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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

© В. Б. Васюта, В. В. Васюта, А. Ю. Тронь 
 

На основі узагальнення результатів проведеного аналізу стану та ефективності організації праці авто-

рами розроблені заходи щодо підвищення показників ефективності праці персоналу підприємства за ра-

хунок удосконалення окремих елементів організації праці. Напрями удосконалення організації праці на 

підприємстві передбачають оптимізацію всіх її елементів, забезпечення їх відповідності технічним па-

раметрам виробництва, цілям діяльності, критеріям її ефективності 

Ключові слова: організація праці, трудові показники, продуктивність праці, трудомісткість, фонд 

оплати праці 

 

On the basis of generalization of the results of the analysis of the status and effectiveness of work organization, 

the authors have developed measures for increase of efficiency of work of the personnel of the enterprise by 

improving individual elements of work organization. Directions of improvement of work organization in the 

enterprise include the optimization of all its elements, ensuring their compliance to technical parameters of 

production, the objectives, the criteria of its effectiveness 

Keywords: labor organization, labor indicators, productivity, labor content, labor compensation fund 

 

1. Вступ 

В умовах реформування національної еконо-

міки на всіх рівнях управління можна виділити еко-

номічні та соціально-психологічні завдання щодо 

поліпшення організації праці. Економічні завдання 

передбачають досягнення максимальної економії 

живої та уречевленої праці, підвищення продуктив-

ності, зниження витрат на виробництво продукції і 

надання послуг належної якості. Соціально-психо- 

логічні завдання полягають у створенні сприятливих 

умов праці і підвищенні культурно-технічного рівня 

працівників для забезпечення високої їх працездат-

ності і задоволення від роботи. 

Ефективність діяльності будь-якого підприєм-

ства, значною мірою залежить від організації праці. 

Підвищення рівня організації праці на дільницях, у 

підрозділах та підприємстві в цілому є одним із захо-

дів, що призводить до покращення результатів діяль-

ності. У зв’язку з цим все більше значущими поста-

ють питання удосконалення організації праці на під-

приємстві як запорука підвищення ефективності його 

діяльності. 

 
2. Постановка проблеми 

Відомо, що недосконала організація праці не-

одмінно призводить до зниження результатів діяль-
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ності будь-якого підприємства. Саме тому вона має 

велике значення для підвищення ефективності діяль-

ності підприємства та відповідно потребує системно-

го забезпечення і постійного контролю з боку його 

керівництва. Організація праці на підприємстві – це 

складний і затратний процес, який враховує всі особ-

ливості його функціонування. Отже необхідність 

вдосконалення організації праці на кожному підпри-

ємстві є актуальною проблемою в сучасних умовах 

господарювання. Зміст даної проблеми полягає в те-

оретичному узагальненні вітчизняного та зарубіжно-

го досвіду роботи з організації праці, напрямкам удо-

сконалення її елементів, які створюють передумови 

для раціонального використання трудових ресурсів 

та на цій основі дозволяють зменшити витрати виро-

бництва та підвищити його ефективність. 

Процес організації праці на підприємстві та 

пошук шляхів її удосконалення є досить складним 

тому, що будь-яке підприємство – це складна система 

зі своєю специфікою функціонування, яку необхідно 

враховувати. Мета даного дослідження полягає у 

аналізі існуючої системи організації праці на  

ТОВ «Техпроект» та виявленні напрямків її удоско-

налення.  

 

3. Літературний огляд 

Значний внесок в теорію і практику організації 

праці внесли радянські вчені. Серед публікацій почат-

кового періоду розвитку організації праці слід відмі-

тити роботи А. А. Богданова, Н. А. Вітке, А. К. Гастє-

ва, Ф. Р. Дунаєвського, О. А. Єрманського, П. М. Кє-

ржєнцєва, Е. Ф. Розмирович. В них висвітлено зміст 

проблем організації праці, основні напрямки практи-

чного її впровадження та стан роботи в області орга-

нізації праці у той час [1].  

В сучасних наукових публікаціях з проблем 

організації праці на підприємствах значна увага при-

діляється розвитку організації праці в Україні як у 

теоретичному, так і в практичному аспектах. Серед 

вітчизняних авторів, які досліджують питання удо-

сконалення організації праці, слід відмітити Д. П. Бо-

гиню, В. М. Данюка, О. А. Грішнову, А. М. Колота, 

Т. А. Костишину, М. Ю. Сандуленко, Т. В. Перепе-

льчук. В їх працях основна увага зосереджується на 

теоретичних дослідженнях організації праці [2]. Дос-

лідженням питань організації праці та виробництва 

на підприємствах за кордоном займались такі науко-

вці, як Л. І. Нечаюк, Н. О. Телеш, В. В. Березуцький, 

В. М. Гриньова, К. В. Козар та інші [3]. 

 

4. Напрями та шляхи удосконалення орга-

нізації праці на ТОВ «Техпроект» 

Об’єктом даного дослідження є система орга-

нізації праці на ТОВ «Техпроект». Оцінити стан ор-

ганізації праці можна за допомогою аналізу результа-

тів діяльності підприємства, системи трудових пока-

зників, а також стану нормування праці та рівня ор-

ганізації робочих місць.  

Так, аналіз практичної діяльності та системи 

управління підприємства ТОВ «Техпроект» дав мож-

ливість виявити резерви зростання продуктивності 

праці за рахунок зміни підпорядкування управлінсь-

кої структури. Зокрема, авторами пропонується ство-

рити замість комерційного відділу, обов’язки якого 

визначені не досить чітко, відділ виробничо-

технологічного контролю за якістю продукції, який 

би займався технологічним контролем за якістю про-

дукції на всіх стадіях виробництва, а також відділ 

маркетингу, що здійснював би управління діяльністю 

підприємства, і робота якого включала б аналіз, пла-

нування та контроль заходів, спрямованих на інтен-

сифікацію попиту на товари або послуги і підвищен-

ня прибутку. Діяльність даних відділів повинна бути 

тісно пов’язана з функціонуванням економічних 

служб підприємства, зокрема планово-економічним 

відділом та бухгалтерією. 

У ході аналізу було вивчено використання фо-

нду оплати праці підприємства протягом 2011–2013 ро-

ків, аналіз показників ефективності використання 

витрат на заробітну плату, показників продуктивнос-

ті праці та їх динаміки. Негативно на діяльність підп-

риємства вплинула відсутність планів щодо зростан-

ня продуктивності праці. Робота по плануванню зни-

ження трудомісткості продукції не проводилась. На 

підприємстві за досліджуваний період не проводи-

лись підготовка та підвищення кваліфікації фахівців 

та робітників. Робота по підвищенню рівня профе-

сійної майстерності працівників є доцільною та не-

обхідною, як елемент ефективної системи організації 

праці. Це дає змогу знаходити резерви зростання 

ефективності витрат праці та постійно впроваджува-

ти їх на підприємстві.  

Управління ефективністю організації праці 

пов'язане з розробкою тактики та стратегії розвитку 

підприємства. В основі усіх розробок та проведення 

робіт стоїть працівник. Тому саме від того, наскільки 

ефективно мотивовані робітники до досягнення ре-

зультатів праці, залежить виконання виробничих 

планів та програм. Отже, для ефективної роботи під-

приємства недостатньо лише сформувати систему 

цілей діяльності. Необхідно, щоб досягнення цих 

цілей супроводжувалося розробкою мотиваційного 

механізму, який би відповідав сучасним умовам дія-

льності підприємства. Для цього необхідно приділяти 

значну увагу мотивації працівників на індивідуаль-

ному рівні. 

На основі проведеного аналізу системи органі-

зації праці на підприємстві ТОВ «Техпроект» можна 

запропонувати основні напрями вдосконалення мо-

тиваційного механізму на підприємстві, серед яких: 

впровадження в системі преміювання нових механіз-

мів заохочення до продуктивної праці не допускаючи 

перевитрат фонду оплати праці; організація роботи 

консультативного медичного пункту; відновлення і 

ремонт побутових приміщень для санітарного обслу-

говування персоналу; впровадження системи оцінки 

праці персоналу за рейтинговою системою на основі 

атестації працівників та робочих місць. 

Особливу увагу пропонується приділити не-

прямим економічним методам мотивації праці та ос-

новні вивчення потреб персоналу підприємства шля-

хом анкетування. Анкети повинні містити перелік 

питань, які б охоплювали відношення працівників до 

власного підприємства, робочого місця і колективу. 
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Відродження підприємства та підвищення ефектив-

ності його діяльності пов'язане і з відновленням тех-

нічного нормування праці, яке дозволить планувати 

економічну діяльність більш ефективно. Найбільш 

важливі напрями цієї діяльності такі: поширення те-

хнічного нормування праці на основні роботи в це-

хах, де виготовляється продукція; застосування ук- 

рупнених нормативів і типових, групових норм; за-

стосування розроблених на підприємстві, а також 

типових норм і нормативів з праці.  

В даний час на ТОВ «Техпроект» нормування 

праці не здійснюється. З метою впровадження систе-

ми нормування праці авторами пропонується 

обов’язки з проведення спостережень за робочим 

часом і виробничими процесами, розроблення і пере-

гляду норм і нормативів з праці покласти на економіста, 

який займається плануванням продуктивності праці та 

заробітної плати, або включити до штатного розпису 

нормувальника (можливо молодшого спеціаліста), який 

би підпорядковувався головному економісту.  

З метою контролю за раціональним викорис-

танням робочого часу та усунення його внутрішньо-

змінних втрат на основі проведення нормативних 

спостережень пропонується запровадити дисциплі-

нарні санкції, адміністративні стягнення тощо за по-

рушення технології та організації виробничих проце-

сів і трудової дисципліни на ТОВ «Техпроект». 

Одним із основних елементів організації пра-

ці на підприємстві є планування персоналу. Плану-

вання персоналу означає визначення не тільки його 

кількісних і якісних параметрів, але і відповідних 

витрат на нього. Також потрібне впровадження в 

навчальний процес гнучких модульних технологій 

підготовки кадрів на виробництві; розроблення і 

видання навчальних програм та методичної докуме-

нтації з питань професійного навчання кадрів на 

виробництві; розроблення механізму стимулювання 

персоналу підприємств з метою посилення їх заці-

кавленості в безперервному удосконаленні своїх 

знань та вмінь [4]. Спрямування фінансових коштів 

на розвиток працівників не тільки сприяє забезпе-

ченню стабільності персоналу, а й ще створює умо-

ви формування та розвитку трудового потенціалу 

безпосередньо на виробництві, що є важливим фак-

тором задоволеності потреб працівників у самореа-

лізації та кар’єрному зростанні [5].  

Для проведення заходів щодо вдосконалення 

кадрової політики на ТОВ «Техпроект» авторами 

пропонується проводити атестацію персоналу хоча б 

раз на 4 роки, оскільки динаміка рівня продуктивнос-

ті праці є негативною саме за останні три роки. Атес-

тація працівників дозволить оцінити реальні трудові 

можливості кожного працівника з метою раціональ-

ного перерозподілу коштів на поточне преміювання 

та інші заохочення, що у свою чергу призведе до оп-

тимізації структури витрат на заробітну плату по пі-

дприємству в цілому. Якщо результати даного заходу 

не призведуть у найближчий період (1−2 роки) до 

зростання ефективності праці на підприємстві, то 

пропонується призначити для окремих працівників 

повторну атестацію, і розробити висновки про якість 

підбору персоналу.  

На основі узагальнення результатів проведено-

го аналізу стану організації праці на ТОВ «Техпро-

ект» авторами були сформульовані пропозиції щодо 

покращення елементів системи організації праці, ос-

новними з яких є: 

– здійснення стратегічного планування діяль-

ності підприємства; 

– підвищення ефективності використання ви-

трат на заробітну плату; 

– вдосконалення мотиваційного механізму; 

– підвищення ефективності використання ро-

бочого часу; 

– відновлення технічного нормування праці; 

– проведення атестації працівників та робо-

чих місць; 

– планування підготовки на підвищення квалі-

фікації працівників та організація кадрового просу-

вання (планування кар’єри) та ін. 

Напрями вдосконалення організації праці на 

підприємстві передбачають оптимізацію всіх її еле-

ментів, забезпечення їх відповідності технічним па-

раметрам виробництва, цілям діяльності, критеріям її 

ефективності [6]. 

Запропоновані заходи мають за мету не лише 

досягнення підвищення рівня продуктивності праці, 

зниження зарплатомісткості продукції, але й підви-

щення ефективності використання кадрового потен-

ціалу підприємства, поліпшення якісного складу 

працівників, посилення мотиваційних чинників пра-

ці, оптимізацію витрат праці на виробництво продук-

ції. За рахунок виявлення резервів покращення вико-

ристання робочого часу авторами пропонується роз-

робляти відповідні програми управління організаці-

єю та ефективністю праці на підприємстві система-

тично раз на 3−4 роки. 

З метою впровадження розробленої авторами 

програми впровадження заходів щодо удосконалення 

організації праці на ТОВ «Техпроект» були проведені 

розрахунки економічного ефекту за рахунок запро-

понованих заходів, які показали реальну можливість 

для підприємства щодо зростання чистого доходу від 

реалізації продукції за рахунок: підвищення рівня 

продуктивності праці, зростання реального фонду 

робочого часу, підбору більш кваліфікованого персо-

налу, раціоналізації робочих місць, впровадження 

проведення спостережень за витратами робочого ча-

су, розробки технічно обґрунтованих норм праці. 

 

6. Висновки 

Дослідження, проведені авторами, висновки та 

пропозиції, ґрунтуються на практичному аналізі гос-

подарської діяльності ТОВ «Техпроект» і були запро-

поновані для впровадження на даному підприємстві. 

Авторами розроблено план заходів щодо впро-

вадження нормування праці на підприємстві за раху-

нок вдосконалення системи управління персоналом, 

проведення моніторингу особистих якостей праців-

ників з метою їх ефективної атестації, розроблення 

програми відбору працівників. 

Надані пропозиції щодо удосконалення органі-

зації праці на підприємстві ТОВ «Техпроект» можуть 

бути використані на підприємстві у найближчі роки і 
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сприяти не лише розвитку системи організації праці 

на підприємстві та покращення його трудових показ-

ників, але й зростання прибутку підприємства та його 

конкурентоспроможності в сучасних умовах. 
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МЕТОДОЛОГІЗАЦІЯ ГАЛУЗЕВОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ШЛЯХУ 

АДАПТАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ДО УМОВ ТА ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

©Н. М. Вдовенко 
 

Встановлено, що розвиток аграрного сектору економіки, зокрема і рибного господарства, на сьогодні, з 

огляду на визнаний Україною пріоритет інтеграції до ЄС не може здійснюватися поза переходом на 

сучасні міжнародні та європейські стандарти. Обґрунтовано методологічне забезпечення державного 

управління у процесі адаптації аграрного сектору економіки до вимог ЄС 

Ключові слова: глобальна економіка, управління, галузь, аграрний сектор, аквакультура, стандарти, ри-

бне господарство, європейська інтеграція 

 


