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трудовими та екологічними нормами. Ці вимоги можуть бути 
доповненням або навіть суперечити поточній корпоративній 
політиці, тому необхідні коригування для забезпечення 
відповідності місцевим органам влади. Менеджери з персоналу 
повинні стати експертами з питань, які стосуються не лише їхньої 
галузі, але й бути в курсі проблем та політики уряду в країнах, у 
яких зараз працює їхня компанія. 

Отже, важливо, щоб підприємства не лише ознайомилися з 
місцевими способами ведення бізнесу та розуміли потреби місцевих 
споживачів, а й розвивали глобальне мислення серед своїх 
співробітників. Людські ресурси повинні відігравати роль і 
відповідальність у веденні організації до відкритості культурному 
різноманіттю.  

Для кращого вивчення кадрів на підприємстві, відділи з 
управління персоналом глобальних компаній повинні збирати дані 
про такі фактори, як співробітники, звільнення та наймання, 
компенсації та пільги, етнічні, гендерні, культурні та національні 
відмінності. Застосовуючи передові аналітичні методи до даних, 
спеціалісти отримають уявлення про бізнес, зможуть спрогнозувати 
зміни та прийняти обґрунтовані рішення на операційному та 
стратегічному рівнях.  
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ґрунтуючись на досягненнях науки і техніки, дозволяє поєднати 
техніку і людей у єдиному виробничому процесі і за найменших 
витрат матеріальних і трудових ресурсів одержати найкращі 
результати, домагаючись при цьому підвищення продуктивності 
праці та збереження здоров'я. Раціональна організація праці 
передбачає науково обґрунтовані зміни на основі досягнень науки, 
техніки і передового досвіду, накопиченого в даній галузі 
виробництва та інших галузях народного господарства, і повинна 
сприяти підвищенню якості продукції, культури обслуговування, 
ефективності виробництва і рентабельності підприємства. Як і в 
інших галузях економіки, раціональна організація праці в 
господарстві повинна вирішити три основних завдання: 
економічне, психофізіологічне і соціальне. Вирішення 
економічного завдання передбачає найбільш повне використання 
техніки, матеріалів, сировини, забезпечує підвищення 
ефективності виробництва і праці. При вирішенні економічних 
завдань особливого значення набувають технічне оснащення 
підприємств, комплексна механізація технологічних процесів, 
скорочення втрат робочого часу, більш раціональне використання 
робочої сили з урахуванням кваліфікації і повноти завантаження 
працівників, застосування прогресивних форм обслуговування. 
Вирішення психофізіологічних завдань передбачає створення на 
підприємстві найбільш сприятливих умов праці, що сприяють 
збереженню здоров'я працівників, зниженню стомлюваності і 
підвищенню працездатності. Вирішення соціального завдання 
забезпечує всебічний розвиток людини, сприяє перетворенню 
праці в життєву необхідність, виховує у працівника 
відповідальність за результати своєї праці. Ці завдання пов'язані 
між собою і повинні вирішуватися в комплексі. Без вирішення 
психофізіологічних і соціальних завдань не будуть вирішені 
економічно. Завдання і зміст раціональної організації визначають 
такі основні напрями: розробка і впровадження раціональних 
форм поділу і кооперації праці; удосконалення організації та 
обслуговування робочих місць; впровадження передових прийомів 
і методів праці; поліпшення умов праці; підготовка і підвищення 
кваліфікації кадрів; раціоналізація режимів праці і відпочинку; 
зміцнення дисципліни праці; удосконалення нормування праці. 

Напрям організації роботи: розробка раціональних форм 
розподілу і кооперації роботи. Одним із головних напрямів 
організації роботи є розробка раціональних форм її розподілу і 
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кооперації, які б якнайкраще відповідали сучасній техніці, 
культурному і технічному рівню працівників. Розподіл роботи 
усередині підприємств може бути функціональним, технологічним, 
поопераційним. У зв'язку з тим, що на підприємствах 
господарства одночасно здійснюються функції по приготуванню 
продукції, її реалізації та організації споживання, структура штату 
підприємств включає групи працівників виробництва, 
адміністративно-обслуговуючого персоналу. Технологічний 
розподіл праці здійснюється залежно від характеру виробничого 
процесу. На підприємствах господарства ступінь диференціації 
технологічних процесів може бути більший або менший залежно 
від конкретних організаційно-технічних умов, потужності 
підприємства. При технологічному розподілі роботи залежно від 
складності виконуваних операцій використовується 
кваліфікаційний розподіл, коли роботи певної складності, точності 
і відповідальності розподіляються між працівниками залежно від 
рівня кваліфікації. Так, працівники високої кваліфікації 
виконують більш складні операції, що потребують певних 
навичок, менш складні виконують працівники нижчої 
кваліфікації. 
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