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ВСТУП 

 

Розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і самостійність 

підприємств у виробленні і прийнятті управлінських рішень по забезпеченістю та 

ефективності їх робіт. Це вимагає економічно грамотного управління їх 

діяльністю, яке багато в чому визначається умінням її аналізувати. За допомогою 

аналізу вивчаються тенденції розвитку, глибоко і системно досліджуються 

чинники зміни результатів діяльності, обгрунтовуються плани й управлінські 

рішення. Здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резервні 

підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності 

підприємства, виробляється стратегія його розвитку. Ефективне управління 

трудовими ресурсами неможливо без адекватної інформації. Тому в процесі 

діяльності підприємства регулярно збираються дані, що характеризують різні 

аспекти стану трудових ресурсів, і проводять їх детальний аналіз. У ньому 

розглядається інформація про різні сторони управління трудовими ресурсами 

підприємства - продуктивності, витратах на 

Одним з критеріїв економічної ефективності виробництва є рівень 

використання робочого часу, що характеризує продуктивність праці, що означає 

приріст валового внутрішнього продукту на одиницю витрат праці. 

Показники, що характеризують рівень вироблення працівників, відбивають 

сформовану ступінь ефективності використання робочого часу. Підвищення 

кваліфікації, зміна розстановки робочих місць, організаційні, технічні та 

технологічні нововведення мають на меті зниження кількості часу, що припадає на 

одиницю готової продукції; шляхом більш раціонального використання робочого 

часу домогтися підвищення вироблення працівників . 

Інтеграційні процеси проходять у світовій економіці потребує вивчення 

законів її функціонування, тенденцій розвитку, у тому числі в сфері економії та 

ефективного використання робочого часу. Це також визначає актуальність цього 

дослідження. Неефективне використання робочого часу завдає великої шкоди 

народному господарству. Жива праця, на відміну від матеріалізованої, не можна 



накопичувати, щоб використовувати тоді, коли з'явиться в ньому потребу. 

Нераціональне використання живої праці в умовах ринку може звести до мінімуму 

переваги, які дають сучасна техніка і технологія. 

Крім того, актуальність роботи в цій галузі визначається не тільки загальної 

напруженістю балансу трудових ресурсів, а й тією обставиною, що падіння 

продуктивності праці пояснюється нераціональним їх використанням. Усунення 

недоліків у використанні робочого часу - важлива умова забезпечення зростання 

обсягів виробництва без збільшення чисельності працівників. У зв'язку з цим 

зростає значення вивчення рівня ефективності використання робочого часу, 

динаміки і структури його втрат в галузях народного господарства, наукової 

розробки шляхів їх усунення. 

Об'єктом дослідження є витрати робочого часу. 

Предметом дослідження теоретичні та практичні аспекти аналізу 

ефективності використання робочого часу. 

Метою випускної роботи є дослідження науково - теоретичних і 

методологічних основ проблеми ефективного використання робочого часу, 

розробка методичних і практичних рекомендацій з виявлення резервів підвищення 

його ефективності. 

У випускній роботі поставлені і знайшли рішення такі основні завдання: 

1) розглянути теоретичні аспекти аналізу робочого часу; 

2) провести аналіз використання робочого часу на прикладі ТОВ «ПАККО-

ХОЛДИНГ» СУПЕРМАРКЕТ «ВОПАК 3203 (23)»; 

3) провести розробку рекомендацій щодо зниження витрат робочого часу. 

Джерелами інформації є дані бухгалтерського, оперативно -технічного та 

статистичного обліку, результати фотографій робочого дня, проведених на ТОВ 

«Пакко-Холдинг» супермаркет «Вопак 3203 (23)», нормативні та довідкові 

матеріали, праці російських і зарубіжних вчених. 

У випускній роботі застосовано комплекс методів економічного 

дослідження: аналітичний, монографічний, економіко-статистичний. 



ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

 

Освоєння нових форм організації господарської діяльності, поглиблення 

господарсько-економічних зв'язків, вимагають вишукування додаткових резервів, 

у тому числі за рахунок підвищення рівня використання робочого часу. 

Дослідження виявили безпосередню залежність ефективності виробництва від 

стану використання робочого часу, що зумовило необхідність поглибленого 

вивчення теорії та практики різних аспектів цієї проблеми. 

Втрати робочого часу впливають на продуктивність праці. У літературі 

викладається думка, що усунення втрат робочого часу веде до підвищення 

продуктивності праці. На думку інших, усунення втрат робочого часу не означає 

його економії, оскільки скорочення втрат збільшує масу фактично витраченого у 

виробництві часу. 

Істотне значення при плануванні та аналізі праці, визначенні 

невикористаних резервів має чітка класифікація витрат робочого часу і його втрат. 

На підставі критичного вивчення опублікованих робіт автором розроблена схема 

класифікації втрат фонду робочого часу за видами та причинами виникнення з 

розшифровкою видів витрат і втрат робочого часу з урахуванням особливостей 

торгівлі, в тому числі викликаних організаційно - технічними причинами, 

плинністю кадрів. 

Важлива роль в аналізі та виробленні перспектив раціонального 

використання робочого часу належить поліпшенню інформаційної бази, 

удосконалення бухгалтерського, статистичного та оперативного обліку. У цих 

цілях запропоновано складання машинограм про види втрат робочого часу, 

використання позаоблікового інформації ( моментні спостереження, фотографії та 

самофотографии робочого дня), складання планових і фактичних балансів 

робочого часу, розроблених і апробованих автором. 

Було виявлено, що втрати робочого часу на підприємствах в основному 

обумовлені двома групами факторів: суб'єктивного (особистісного) характеру і 



об'єктивного, що підрозділяються на виробничі невиробничі. Аналіз причин 

виникнення цілоденних і змінних втрат робочого часу дозволив їх 

систематизувати і показати, що вони можуть залежати від адміністрації і самих 

працівників і не залежати від них, підрозділятися на піддаються і не піддаються 

впливу. 

У випускній роботі розглянуті основні напрямки покращення використання 

робочого часу на основі розробки заходів, спрямованих на зниження трудової 

дисципліни шляхом введення системи преміювання із застосуванням коефіцієнта 

трудової участі. А так же розробки заходів спрямованих на зниження травматизму 

і хвороб на підприємстві. Розроблені заходи дозволять ТОВ «ПАККО-ХОЛДИНГ» 

СУПЕРМАРКЕТ «ВОПАК 3203 (23)» більш ефективно використовувати наявні у 

них трудові ресурси і в разі успіху збільшити ефективність використання робочого 

часу. 
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