рівнем їх виконання розподіляється приблизно за співвідношенням, 

наведеним у табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

 Розподіл робітників за рівнем виконання норм праці та нормованих завдань 

 Рівень виконання норм праці, нормованих 

завдань, % 

нижче 

100 

від 

100 

до 

105 

більше 

105 

до 110 

більше 

110 

до 120 

більше 

120 

Частка робітників за рівнем виконання норм 

праці, виробничих та нормованих завдань, % 
5,0 20,0 45,0 20,0 10,0 

  

Якщо частка робітників, що виконують норми більш як на 110 і 

120 відсотків, зростає, це свідчить про зниження напруженості норм праці з 

обслуговування клієнтів і треба з’ясовувати причини цього зростання 

та передбачати заходи щодо підвищення їх напруженості. Якщо ж спостерігається 

зворотній процес, то це свідчить про якісь чинники порушень в організації 

виробництва та праці, які знижують можливості виконання норм праці 

на досягнутому раніше рівні. 

Для ефективного застосування норм праці і підтримання певного рівня 

їх напруженості при здійсненні організаційно-технічних заходів, які забезпечують 

зростання продуктивності роботи з клієнтами, а також продуктивності праці 

робітників, норми праці переглядаються раз на рік. 

Фонд преміювання туристичної фірми має створюватися таким, що 

частково розподіляється, тобто у випадку зменшення премії окремих робітників, 

сума, на яку зменшується премія, перерозподіляється у співвідношенні 1:1 між 

бюджетом підприємства і фондом преміювання, тобто 50% не використовуються  

для преміювання,  50% перерозподіляється між іншими робітниками у 

відповідності з загальними показниками. 
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Показники які щодня фіксуються для кожного робітника та мають 

слугувати критерієм при призначенні премії, наведені у табл. 3.2 

Таблиця 3.2 

Показники результативності роботи 

Показник Вага показника при розрахунку, % 

Виконання завдання на робочій 

день 
70% 

Оцінка начальника служби 30% 

 

Завдання на день встановлюється начальником служби роботи з клієнтами 

згідно з орієнтовними нормами. Збільшення норми при формуванні завдання на 

день не дозволяється. 

У випадку виконання декількох робіт одним робітником (наприклад, 

поєднання функцій перекладача та менеджера), завдання на день встановлюється 

пропорційно часу, відведеного для виконання роботи. При цьому робочий час 

треба зменшити на 20% на другу та наступні операції. У випадку наявності інших 

обмежень (наприклад технологічного характеру),  вони мають бути враховані при 

формуванні завдання. 

Оцінка начальника служби. 

Діапазон оцінок від -3 до +3. -3= -200%, -2= -100%, -1= 0%,0= 100%, 1= 

120%, 2= 135%, 3= 150%,  (відсотки наведені умовно). Плановий показник 

прийнято за 0, тобто виконання усіх необхідних вимог у повному обсязі. У 

випадку коли оцінка відмінна від 0, в журналі обліку робіт робиться відмітка з 

поясненням. 

Показник комплексний. Оцінюються наступні складові: 

– виконання правил внутрішнього розпорядку (в тому числі вимоги докладу 

про виконання завдання та про здачу робочого місця начальнику служби); 

– виконання вимог з нормативів якості обслуговування; 

- утримання обладнання у робочому стані (для операторів оргтехніки); 

- чітке виконання вимог інструкцій з ОП та пожарної безпеки. 

У випадку відсутності робітника на робочому місці, в залежності від 

обставин в журналі фіксується значення показників, які приведені в табл. 3.3 
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Таблиця 3.3 

Значення показників, які фіксуються в журналі обліку  робіт в залежності 

від обставин відсутності на робочому місті. 

Обставини 

Значення які фіксуються 

Результат Виконання  

плану 

Оцінка 

начальника 

служби 

Відсутність співробітника по  поважній 

причині (відпустка, лікарняний, відгул з 

попередженням не менше ніж за день – «на 

післязавтра») 

-100% -1 

Премія за цей 

день не 

нараховується 

Отгул «на завтра» без поважної причини -100% -2 Премія за цей 

день не 

нараховується, за 

інші дні 

зменшиться 

Отгул «на сьогодні» (повний день) без 

поважної причини. -100% -3 

 

У тому випадку, коли з вини робітника вийшло з ладу обладнання, виниклі 

нарікання з боку відвідувачів, порушуються правила ОП та пожежної безпеки, 

премія за місяць може бути зменшена до нуля в залежності від обставин. 

Рішення про зменшення і розмір зменшення приймає начальник 

структурного підрозділу, після представлення службової записки начальником 

служби. 

Визначення розміру фонду преміювання за місяць (у грошовій формі, грн.). 

Розмір місячного фонду преміювання визначається за формулою: 

ФПР= 0,35*ФЗП*К1*К2      (3.1) 

де ФПР - розмір місячного фонду преміювання, грн., 

ФЗП – фонд основної заробітної платні, 

К1 – коефіцієнт виконання завдання на день (середній показник), 

К2 – коефіцієнт зміни місячного фонду преміювання. 

К1=

100

.100 ..місРВЗ

        (3.2) 

де     РВЗ.міс. – середній показник фактичного рівня відхилення виконання 

нормованих завдань за розрахунковий період (місяць), %; 
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Розрахунок рівня виконання нормованих завдань за місяць зводиться до 

визначення середньоарифметичного значення рівня виконання нормованих 

завдань для кожного співробітника.  

РВЗ.міс = N

РВЗ
N

i

i
1

       (3.3) 

де     РВЗі – Рівень виконання нормованих завдань  і-го робітника за місяць, 

 N – кількість співробітників (за списком). 

Рівень виконання нормованих завдань робітника визначається складанням 

значень  колонки „Виконання‖ з таблиці в журналі обліку виконання  робіт, 

присвоєних робітнику за розрахунковий період  і ділення отриманої суми на 

загальну  кількість цих значень. 

Розрахунок К2 – коефіцієнта зміни місячного фонду преміювання 

виконується за формулою 

К2=




























2

1

1
ТФП

ФФП

       (3.4) 

де   ТФП – теоретичний розмір фонду преміювання, часток. 

ФФП – фактичний розмір фонду преміювання, часток. 

Визначення ТФП – теоретичного розміру фонду преміювання (в частках) 

виконується за формулою 

ТФП = Nn 

де  N – кількість співробітників (за списком) в відділі, 

n – кількість робочих днів у розрахунковому періоді (місяць). 

Визначення ФФП – фактичного розміру фонду преміювання (в частках) 

виконується за формулою 

 ФФП=




N

i

iПpТФП
1       (3.5) 

де  
Пр

i – від’ємний розмір премії і-го робітника за місяць із своїм знаком 
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Розрахунок від’ємного розміру  премії і-го робітника за місяць зводиться до 

підрахунку кількості значень із знаком мінус у даного робітника в  колонці 

„Виконання‖ з таблиці в журналі обліку виконання  робіт за розрахунковий 

період. 

Для розподілу колективної премії між робітниками пропонується 

використовувати систему розрахунків на основі коефіцієнта трудової участі 

(КТУ). 

Зазначимо, що серед різних видів мотивації, які використовуються на 

підприємстві, грошова мотивація займає провідне місце, але можливості цього 

засобу на сьогодні практично вичерпані, оскільки, з одного боку заробітна плата 

на підприємстві знаходиться на високому рівні, якій не тільки відповідає 

середньому для галузі, але й для деяких категорій працівників перевищує його. В 

таких умовах, найбільш дієвими є заходи негрошової мотивації. 

 

3.2 Розробка системи нематеріального стимулювання 

 

В якості заходів не грошової мотивації розглянемо створення сприятливого 

соціально-психологічного колективу на підприємстві та розробку стратегії 

розвитку персоналу, а також можливість функціонального перерозподілу часу 

працівників. 

Окрім досягнення цільових результатів діяльності організації, тобто 

отримання прибутку, організаційного розвитку, досягнення цілей 

адміністрування, основною ціллю керівника в сучасної організації є створення 

сприятливого психологічного клімату, гарних міжособистісних відносин, що є 

запорукою успішного досягнення цільових результатів. 

В колективі досліджуваного підприємства часто виникають конфлікти, 

походження яких не розуміють самі їх учасники. Як слідство – наявність 

незадовільного соціального клімату. В даному розділі ми зробимо спробу 

з’ясувати причини конфліктів та надати загальні рекомендації щодо їх вирішення. 
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Один з найпоширеніших методів дослідження психологічного клімату в 

колективі  є соціометрія. 

Соціометрія - це вимір відносин усередині групи за соціальними 

критеріями: з ким би я хотів проводити час, у кого б питався поради, хто мені 

подобається чи не подобається і т.д. Соціометрія як соціально – психологічний 

тест розроблена американським соціальним психологом і психіатром Джекобом 

Морено. Застосовується для виявлення напружених, конфліктних взаємин у малій 

групі. Ґрунтується на визначенні кожним членом групи свого відношення до 

оточення за визначеними критеріями. 

Соціометрічний статус має визначені градації від позитивного, через 

нульовий, до негативного. Відповідно до нього група диференціюється усередині 

на кілька шарів: зірки-лідери (найвищий позитивний соціальний статус), 

преферовані, такі що прийняті (різного рівня позитивний статус), ізольовані 

(нульовий статус), зневажливі і таки, що відкидаються (негативний статус). 

Положення, займане в групі по соціометричному статусі, людина почуває через 

людей, і це позначається на його настрої і поводженні. 

Модульна структура включає чотири базові вимірювальні шкали 

(відношення до кожного члена групи; представлення про відношення кожного до 

нього самого; якість виконання посадових обов'язків; розвиненість моральних 

якостей) з фіксованими оцінками в межах від +5 до -5 балів. Методика дозволяє 

розрахувати ряд індексів, зокрема, індекс конфліктності групи й індекси 

конфліктності кожного її члена. Дослідження, приведені в роботі, проводилося на 

основі виявлення позитивних та негативних виборів працівників виробничих 

підрозділів досліджуваного підприємства. Узагальнені дані, отримані в результаті 

тестування серед працівників служби роботи з клієнтами, наведені в таблиці 3.4 і 

3.5. Вибір даної служби обумовлений тим, що менеджер є особою, до якої в 

першу чергу звертається відвідувач при появі у нього якихось потреб, питань, 

нарікань, і саме від психологічного стану працівників даної служби залежить в 

основному враження відвідувачів турфірми від обслуговування в неї. 

 



 

 

Таблиця 3.4 

 Результати досліджень по тесту «Діагностика міжособистісних 

відносин» Морено  

Соціометрична матриця взаємного позитивного вибору 

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 І.       +             +     +   

2 ІІ.     +                   +   + 

3 ІІІ.       +         +         +   

4  IV.     +       +               + 

5  V. +             +       +       

6  VI.       +     +       +         

7 VII.       +           +     +     

8 VIII. +       +             +       

9 IX.     +                       + 

10 X.             +       + +   +   

11  XI. +         +       +           

12 XII. +           +             +   

13 XIII.   + +       +                 

14 XIV.     +             +         + 

15 XV.   +             +         +   

                                 

Виборів взагалі 4 2 5 4 1 1 5 1 2 3 3 3 2 5 4 

Взаємний вибір 1 2 3 2 1 1 3 1 2 1 3 0 2 3 3 
 

 

 

 

 



 

 

62 

Таблиця 3.5 

 

Результати досліджень по тесту «Діагностика міжособистісних 

відносин» Морено 

 Соціометрична матриця  негативного вибору 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 І     x     x     x             

2 ІІ         x     x       x       

3 ІІІ         x     x       x       

4  IV         x     x       x       

5  V   x x x                       

6  VI x               x       x     

7 VII         x     x       x       

8 VIII     x                   x   x 

9 IX x         x   x               

10 X x             x       x       

11  XI         x     x       x       

12 XII                   x x       x 

13 XIII         x x   x               

14 XIV         x x   x               

15 XV x       x     x               

                                  

Виборів взагалі 4 1 3 1 8 4 0 10 2 1 1 6 2 0 2 

Взаємний вибір 2 1 2 1 3 3 0 3 2 1 1 2 2 0 1 
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Отже, в групі не можна виділити безперечного лідера: III, VII та XIV 

отримали по 5 виборів. Але, в групі можна бачити наявних аутсайдерів: це  

VIII 2, який отримав 10 негативних виборів, та XII, який отримав 8 

негативних виборів. 
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Негативних виборів, група А
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Рис. 3.1  Графічна інтерпретація позитивних та негативних виборів в 

групі 

 

Наведені рисунки наявно демонструють дані, отримані в результаті 

опитування.  
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В цілому, можна зробити висновок про те, що психологічний клімат в 

колективі є не дуже сприятливим: 10% членів колективу є аутсайдерами. 

Мало хто з членів груп має багато позитивних виборів, що взагалі 

свідчіть пор те, що згуртованість групи дуже низька. 

Такі дані говорять про те, що не конфлікти в групі є причиною 

несприятливого клімату, а навпаки, нездоровий соціально-психологічний 

клімат є фактором, що провокує постійне виникнення конфліктів, для яких 

немає дійсних причин. 

Отже, можна говорити про те, що психологічний клімат потребує 

корекції, впливу з боку керівника. 

Для прояснення основних напрямків регулятивної діяльності в 

напрямку покращення соціально-психологічного клімату, керівник повинний 

використовувани на початковому етапі послуги професійних дослідників, яки 

можуть надати послуги з діагностики міжособистісних стосунків. 

Діагностика міжособистісних стосунків передбачає такі етапи, як 

вивчення внутрішньої неформальної структури організації та визначення 

особливостей міжособистісних стосунків, який в свою чергу включає етапи 

організації та безпосереднього проведення дослідження. 

Регулятивна робота, яку виконуватиме безпосередньо керівник, 

складається з двох основних етапів: виявлення основних напрямків з 

оптимізації міжособистісних стосунків в організації та робота по підтримці і 

розвитку корпоративної культури.  

Ефективне функціонування команд припускає виведення на новий 

рівень міжособистісних відносин у команді. Від того наскільки розвинута 

ступінь співробітництва в команді, багато в чому залежить ефективність 

останньої. Разом з тим команди, як правило, не створюються на порожнім 

місці (якщо тільки мова не йде про знову створюване  підприємство чи 

підрозділ), тому немаловажний фактор грають уже сформовані 

міжособистісні відносини, один з найважливіших компонентів організаційної 

культури.  
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Тому як перший крок у процесі командостворення організації 

пропонується процедура діагностики міжособистісних відносин у 

підрозділах. 

Застосування соціометричного методу дозволить виявити категорію 

людей малокомуникативних і небажаних у команді (категорія «такі що 

відкидаються» по класифікації Морено). Можна уточнити (чи підтвердити) 

входження того чи іншого робітника в зазначену групу використовуючи 

методику «Сприйняття індивідом групи».  

На другому етапі доцільно виявити потенційних лідерів команд, 

навколо яких надалі буде формуватися команда. Це можуть бути як 

менеджери, так і рядові виконавці.  

Потенційні лідери команд повинні мати тенденції до володіння 

наступними характеристиками:  

орієнтовані на задоволення клієнтів фірми і її співробітників, а не на 

існуючі в компанії формальні показники;  

уміють вести за собою людей і працювати в команді;  

почувають себе комфортно в ситуаціях невизначеності, стійкі до 

стресів;  

не бояться помилятися, уміють швидко виправляти помилки і витягати 

з них уроки;  

швидко освоюють нові знання і навички;  

не відчувають страху перед невідомим;  

уміють установлювати діалог з керівництвом компанії, відстоювати 

свою точку зору, домагатися необхідних для роботи повноважень;  

є гарними комунікаторами і володіють даром переконання;  

справедливо розподіляють винагороди і премії;  

мають природний дарунок, що дозволяє визначати необхідний темп 

змін.  

Необхідно провести навчання відібраних лідерів. Дати інформацію про 

теорію командної роботи, привести приклади позитивного ефекту роботи в 
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командах, пояснити принципи командотворення і роз'яснити нові підходи в 

матеріальному стимулюванні.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2 Послідовність робіт з оптимізації соціально-психологічного 

клімату в колективі служби роботи з клієнтами 

 

Одним з напрямків роботи з управління персоналом в організації є 

проведення соціально-психологічних тренінгів (СПТ). 

Регулювання соціально-психологічного климату в колективі 

Крок 1 

Діагностика міжособистісних 

відносин на підприємстві 

Етап 1. Вибір методики дослідження 

Етап 2. Вивчення неформальної структури 

Етап 3. Визначення особливостей 

міжособистісних відносин 

Крок 2 

Виконання регулятивних дій 

Етап 1. Виявлення основних напрямків 

оптимізації міжособистісних стосунків 

Етап 2. Проведення роботи по розробці та 

підтримці організаційної культури 
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Ми будемо розуміти СПТ як достатньо жорстку технологію,   

спрямовану  на  вироблення  у  персоналу   значущих психологічних умінь і 

навичок. Різноманітність тренінгових програм розділимо на три умовні 

групи: 

Універсальні програми; 

Програми проблемно-орієнтовані; 

Спеціалізовані програми. 

Розглянемо приклади для кожної з груп. 

В якості прикладів універсальних програм прийнятних для нашої 

організації, назвемо: 

Тренінг комунікативної компетенції; 

Тренінг індивідуального стилю; 

Тренінг самореалізації особистості;  

Тренінг спілкування; 

Когнітивний тренінг. 

Консультування персоналу є наступним напрямком покрашення 

соціального клімату  в комерційної організації. 

Принципова різниця між навчанням і консультуванням персоналу 

полягає в тому, що навчання - це обов'язкова для всіх процедура, яку 

включено в загальну кадрову технологію туристичної фірми, а 

консультування - це процедур добровільна, що проводиться з ініціативи 

самого робітника.  

Серед запитів на консультування фахівці найбільш часто згадують: 

проблеми самореалізації, взаємності, прийняття рішень, виходу з конфлікту 

або кризи, управління своєю або чужою поведінкою, побудову бажаних і 

ділових відносин, формування іміджу і усвідомлення способів ефективної 

самопрезентації зміни мотивації, цінностей, змістів, цілей і багато іншого. 

Часто проблеми будуються у ланцюжки. Тоді можна говорити про 

комплексне консультування, розділяючи його на два великих підвиду: 
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консультування   особистого   неблагополуччя   -   це   робота  з 

конфліктами, кризами,   складними ситуаціями, переживанням невдач;  

консультування   особистісного    благополуччя   —   ця   робота 

пов'язана   з   успішним   просуванням   в   області   суспільної, службової, 

наукової і іншої діяльності. 

Групова дискусія має використовуватися в досліджуваної турфірмі  для 

вироблення різноманітних рішень в умовах невизначеності або  суперечності 

обговорюваного питання. Інколи групова дискусія використовується і 

розрядки міжособистісної напруги. 

Як метод групової роботи або колективного прийняття рішень, 

дискусія характеризується тим, що: 

визначає мотивацію участі і спонукає кожного присутнього до 

детального висловлення думок; 

відроджує асоціації, що раніше були скриті в глибині свідомості 

людини; 

стимулює учасників, викликає у них прилив енергії;  

допомагає висловити те, що учасники не можуть сформулювати у  

звичайній обстановці; 

регулює самооцінку учасників і сприяє зростанню їх самопізнання. 

Проведення групової дискусії включатиме чотири етапи: 

позитивних   взаємовідносин   між   ними,   досягнення доброзичливої 

атмосфери; 

орієнтування в проблемі — створення робочого напруження, настрій на 

групове рішення, знайомство з   проблемою; 

пошук рішення - підвищення рівня мотивації і активності, досягнення 

групової єдності, але утримання учасників дискусії в рамках обговорюваної 

проблеми; 

знаходження  і  формулювання рішення  - збирання думок, виявлення 

протилежних блоків, формування поетапного  рішення,  усвідомлення  

внеску кожного учасника, виявлення і перемога   над  труднощами, контроль 
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коректності формулювань, поява нових ідей, поетапне об'єднання і корекція, 

виділення ключових моментів, прийняття рішення. 

Отже, оптимізація психологічного клімату в досліджуваному 

підприємстві є дуже важливим резервом підвищення ефективності групової 

діяльності. Для розробки заходів з оптимізації психологічного клімату 

необхідно діагностувати його рівень розвитку та особливості, а також 

виявити фактори, що в даному колективі можуть бути використаними для 

корекції і розвитку психологічного клімату. 

Оцінка соціально-психологічного клімату в колективі та його корекція 

має здійснюватися спеціалізованими підприємствами, що надають послуги 

корпоративних тренінгів  та психологічного консультування. 

Іншим важливим напрямком нематеріальної мотивації є розвиток 

персоналу. 

Розвиток персоналу є важливою умовою успішної діяльності 

організації. Якщо знання на початку ХХ століття знецінювались через 30 

років, в кінці століття через 5-10 років, то сучасні спеціалісти повинні 

перенавчатись через 3 роки. Більше половини створених робочих місць 

вимагають середньо-спеціальної освіти, а 1/3 - вищої, існує поняття 

професійна освіта (здобувають у ВУЗі) і професійного навчання, яке 

супроводжує людину все життя, має бути безперервним і забезпечувати 

необхідний професійний розвиток. 

Професійний розвиток – це набуття працівником нових компетенцій, 

знань, умінь і навиків, які він використовує чи буде використовувати у своїй 

професійній діяльності. Це процес підготовки, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації працівників з метою виконання нових виробничих функцій, 

завдань і обов’язків нових посад.  

До системи управління професійним розвитком входить професійне 

навчання, підготовка резерва керівників, управління розвитком кар’єри.  

Реалізація концепцій розвитку персоналу передбачає гнучкі системи 

професійного навчання, зорієнтовані на вирішення стратегічних завдань 
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організації. Освіта і навчання виконує об’єднуючу роль в досягненні цілей. 

Управління професійним розвитком посідає значне місце в роботі лінійних і 

функціональних керівників, оскільки вони добре знають рівень знань, 

здібностей, умінь своїх підлеглих. 

Завданням управління персоналом з питань безперервного 

професійного розвитку є забезпечення: 

- відповідного професійного рівня вимогам робочого місця, посади; 

- умов для мобільності працівників як передумови їх здібностей і 

використання; 

- можливості просування працівника, як у професійній так і у 

службовій кар’єрі.  

Система розвитку персоналу на підприємстві має бути гнучкою, 

здатною змінювати зміст, методи і організаційні форми згідно потребам 

виробництва і ситуацією, яка складається на ринку праці. 

Основними напрямками професійного розвитку вважаються: 

- первинне навчання з врахуванням завдань підприємства і специфіки 

його роботи; 

- навчання з метою ліквідації розриву між вимогами робочого місця, 

посади і діловими якостями персоналу; 

- навчання з метою підвищення кваліфікації; 

- навчання для роботи за новими напрямками. 

В сучасних умовах швидкого старіння професійних навичок ( у 

високотехнологічних областях – через 3 роки, інших – через 5-10 років) 

здатність організації постійно підвищувати кваліфікацію своїх співробітників 

є одним з найважливіших факторів успіху. Управління професійним 

розвитком перетворилось в важливий елемент управління сучасною 

організацією. Головним засобом професійного розвитку є професійне 

навчання. Практично кожна організація діє в швидко змінюючих умовах. 

Вміння та знання людей теж змінюються, більш швидкими темпами. Освіта 
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та навчання стає безперервним. Важливість безперервного навчання 

підтверджують такі фактори: 

1. Впровадження нової техніки, технології створюють умови для 

ліквідації чи зміни деяких видів робіт. В зв’язку з цим необхідна кваліфікація 

не може бути гарантована базовою освітою. 

2. Світ перетворюється в ринок без кордонів з високим рівнем 

конкуренції між країнами. Країни, які мають сучасну систему інженерної 

праці та програми безперервної освіти, лідирують в умовах цієї конкуренції. 

Вони мають можливість в найкоротший термін відповісти на будь-який 

виклик підвищенням продуктивності праці. 

3. Для фірми більш ефективно і економічно підвищення віддачі від 

працівників на основі їх безперервного навчання, ніж залучення нових 

працівників. 

Професійне навчання – процес безпосередньої передачі нових 

професійних навичок, знань співробітникам. Це комплексний, безперервний 

процес, що включає ряд етапів: 

1. Визначення потреб у навчанні, яке полягає в виявленні 

невідповідності між вимогами організації до професійних знань і 

фактичними знаннями, якими працівники володіють. 

2. Формування бюджету навчання. 

3. Визначення цілей навчання і критеріїв оцінки його ефективності. 

4. Визначення змісту програм і методів навчання. 

5. Процес навчання. 

6. Оцінка ефективності навчання. 

Основним напрямком професійного розвитку є навчальний процес, 

формування у працівників специфіки професійних знань, навичків за 

допомогою спеціальних методів навчання. 

Визначення фінансових ресурсів у бюджеті пов’язано з значними 

матеріальними витратами і є важливим моментом управління професійним 
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навчанням. Слід пам’ятати про особливості навчання дорослих людей. Слід 

дотримуватися таких принципів: 

- відношення до професії і посади людини, що навчається; 

- усвідомленість того, хто навчається; 

- участь у навчальному процесі; 

- повторення матеріалу для закріплення в перетворення знань в 

навички; 

- зворотній зв’язок – надання інформації про якість засвоєння 

матеріалу; 

- неформальна атмосфера занять. 

У світовій практиці застосовуються такі методи навчання: 

- навчання на робочому місці; 

- поза робочим місцем. 

Навчання на робочому місці може здійснюватись у різних формах. 

1. Наставництво (коучінг) – це процес передачі знань і вмінь від більш 

досвідченої і компетентної людини менш досвідченій методом співбесіди, 

консультативної поради і методом ускладнюючих завдань. 

2. Інструктаж - роз’яснення і демонстрація методів роботи 

досвідченими працівниками. 

3. Ротація – послідовна робота на різних посадах, в тому числі в інших 

підрозділах. 

4. Самонавчання шляхом вивчення літератури або спостереження і 

аналізу своїх дій і роботи своїх колег, постійного ускладнення завдань. 

5. Делегування (передача чітко окресленої області задач з 

повноваженнями прийняття рішень по ряду питань. При цьому керівник 

навчає підлеглого під час виконання роботи). 

Навчання на робочому місці відрізняється практичною направленістю, 

безпосереднім зв’язком з функціями працівника, надає можливості для 

закріплення вивченого. Однак воно дуже вузьке для розвитку потенціалу, не 

дає можливості абстрагуватися від конкретної ситуації і вийти за рамки 
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традиційної поведінки. Для досягнення таких цілей більш ефективні 

програми навчання поза робочим місцем: 

- стажування на передових підприємствах в Україні і за кордоном; 

- перепідготовка з метою освоєння нових і суміжних професій; 

- ділові ігри, практичні ситуації; 

- кейс-стаді; 

-моделювання; 

- самостійне навчання, 

- комп’ютерізоване навчання. 

Підвищення кваліфікації спрямоване на послідовне удосконалення 

професійних знань і умінь і навичок, зростання майстерності. Для цього 

організовуються виробничі курси цільового характеру і школи передового 

досвіду з методів праці. Потреба організації в підвищенні кваліфікації 

співробітників обумовлена: змінами внутрішнього і зовнішнього середовища, 

удосконаленням процесу управління, освоєнням нових видів і сфер 

діяльності. Підвищення кваліфікації персоналу повинно бути компетентним 

за обсягом, диференційованим по окремих категоріях працівників, 

неперервним, зорієнтованим на перспективу професії. Враховуючи досвід 

американського і японського менеджменту сформульовані принципи 

підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів: 

1. Всебічний розвиток особистості слухачів у сфері людських відносин. 

2. Цільова інтенсивна підготовка на основі набору навчальних модулів. 

3. Використання методів активного навчання – 60-70% від загального 

фонду навчання. 

4. Залучення висококваліфікованих вчених, педагогів, керівників для 

проведення навчання. 

5. Гнучкий зворотний зв’язок з слухачами, який встановлений з 

врахуванням індивідуальних інтересів слухачів (в різних програмах і групах 

слухачів). 

6. Індивідуальний і груповий метод навчання. 
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7. Використання комп’ютерної техніки і сучасних комп’ютерних 

засобів. 

Можна запропонувати комплекс розвитку персоналу для 

досліджуваного в даної роботі туристичного підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3 Комплекс системи розвитку персоналу туристичного 

підприємства «Перлина світу-2»  

 

Система управління розвитком персоналу 

Розробка стратегії розвитку персоналу 

кар’єрне зростання 

1. Досягнення взаємозв’язку цілей 

організації та цілей окремих 

працівників 

2. Забезпечення направленості 

планування кар’єри на конкретну 

працю 

3. Забезпечення відкритості процесу 

управління кар’єрою 

4. Усунення кар’єрних глухих кутів 

5. Підвищення якості процесу 

планування кар’єри 

6. Формулювання критеріїв 

службового зростання 

7. Вивчення кар’єрного потенціалу 

працівника 

8. Забезпечення обґрунтованої 

оцінки кар’єрного потенціалу 

9. Визначення шляхів службового 

росту 

підвищення освітнього 

рівня персоналу 

1. Визначення потреб у 

навчанні 

2. Формування бюджету 

навчання 

3. Визначення цілей 

навчання 

4. Визначення змісту 

програм і методів навчання 

5. Процес навчання 

6. Визначення ефективності 

мотивація 

1. Планування оптимальної 

чисельності персоналу 

2. Розробка адекватної системи 

формування заробітної плати 

3. Розробка справедливої системи 

преміювання персоналу 

4. Розробка системи не грошової 

мотивації персоналу 

5. Проведення психологічних  

тренінгів в рамках реалізації не 

грошової системи мотивації 

персоналу  
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На нашу думку, застосування заходів з розвитку персоналу турфірми 

саме в рамках комплексу сприятиме якнайбільш повному використанню 

потенціалу розвитку персоналу. 

У формі таблиці 3.6 складемо стратегічний план підвищення 

кваліфікації персоналу туристичного підприємства «Перлина світу-2», з 

розбивкою його на дві основні групи: виробничій персонал та управлінський 

персонал. 

Стратегічний план складається по двом напрямкам: підвищення 

освітнього рівня персоналу та кар’єрне зростання. 

Таблиця 3.6 

План розвитку персоналу підприємства «Перлина світу-2» 

Група 

персоналу 

Періодичність 

постійно раз на рік кожні 3 роки кожні 5 років 

 розвиток рівня освіти (форма навчання) 

Управлінський 

персонал 

самонавчання ділові ігри перепідготовка стажування за 

кордоном 

Виробничій 

персонал 

коучінг, 

інструктаж 

психологічні 

тренінги,  

моделювання 

стажування навчання з 

метою 

перепідготовки 

та підвищення 

кваліфікації 
 кар’єра  

Управлінський 

персонал 

центрострімке 

зростання 

горизонтальне вертикальне горизонтальне 

та вертикальне 

Виробничій 

персонал 

центрострімке 

зростання 

горизонтальне горизонтальне вертикальне 

 

 

Застосування такого стратегічного плану розвитку персоналу з одного 

боку підвищить мотивацію персоналу, а з іншого, забезпечить підприємство 

персоналом відповідного кваліфікаційного рівня. 

Однак, загрозою, що виникає в процесі реалізації такого плану є 

потенційна можливість, при недостатньо розробленому механізмі мотивації, 
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стати фактично «школою кадрів» для інших підприємств, коли 

підготовлений на нашому підприємстві персонал переходить на роботу до 

конкурентних підприємств, що пропонують йому кращі умови праці. 

Для того, щоб запобігти таким явищам, потрібно надавати особливої 

уваги процесам мотивації, що мають свою особливість на різних стадіях 

життєвого циклу підприємства «Перлина світу-2».  

Для управлінського персоналу досліджуваного підприємства, 

пропонується провадження заходів на основі перерозподілу робочого часу. 

Дослідження показують, що для управлінського персоналу 

традиційний фактор мотивації – матеріальна винагорода – виходить на другій 

план, поступаючись мотиваційним факторам нематеріального характеру. 

Розглянемо деякі способи нематеріального стимулювання підвищення 

продуктивності праці. Усі вони вимагають особливої уваги до людського 

фактора. Керівники часто опиняються віч-на-віч із працівниками, що 

втратили стимули до праці. Якщо знайти можливість знову надихнути їх, 

організація відчує економічний і моральний підйом. Однак менеджери 

наймають людей, повних бажання працювати на організацію, і просто 

звільняють їх, коли вони втрачають стимули і не настільки ретельно 

виконують свої обов'язки. Подібна «кадрова практика» мала би зміст тільки 

за певних умов; 

а) навчання нових працівників не вимагає великих витрат; 

б) не бракує в кваліфікованих працівниках, що володіють високими 

стимулами до праці; 

в) моральний дух трудового колективу не підірваний постійною 

плинністю кадрів. 

На жаль, для вищезгаданих менеджерів жодне з цих умов на практиці 

не задовольняється. Тому розумніше спробувати знову вдихнути ентузіазм у 

людей, що втратили стимули до роботи. От кілька способів, що допомагають 

стимулювати працівників і підвищити їхню продуктивність: 

а) познайомитися з людиною і з'ясувати, що її стимулює; 
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б) пояснити працівнику, чим живе організація (зокрема, її фінансове 

положення) і яке місце він у ній займає; 

в) наділяти службовців серйозною відповідальністю; 

г) покладатися на думку працівників; 

д) зауважувати і хвалити гарну роботу; 

е) заохочувати бажане поводження. 

Якщо слідувати цим правилам, можна заощадити для організації час і 

гроші, яких їй так часто не вистачає. 

Теперішня посилена увага до проблем підвищення продуктивності 

частково розуміється посиленням негативного впливу на ефективність праці 

деяких зовнішніх і внутрішніх факторів. 

Соціально-психологічний клімат у колективі. Негативні умови праці 

менеджера (ненормований робочий день, низька зарплата) можуть 

стимулювати появу нездорового соціально-психологічного клімату. 

Просування по службі. Вже відзначалося, що зміст роботи і можливість 

професійного росту виступають на перший план для менеджера в умовах 

слабкої дії інших мотиваційних факторів. 

Умови, що стимулюють ріст особистості, навчання, професійний ріст є 

дуже сильним мотиваційним стимулом.   

Фактор вільного часу. Надання вільного часу як метод стимулювання 

може застосовуватися досить широко. Він реалізується за допомогою 

диференціації тривалості основної і різного роду додаткових відпусток.  

Перерозподіл робочого часу. У даному випадку надається можливість 

самому службовцю визначити час початку і закінчення роботи і тривалості 

робочого дня, але за умови обов'язкового виконання встановлених трудових 

норм і при дотриманні нормального процесу виконання роботи. Однією з 

важливих умов підвищення продуктивності праці, мотиватором, є 

поліпшення умов праці, застосування сучасних комп'ютерних технологій  у 

роботі менеджера. Величезне значення зіграв би також стимул 

безкоштовного медичного обслуговування і медичної страховки, особливо 
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для рядових службовців з їх невеликими заробітними платами. Сюди ж 

можна віднести надання путівок у санаторії і бази відпочинку. 

Використання робочого часу — одна з основних характеристик 

ефективності трудомістких робіт. Звичайно вона аналізується на двох рівнях: 

а) конкретної діяльності, коли розглядається розподіл робочого часу 

при виконанні спеціальних, чітко визначених типів робіт чи вирішуваних 

задач; 

б) трудових процесів, коли, наприклад, підраховується увесь час, 

витрачений на паперову роботу, телефонні розмови, проведений на зборах і 

т.п. 

У табл. 3.7 приведений приклад функціонального аналізу під час 

відсутності попередньо розробленої ідеальної схеми, проілюстрований на 

рис. 3.4 

Аналіз показує, що критично важлива діяльність виграє, якщо 

приділити їй більше часу, не скорочуючи час, відведений для «підвищення 

професійної кваліфікації». 

Таблиця 3.7 

Функціональний аналіз роботи управлінського персоналу 

Функція 

 

Реальний час,% 

Контроль за відповідальністю планів та 

розпоряджень  

31,1 

Вдосконалення послуг 12,4 

Захист інтересів споживачів 7,9 

Розгляд та ствердження планів і пропозицій  14,3 

Виконання окремих доручень керівництва 9,0 

Підвищення кваліфікації спеціалістів  7,8 

Звітність и допоміжний час 17,3 

Загальний робочій час спеціалістів 100,0 
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32%

12%
8%14%

9%

8%

17%

Контроль

Вдосконалення послуг

Захіст інтересів споживачів

Розгляд та затвердження

планів

Виконання окремих

доручень

Підвищення кваліфікації

Допоміжний час

 

Рис. 3.4 Функції працівників системи управління 

 

Різні керівники в різну пору року, у залежності від особистого стилю 

роботи, стилю роботи і запитів підлеглих, свого положення в організаційній 

ієрархії, заведеного в організації порядку, зовнішніх і внутрішніх факторів, 

несуть різне робоче навантаження. Тому й ідеальна схема розподілу робочого 

часу неоднакова для різних керівників і навіть для одного в різний час. Збір і 

аналіз детальних даних про витрати робочого часу корисний, коли мова йде 

про інших фахівців, але розмаїтість функцій менеджменту позбавляє його 

змісту. Керівникам корисно особисто оцінювати з функціональної точки зору 

розподіл свого робочого часу, з'ясовуючи, як варто було б його 

використовувати. 

Широких функцій, що виконують практично всі менеджери, незалежно 

від свого положення, можна нарахувати п'ять: планування, організація, 

керівництво, рішення кадрових питань і контроль. На різних рівнях 

керування виконанню цих п'яти функцій приділяється різний час і різні 

зусилля. У цілому менеджери нижчої ланки більше всього часу і сил 

віддають керівництву практичною діяльністю підлеглих, на другому місці 

стоїть контроль за роботою і просування до поставлених цілей. Якийсь час 

(значно менший) іде на інші три функції: планування, організацію і кадрові 

питання. Просуваючись по службових сходах, вони передають керівництво 

повсякденною діяльністю менеджерам нижчого рівня і витрачають на нього 

вже набагато менше часу, більше віддаючи організації і кадрам і значно 
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більше — плануванню. Вищі керівники не займаються щодня виникаючими в 

поточній роботі «пожежними ситуаціями», з якими справляються підлеглі 

менеджери, а основну частку свого часу приділяють перспективному 

плануванню, виробленню стратегії, постановці цілей і визначенню задач 

організації. Присвячуючи багато часу кадровим питанням і професійній 

підготовці своїх помічників, вище керівництво може бути впевнене, що ті 

справляться з відповідальними обов'язками. 

Приклад з досвіду групи фахівців, що працюють у фінансової службі, 

показав, що вони витрачають багато часу на пошуки, копіювання і 

заповнення документації, оскільки не мають або обладнаного місця, де 

можна тримати необхідні матеріали, або продуманої системи заповнення 

документації (тому змушені займатися цим особисто, без допомоги 

конторського персоналу), або необхідної підтримки, що позбавила б їх від 

некваліфікованої роботи (начебто копіювання планів і звітів). Всю подібну 

роботу можна виконувати на першому кваліфікаційному рівні вищенаведеної 

схеми. Коли фахівці готують звіти про хід робіт, вони повинні, звіряючи з 

графіком, вносити виправлення на всі можливі в майбутньому затримки в 

роботі (другий рівень кваліфікації). В їхніх офісах найчастіше немає 

оргтехніки; у результаті цієї та іншої проблем майже три чверті робочого 

часу фахівець витрачає на роботу, для якої зовсім не потрібно бути 

спеціалістом. 

Багато часу витрачається на роз'їзди, користуючись повільним міським 

транспортом, і, замість того щоб робити свою справу, фахівці чекають 

автобусу де-небудь у пригороді.  

У результаті час, який можна витратити з більшою користю на 

кваліфіковану роботу, складає майже половину загального робочого часу, що 

насправді іде на рішення задач низького рівня. 

Коли задані межі виміру, в яких можливий функціональний і 

кваліфікаційний аналіз розподілу робочого часу фахівців, треба зібрати дані 

про роботу на кожному рівні, маніпулюючи якими можна домогтися 
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оптимального розподілу часу в діяльністному, функціональному і 

кваліфікаційному розрізах. Аналіз даних про поточну діяльність дозволяє 

знайти, де є можливість скоротити час, затрачуваний на рішення задач 

низького рівня, і збільшити час на високопрофесійну роботу. Так, розподіл 

робочого часу фахівців з видів діяльності, відображений у табл. 3.8. і на рис. 

3.5, показує, що він витрачає занадто багато часу (17%) на пошуки, 

копіювання, систематизацію матеріалів і інформації з наданих послуг. А на 

безпосередню роботу часу приділяється занадто мало (3%), у результаті чого 

фахівець не може досить уважно розглянути представлену йому проблему. 

Включені в табл. 3.9 дані по виду діяльності, обраному як приклад, свідчать, 

що фахівець витрачає в 5 разів більше часу на телефонні розмови, 

приймаючи і передаючи повідомлення, ніж на керівництво і координацію 

робіт, і тут є можливість поправити справу, звівши до мінімуму (наприклад, 

за рахунок удосконалення внутрішньої телефонної мережі) прийом 

повідомлень для інших співробітників. 

Таблиця 3.8  

Час, що втрачають спеціалісти на різні види діяльності 

Види діяльності 

 

% часу 

 
 

Робота над проблемою  

Аналіз, корегування и підготовка документів  

Планування, аналіз, корегування и підготовка дій   

Написання інструкцій, писем, довідок і т.і.   

Спілкування  

Телефонні розмови  

Пошук, копіювання, систематизація інформації  

Адміністративна діяльність, не пов’язана з послугами  

Інше  

Всього:  

 

 

3 

15 

14 

13 

14 

14 

16 

4 

7 

100 
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3%
15%

14%

13%
14%

14%

16%

4% 7%

Робота над проблемою 

Аналіз, корегування и

підготовка документів 
Планування, аналіз,

корегування и підготовка дій  
Написання інструкцій, писем,

довідок и т.і.  
Спілкування 

Телефонні розмови 

Пошук, копіювання,

систематизація інформації 
Адміністративна діяльність, не

пов’язана з послугами
Інше 

 

Рис. 3.5  Розподіл часу управлінського персоналу між різними видами 

діяльності 

Аналізуючи пакет рекомендацій, першою справою треба установити, 

скільки часу можна заощадити за рахунок скорочення обсягу 

низькокваліфікованої роботи. Для цього варто подивитися, як вплинуть 

рекомендовані міри на кожну функцію нижчого рівня. 

Далі, розглянемо доцільність впровадження запропонованих заходів на 

досліджуваному підприємстві. 

 

3.3 Обгрунтування доцільності використання запропонованих 

мотиваційних механізмів на туристичному підприємстві 

 

Оцінка економічної ефективності заходів з розвитку персоналу 

ускладнена тим, що розвиток персоналу є нематеріальною, 

важковимірюваною  величиною. 

На думку спеціалістів, та спираючись на досвід комплексного 

впровадження систем розвитку персоналу в провідних закордонних 

турфірмах, такого роду заходи, їх впровадження збільшує обсяг реалізації 

послуг у перший рік на 3-5%, з подальшим щорічним збільшенням 2-4 %. 
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Орієнтовна вартість впровадження вказаних заходів складатиме 

щороку 10-15 тис. грн.  

Приймаючі до уваги, що станом на 2014 рік обсяг реалізації послуг в 

складав 266 тис. грн., складемо таблицю, в якою розрахуємо ефективність 

запропонованих заходів. 

В розрахунках використовуємо песимістичні сценарії розвитку подій. 

Таблиця 3.9 

Ефективність впровадження системи розвитку персоналу 

 2016 

(прогноз) 

2017 

(прогноз) 

Збільшення обсягу реалізації, тис. грн.  279,3 290,4 

Збільшення витрат на персонал, тис. грн. 15 15 

Економічний ефект, тис. грн. 13,3 24,4 

 

Таким чином, запропоновані заходи є економічно обґрунтованими . 

Слід зазначити, що крім економічного ефекту, розвиток персоналу є 

невід’ємних засобом підвищення якості обслуговування, а, отже, стратегічної 

конкурентоспроможності турфірми.  

Оцінюючи доцільність впровадження системи перерозподілу робочого 

часу, у табл. 3.10 представлений функціональний аналіз часткового розподілу 

часу фахівця відповідно до двох пакетів рекомендацій. Перший (ПР1 у табл. 

3.3) включає всі рекомендації по удосконалюванню організації, контролю, 

процедур, розподілу прав і обов'язків, використання устаткування, що не 

торкаються сформованого в установі порядку роботи. Сюди відноситься нове 

обладнання для збереження архівних матеріалів, громіздких документів і 

планів, а також упорядкування системи звітності, телефонних переговорів, 

автоматизація офісу — друкувальні пристрої і комп'ютерні системи по 

керуванню проектами — усе, що скорочує час, витрачуваний на 

некваліфіковану роботу. 
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Таблиця 3.10  

Функціональний аналіз робочого часу спеціаліста після скорочення 

обсягу некваліфікованої роботи і до перерозподілу звільненого часу в 

рахунок критично важливих функцій 

Функція 

 

Реальний час 

 

ПР1 

 

ПР2 

  

 

% 

 

час,% 

 

час,% 

 Гарантія якості 

 

27 

 

22,0 

 

17,0 

 
Керівництво 

проектом 

 

30 

 

27,0 

 

21.0 

 Підтримка проекту 

 

26 

 

12,0 

 

7.0 

 
Інші функції 

 

17 

 

14,0 

 

10,0 

 Всього: 

 

100 

 

75,0 

 

55.0 

 Час, що має бути перерозподілений 

 

 

 В рахунок критично важливих 

функцій: 

 

25.0% 

 

45.0% 

 

Максимальний потенційний виграш 

 

 

 
в ефективності: 

 

41,0% 

 

100,0% 

  

Рекомендується також передати деякі функції керування кадровим 

фахівцям, щоб заощадити час, що іде на внутрішні наради і очікування 

схвалення вищестоящим керівництвом і не мають критичного значення. 

Другий пакет (ПР2) вводиться лише після здійснення всіх 

рекомендацій першого і забезпечення фахівців допомогою конторського і 

допоміжного персоналу (практикантів,  помічників), і дозволяє заощадити ще 

якийсь час за рахунок скорочення обсягу некваліфікованої і змішаної роботи 

на користь високопрофесійної, критично важливої для досягнення цілей 

діяльності організації. 

Дані, винесені в два нижні рядки табл. 3.10, показують загальний час, 

який можна перерозподілити на користь критично важливої діяльності, і 

максимальний потенційний виграш в ефективності за умови, що весь 

зекономлений час використовується для її підвищення. Ці цифри (41% для 

першого пакета і 100% для другого) отримані розподілом часу, що 

вивільнився, на суму трьох перших функцій, найбільш чутливих до зміни 
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робочого навантаження. Однак максимальний ріст ефективності може 

виявитися як недосяжним, так і небажаним. Менеджер проекту, наприклад, 

прагнучи підвищити ефективність, може звалити на себе стільки роботи з 

проекту, що постраждає не тільки проект, але і вся інша діяльність, а 

ефективність і продуктивність в остаточному підсумку різко впадуть. Чи для 

того, щоб менеджер міг працювати максимально ефективно без збитку для 

якості, прийдеться щорічно виділяти більше часу на підвищення професійної 

підготовки. Якщо керівництво, крім того, зацікавлене в підвищенні якості, 

необхідно відвести в рамках проекту додатковий час на роботу 

безпосередньо на об'єктах. Функціональний перерозподіл часу за допомогою 

обох пакетів, що не припускає ніяких змін робочого навантаження установи, 

приведено в табл. 3.11. 

Таблиця 3.11  

Функціональний перерозподіл робочого часу спеціаліста після 

перерозподілу в рахунок якості і підвищення кваліфікації 

Функція 

 

Реальний 

 

ПР1 

 

ПР2 

  

 

час, % 

 

час,% 

 

час,% 

 Гарантія якості 

 

27 

 

28,0 

 

23,0 

 
Керівництво проектом 

 

30 

 

27,0 

 

21,0 

 Підтримка проекту 

 

26 

 

12,0 

 

7,0 

 Інші функції 

 

17 

 

16,5 

 

12,5 

 Всього: 

 

100 

 

83,5 

 

63,5 

 Час, що має бути перерозподілений 

 в рахунок критично важливих 

функцій: 

 

16.5% 

 

36,5% 

 Максимальний потенційний виграш 

 в эфективністі: 

 

24.6% 

 

71,6% 

  

Як випливає з даних табл. 3.11, після початкового перерозподілу часу 

потенційний виграш в ефективності праці фахівця може знизитися до 24,5% 

для першого пакета і до 71,6% з додаванням другого. Допомога технічного 

персоналу, передбачена другим пакетом, не вносить вклад у ріст 

ефективності. Сюди не входять і витрати на додаткову роботу консультантів, 
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якщо за рахунок росту ефективності збільшується число проектів, що 

розробляються. Процентний ріст ефективності в табл. 3.11. відбиває тільки 

витрати часу кадрових фахівців.  

У табл. 3.12 представлено кваліфікаційний розподіл у реальному 

варіанті і після врахування рекомендацій обох пакетів. 

Таблиця 3.12  

Кваліфікаційний розподіл часу спеціалістів: порівняння реальної схеми 

з тією, що може бути отримана в результаті реалізації рекомендацій 

Рівні кваліфікації
1
 Реальний ПР1 ПР2 

час,% час, % час, % 

Низький    

1 38 28,5 19.3 

2 35 28,6 17.2 

3 10 12,0 16,5 

4 7 17,2 27.1 

5 10 13,7 19,9 

Високий    

Всього: 100% 100,0% 100,0% 

1 Відповідна кваліфікаційним рівням діяльність: 

1 — не вимагає професійних знань і навичок; 

2 — робота для непрофесіоналів (кресляр, практикант); 

3 — вимагає мінімальної чи середньої кваліфікації; 

4 — вимагає середньої чи високої кваліфікації; 

5 — вимагає вищої професійної кваліфікації. 

Помітимо, як з кожним наступним кроком змін, що рекомендуються, 

зменшується час на функції першого і другого рівня, що не потребує високої 

кваліфікації, і росте час на функції третього, четвертого, п'ятого рівня, для 

виконання яких вже необхідна різна ступінь такої кваліфікації. Рекомендації 

першого пакета по вдосконаленню організації і процедур дозволяють 

заощадити істотний відсоток часу, що йшов на пошуки матеріалів, прийом 
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повідомлень, всілякі затримки на окремих етапах роботи. Рекомендоване 

другим пакетом збільшення чисельності допоміжного персоналу звільняє 

додатковий час, рятуючи фахівця від низькокваліфікованої роботи. 

На наш погляд, застосування такого мотиваційного фактору як 

позбавлення спеціалістів низькокваліфікованої роботи, з одного боку 

підвищить рівень їх вмотивованості, оскільки спеціалісти будуть відчувати, 

що вище керівництво цінує їх високу кваліфікацію, а по друге, значно 

підвищить ефективність їх праці. 

Спираючись на розглянуті теоретичні основи впровадження систем 

мотивації праці на туристичних підприємствах, а також, на проведений 

аналіз використання персоналу та системи мотивації на туристичному 

підприємстві «Перлина світу-2», зроблено висновок, що на досліджуваному 

туристичному підприємстві існуюча система оплати праці є адекватною 

специфіці його діяльності, та включає в себе окладну форму оплати для 

фахівців, та окладну з додатковими відсотками за кожний проданий тур для 

менеджерів по роботі з клієнтами. 

Однак, заробітною платою не вичерпується система матеріального 

стимулювання, яка має включати до себе також додаткових платежів, у 

формі премій. 

Діюча на сьогодні система преміювання, як складова грошової 

мотивації, має ряд недоліків, серед яких основний – зрівнювальний принцип 

розподілу премій, які нараховуються практично автоматично всім 

працівникам, за умов відсутності дисциплінарних стягнень. 

Фонд преміювання туристичної фірми має створюватися таким, що 

частково розподіляється, тобто у випадку зменшення премії окремих 

робітників, сума, на яку зменшується премія, перерозподіляється у 

співвідношенні 1:1 між бюджетом підприємства і фондом преміювання, 

тобто 50% не використовуються  для преміювання,  50% перерозподіляється 

між іншими робітниками у відповідності з загальними показниками. 
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Для розподілу колективної премії між робітниками пропонується 

використовувати систему розрахунків на основі коефіцієнта трудової участі 

(КТУ). 

Визначено, що серед різних видів мотивації, які використовуються на 

підприємстві, грошова мотивація займає провідне місце, але можливості 

цього засобу на сьогодні практично вичерпані, оскільки, з одного боку 

заробітна плата на підприємстві знаходиться на високому рівні, якій не 

тільки відповідає середньому для галузі, але й для деяких категорій 

працівників перевищує його. В таких умовах, найбільш дієвими є заходи 

негрошової мотивації. 

В якості заходів не грошової мотивації розглянемо створення 

сприятливого соціально-психологічного колективу на підприємстві та 

розробку стратегії розвитку персоналу, а також можливість функціонального 

перерозподілу часу працівників. 

Окрім досягнення цільових результатів діяльності організації, тобто 

отримання прибутку, організаційного розвитку, досягнення цілей 

адміністрування, основною ціллю керівника в сучасної організації є 

створення сприятливого психологічного клімату, гарних міжособистісних 

відносин, що є запорукою успішного досягнення цільових результатів. 

В колективі досліджуваного підприємства часто виникають конфлікти, 

походження яких не розуміють самі їх учасники. Як слідство – наявність 

незадовільного соціального клімату. 

Проведений аналіз дозволяє дійти висновків, що психологічний клімат 

в колективі є не дуже сприятливим: 10% членів колективу є аутсайдерами. 

Мало хто з членів груп має багато позитивних виборів, що взагалі 

свідчіть пор те, що згуртованість групи дуже низька. 

Такі дані говорять про те, що не конфлікти в групі є причиною 

несприятливого клімату, а навпаки, нездоровий соціально-психологічний 

клімат є фактором, що провокує постійне виникнення конфліктів, для яких 

немає дійсних причин. 
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Отже, можна говорити про те, що психологічний клімат потребує 

корекції, впливу з боку керівника. 

Для прояснення основних напрямків регулятивної діяльності в 

напрямку покращення соціально-психологічного клімату, керівник повинний 

використовувани на початковому етапі послуги професійних дослідників, яки 

можуть надати послуги з діагностики міжособистісних стосунків. 

Оптимізація психологічного клімату в досліджуваному підприємстві є 

дуже важливим резервом підвищення ефективності групової діяльності. Для 

розробки заходів з оптимізації психологічного клімату необхідно 

діагностувати його рівень розвитку та особливості, а також виявити фактори, 

що в даному колективі можуть бути використаними для корекції і розвитку 

психологічного клімату. 

Іншим важливим напрямком нематеріальної мотивації є розвиток 

персоналу. Розвиток персоналу є важливою умовою успішної діяльності 

організації. 

Система розвитку персоналу на підприємстві має бути гнучкою, 

здатною змінювати зміст, методи і організаційні форми згідно потребам 

виробництва і ситуацією, яка складається на ринку праці. 

Основними напрямками професійного розвитку вважаються: 

- первинне навчання з врахуванням завдань підприємства і специфіки 

його роботи; 

- навчання з метою ліквідації розриву між вимогами робочого місця, 

посади і діловими якостями персоналу; 

- навчання з метою підвищення кваліфікації; 

- навчання для роботи за новими напрямками. 

На нашу думку, застосування заходів з розвитку персоналу турфірми 

саме в рамках комплексу сприятиме якнайбільш повному використанню 

потенціалу розвитку персоналу. Застосування такого стратегічного плану 

розвитку персоналу з одного боку підвищить мотивацію персоналу, а з 
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іншого, забезпечить підприємство персоналом відповідного кваліфікаційного 

рівня. 

Однак, загрозою, що виникає в процесі реалізації такого плану є 

потенційна можливість, при недостатньо розробленому механізмі мотивації, 

стати фактично «школою кадрів» для інших підприємств, коли 

підготовлений на нашому підприємстві персонал переходить на роботу до 

конкурентних підприємств, що пропонують йому кращі умови праці. 

Для управлінського персоналу досліджуваного підприємства, 

пропонується провадження заходів на основі перерозподілу робочого часу. 

Дослідження показують, що для управлінського персоналу 

традиційний фактор мотивації – матеріальна винагорода – виходить на другій 

план, поступаючись мотиваційним факторам нематеріального характеру. 

У даному випадку надається можливість самому службовцю визначити 

час початку і закінчення роботи і тривалості робочого дня, але за умови 

обов'язкового виконання встановлених трудових норм і при дотриманні 

нормального процесу виконання роботи. Однією з важливих умов 

підвищення продуктивності праці, мотиватором, є поліпшення умов праці, 

застосування сучасних комп'ютерних технологій  у роботі менеджера. 

Аналіз показує, що критично важлива діяльність виграє, якщо 

приділити їй більше часу, не скорочуючи час, відведений для «підвищення 

професійної кваліфікації». 

Різні керівники в різну пору року, у залежності від особистого стилю 

роботи, стилю роботи і запитів підлеглих, свого положення в організаційній 

ієрархії, заведеного в організації порядку, зовнішніх і внутрішніх факторів, 

несуть різне робоче навантаження. Тому й ідеальна схема розподілу робочого 

часу неоднакова для різних керівників і навіть для одного в різний час. 
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ВИСНОВКИ 

Узагальнюючи все вище описане, необхідно відмітити, управління 

персоналом – це діяльність із забезпечення організації необхідною кількістю 

співробітників відповідної кваліфікації та якості, розробка ефективної 

системи їх мотивації та використання з метою підвищення результативності 

функціонування підприємства в найближчій перспективі, а система 

управління персоналом – це шлях формування стійкої конкурентної позиції 

підприємства. 

Основним показником, що характеризує ефективність системи 

управління персоналу є продуктивність праці. Варто зазначити, що 

продуктивність праці є динамічним показником, тобто постійно змінюється 

під дією різної кількості чинників. Уся сукупність факторів по-різному 

впливає на зміну рівня та динаміки показника продуктивності праці, крім 

того, впливають різноманітні об’єктивні та суб’єктивні причини. 

Розглянутий теоретичний матеріал дозволяє зробити висновок про те, що 

мотивування – вид управлінської діяльності, спрямований на спонукання 

себе та інших працівників організації до діяльності, що забезпечує 

досягнення визначених цілей. Підвищення продуктивності є вираженням 

загального економічного закону, економічною необхідністю розвитку 

суспільства і має такі цілі: стратегічну - підвищення життєвого рівня 

населення. За рахунок зростання продуктивності в країнах, що переходили до 

ринкової економіки, досягалося від 40 до 90 % життєвого рівня; найближчу – 

підвищення ефективності діяльності галузей і підприємств, а також реальне 

зростання особистих доходів працівників. 

Фактори зростання продуктивності праці - це вся сукупність рушійних 

сил і причин, що призводять до збільшення продуктивності праці. Оскільки 

зростання продуктивності праці має надзвичайно велике значення і для 

кожного підприємства зокрема, і для суспільства в цілому, вивчення факторів 

і пошук резервів цього зростання стає важливим завданням економічної 

теорії та практики. 



 

 

92 

На сучасному етапі розвитку економіки України проблемними 

питаннями ефективного управління продуктивністю праці працівників 

підприємств є: відсутність явної залежності між прибутком і продуктивністю 

праці, що призвело до непотреби цього показника в практичній діяльності; 

недосконалість існуючих методик вимірювання продуктивності праці, що не 

дозволяє порівнювати продуктивність економічної системи на різних рівнях 

управління, особливо в період значних інфляційних процесів, змін 

асортименту продукції, структурних змін в економіці; на жодному рівні 

управління продуктивність праці не розглядають як джерело економічного 

росту, її витіснено такими фінансовими інструментами, як прибуток, 

рентабельність, заробітна плата та інші; сильно ослаблений мотиваційний 

механізм, що знижує зацікавленість працівників у ефективній праці й 

практично повністю зруйнував залежність між оплатою праці та її 

продуктивністю. 

Застосування матеріально-грошових стимулів дозволяє регулювати 

поводження об'єктів керування на основі використання різних грошових 

виплат і санкцій. 

Основною частиною доходу найманого робітника є заробітна плата, що 

по своїй структурі неоднорідна. Вона складається з двох частин: постійної і 

перемінної. 

Іноді цим частинам присвоюють статус могутнього стимулу. Однак по 

оцінках психологів, ефект збільшення заробітку позитивно діє протягом 

трьох місяців. Потім людина починає працювати в тім же, звичному для 

нього розслабленому режимі. 

Доплатам властиві риси заохочувальних форм матеріального 

стимулювання, доплата є формою винагороди за додаткові результати праці, 

за ефект отриманий на конкретній ділянці. Доплати ж одержують лише ті, 

хто бере участь у досягненні додаткових результатів праці, додаткового 

економічного ефекту.  
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Проведений в другому  розділі аналіз свідчить про те, що досліджуване 

в даної роботі підприємство «Перлина Світу-2» спеціалізується на наданні 

тур агентських послуг. Турагентство - підприємство сфери туризму, що 

займається продажем турів, організованих різними туроператорами, а також 

окремих послуг безпосередньо туристам. Турагент надає споживачеві 

підготовлені туроператором тури за договором відплатного надання послуг. 

Туристична фірма «Перлина Світу-2» орієнтується на кілька цільових 

груп, що вирізняються за віком: 

особи від 35 до 45 років; 

особи від 46 до 60 років. 

До складу основних показників, що характеризують діяльність 

туристичного підприємства входять його прибутковість, обсяги наданих 

послуг. 

Аналіз свідчить, що  за 2017 рік: 

валовий прибуток зріс на 239,5 тис. грн. (з 1414,6 тис. грн. до 1654,1 

тис. грн.) або на 16,9%; 

прибуток від операційної діяльності зріс на 151,1 тис. грн. (з 74,2 до 

225,3 тис. грн.) або на 203,6%;  

чистий прибуток також мав тенденцію до зростання на 157,4 тис. грн. 

(з збитку у 33,7 тис. грн.. у 2016 році до  123,7 тис. грн. прибутку у 2017 

році). Отже, всі показники мають тенденцію до зростання. 

На думку керівництва, в умовах економічної кризи, виплата стабільної 

заробітної плати є достатнім фактором мотивації на підприємстві. 

Фонд оплати праці на підприємстві в 2017 р. в порівнянні з 2016 р.  

скоротився на 7,5 тис. грн. (5,3%) при цьому скорочення продуктивності 

праці склало 9,44 тис. грн./чол. (24,8 %). У 2016 у зрівняння з 2015 р. – фонд 

зріс на 3,9 тис. грн., а продуктивність зросла н 3,52 грн./грн.. 

Спостерігається постійне скорочення чисельності працівників - 

причина істотне скорочення обсягів реалізації. У 2017 р значно знизилася 

ефективність праці, середній виробіток скоротився більш ніж на 50%. 
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У перебігу попереднього періоду на підприємстві змінилося 84,6% 

працівників; протягом звітного 45,8%, тобто спостерігається скорочення 

плинності кадрів, але вона залишається значною. 

Отже, отримані показники яскраво свідчать про неефективність 

існуючої на підприємстві системи управління персоналом. 

З метою дослідження проблем в існуючому на підприємстві механізмі 

мотивації було проведене анкетування серед його співробітників. Звертає на 

себе увагу, що традиційно важливі чинники матеріальної винагороди 

отримали нижчій бал, ніж стан відносин в колективі та можливість 

професійного розвитку, а точніше її відсутність. 

Отримані результати свідчать, що механізму мотивації персоналу на 

досліджуваному підприємстві притаманній цілий ряд недоліків, з яких 

найсерйознішими є напружені стосунки та високий рівень конфліктності в 

колективі, що створює вкрай несприятливий соціально-психологічний 

клімат, а з іншого – відсутність перспектив професійного розвитку. 

Однак, заробітною платою не вичерпується система матеріального 

стимулювання, яка має включати до себе також додаткових платежів, у 

формі премій. 

Діюча на сьогодні система преміювання, як складова грошової 

мотивації, має ряд недоліків, серед яких основний – зрівнювальний принцип 

розподілу премій, які нараховуються практично автоматично всім 

працівникам, за умов відсутності дисциплінарних стягнень. 

Фонд преміювання туристичної фірми має створюватися таким, що 

частково розподіляється, тобто у випадку зменшення премії окремих 

робітників, сума, на яку зменшується премія, перерозподіляється у 

співвідношенні 1:1 між бюджетом підприємства і фондом преміювання, 

тобто 50% не використовуються  для преміювання,  50% перерозподіляється 

між іншими робітниками у відповідності з загальними показниками. 
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Для розподілу колективної премії між робітниками пропонується 

використовувати систему розрахунків на основі коефіцієнта трудової участі 

(КТУ). 

Визначено, що серед різних видів мотивації, які використовуються на 

підприємстві, грошова мотивація займає провідне місце, але можливості 

цього засобу на сьогодні практично вичерпані, оскільки, з одного боку 

заробітна плата на підприємстві знаходиться на високому рівні, якій не 

тільки відповідає середньому для галузі, але й для деяких категорій 

працівників перевищує його. В таких умовах, найбільш дієвими є заходи 

негрошової мотивації. 

В якості заходів не грошової мотивації розглянемо створення 

сприятливого соціально-психологічного колективу на підприємстві та 

розробку стратегії розвитку персоналу, а також можливість функціонального 

перерозподілу часу працівників. 

Окрім досягнення цільових результатів діяльності організації, тобто 

отримання прибутку, організаційного розвитку, досягнення цілей 

адміністрування, основною ціллю керівника в сучасної організації є 

створення сприятливого психологічного клімату, гарних міжособистісних 

відносин, що є запорукою успішного досягнення цільових результатів. 

В колективі досліджуваного підприємства часто виникають конфлікти, 

походження яких не розуміють самі їх учасники. Як слідство – наявність 

незадовільного соціального клімату. 

Проведений аналіз дозволяє дійти висновків, що психологічний клімат 

в колективі є не дуже сприятливим: 10% членів колективу є аутсайдерами. 

Мало хто з членів груп має багато позитивних виборів, що взагалі 

свідчіть пор те, що згуртованість групи дуже низька. 

Такі дані говорять про те, що не конфлікти в групі є причиною 

несприятливого клімату, а навпаки, нездоровий соціально-психологічний 

клімат є фактором, що провокує постійне виникнення конфліктів, для яких 

немає дійсних причин. 
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Отже, можна говорити про те, що психологічний клімат потребує 

корекції, впливу з боку керівника. 

Для прояснення основних напрямків регулятивної діяльності в 

напрямку покращення соціально-психологічного клімату, керівник повинний 

використовувани на початковому етапі послуги професійних дослідників, яки 

можуть надати послуги з діагностики міжособистісних стосунків. 

Оптимізація психологічного клімату в досліджуваному підприємстві є 

дуже важливим резервом підвищення ефективності групової діяльності. Для 

розробки заходів з оптимізації психологічного клімату необхідно 

діагностувати його рівень розвитку та особливості, а також виявити фактори, 

що в даному колективі можуть бути використаними для корекції і розвитку 

психологічного клімату. 

Іншим важливим напрямком нематеріальної мотивації є розвиток 

персоналу. Розвиток персоналу є важливою умовою успішної діяльності 

організації. 

Система розвитку персоналу на підприємстві має бути гнучкою, 

здатною змінювати зміст, методи і організаційні форми згідно потребам 

виробництва і ситуацією, яка складається на ринку праці. 

Основними напрямками професійного розвитку вважаються: 

- первинне навчання з врахуванням завдань підприємства і специфіки 

його роботи; 

- навчання з метою ліквідації розриву між вимогами робочого місця, 

посади і діловими якостями персоналу; 

- навчання з метою підвищення кваліфікації; 

- навчання для роботи за новими напрямками. 

На нашу думку, застосування заходів з розвитку персоналу турфірми 

саме в рамках комплексу сприятиме якнайбільш повному використанню 

потенціалу розвитку персоналу. Застосування такого стратегічного плану 

розвитку персоналу з одного боку підвищить мотивацію персоналу, а з 
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іншого, забезпечить підприємство персоналом відповідного кваліфікаційного 

рівня. 

Однак, загрозою, що виникає в процесі реалізації такого плану є 

потенційна можливість, при недостатньо розробленому механізмі мотивації, 

стати фактично «школою кадрів» для інших підприємств, коли 

підготовлений на нашому підприємстві персонал переходить на роботу до 

конкурентних підприємств, що пропонують йому кращі умови праці. 

Для управлінського персоналу досліджуваного підприємства, 

пропонується провадження заходів на основі перерозподілу робочого часу. 

Дослідження показують, що для управлінського персоналу 

традиційний фактор мотивації – матеріальна винагорода – виходить на другій 

план, поступаючись мотиваційним факторам нематеріального характеру. 

У даному випадку надається можливість самому службовцю визначити 

час початку і закінчення роботи і тривалості робочого дня, але за умови 

обов'язкового виконання встановлених трудових норм і при дотриманні 

нормального процесу виконання роботи. Однією з важливих умов 

підвищення продуктивності праці, мотиватором, є поліпшення умов праці, 

застосування сучасних комп'ютерних технологій  у роботі менеджера. 

Аналіз показує, що критично важлива діяльність виграє, якщо 

приділити їй більше часу, не скорочуючи час, відведений для «підвищення 

професійної кваліфікації». 

Різні керівники в різну пору року, у залежності від особистого стилю 

роботи, стилю роботи і запитів підлеглих, свого положення в організаційній 

ієрархії, заведеного в організації порядку, зовнішніх і внутрішніх факторів, 

несуть різне робоче навантаження. Тому й ідеальна схема розподілу робочого 

часу неоднакова для різних керівників і навіть для одного в різний час. 

Оцінка економічної ефективності заходів з розвитку персоналу 

ускладнена тим, що розвиток персоналу є нематеріальною, 

важковимірюваною  величиною. 
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На думку спеціалістів, та спираючись на досвід комплексного 

впровадження систем розвитку персоналу в провідних закордонних 

турфірмах, такого роду заходи, їх впровадження збільшує обсяг реалізації 

послуг у перший рік на 3-5%, з подальшим щорічним збільшенням 2-4 %. 

Запропоновані заходи є економічно обґрунтованими. 

Слід зазначити, що крім економічного ефекту, розвиток персоналу є 

невід’ємних засобом підвищення якості обслуговування, а, отже, стратегічної 

конкурентоспроможності турфірми.  

Що стосується пропозицій з вдосконалення мотивації управлінського 

персоналу, то на наш погляд, застосування такого мотиваційного фактору як 

позбавлення спеціалістів низькокваліфікованої роботи, з одного боку 

підвищить рівень їх вмотивованості, оскільки спеціалісти будуть відчувати, 

що вище керівництво цінує їх високу кваліфікацію, а по друге, значно 

підвищить ефективність їх праці. 

 


