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ВСТУП 

 

Актуальність даної теми полягає в тому, що проблема організації 

праці була раніше і є тепер предметом вивчення науки і щоденної практичної 

діяльності фахівців підприємств. У своїй основі вона несе в собі великі 

потенційні можливості підвищення ефективності національної економіки та 

конкретного виробництва з точки зору економічних і соціальних результатів 

функціонування робочої сили і техніко-технологічних засобів виробництва.  

Актуальність вивчення основ організації праці та організації 

виробництва зумовлена тим, що сучасне виробництво не може розвиватися 

інтуїтивно, без наукового підходу та ігноруючи закони економіки праці, 

організації виробництва тощо. 

Розвиток ринкових відносин і подолання державної форми організації 

праці призводять до необхідності дослідження можливих форм організації 

праці з метою ефективного використання наявних ресурсів. 

Питання, пов’язані з розвитком організації праці, знайшли 

відображення в роботах зарубіжних вчених: А. Маршала, Г. Форда, Ф. 

Гілберта, Ф. Тейлора та ін. 

Значний внесок в теорію і практику організації праці внесли радянські 

вчені. Серед публікацій початкового періоду розвитку організації праці слід 

відмітити роботи А..А. Богданова, Н..А. Вітке, А..К. Гастєва, 

Ф. Р. Дунаєвського, О. А. Єрманського, П. М. Кєржєнцєва, Е. Ф. Розмирович. 

В них висвітлено зміст проблем організації праці, основні напрямки 

практичного її впровадження та стан роботи в області організації праці у той 

час.  

Розгляду різних аспектів організації праці в сучасних умовах 

присвячені праці таких російських вчених, як: Б. М. Генкін, В. Л. Іноземцев, І. 

М. Разумов, А. І. Рофе, С. М. Семенов, Е. Л. Смірнов, С. В. Смірнов, А. П. 

Степанов.  

В сучасних наукових публікаціях з проблем організації праці на 



 

підприємствах значна увага приділяється розвитку організації праці в Україні 

як у теоретичному, так і в практичному аспектах. Серед вітчизняних авторів, 

які досліджують питання удосконалення організації праці, слід відмітити 

Д. П.  Богиню, В. М. Данюка, О. А. Грішнову, А. М. Колота, Т. А. 

Костишину, М..Ю. Сандуленко, Т..В. Перепельчук. В їх працях основна увага 

зосереджується на теоретичних дослідженнях організації праці. 

Проте, до теперішнього часу залишаються відкритими питання 

визначення наукових напрямків покращення організації праці в умовах 

ринкових трансформацій, визначення шляхів підвищення рівня організації 

праці.  

Предметом дослідження у випускній роботі виступають теоретичні та 

практичні аспекти вдосконалення форм організації праці на підприємстві, 

об’єктом – форми організації праці, що використовуються в виробничій 

діяльності ТОВ «Тусмо». 

Метою даної випускної роботи є вивчення теоретичних та практичних 

підходів до форм організації праці персоналу, вивчення їх впливу на 

ефективність діяльності підприємства загалом та розробка рекомендацій 

щодо вдосконалення форм організації праці на підприємстві. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 

1) розкрити теоретичні основи поняття організації праці та її форм; 

2) дослідити сучасні форми організації праці та умови їх 

застосування; 

3) надати загальну характеристику діяльності обраного 

підприємства; 

4) провести аналіз досліджуваної проблеми на ТОВ «Тусмо»; 

5) розглянути заходи щодо вдосконалення форм організації праці на 

підприємстві. 

В даній випускній роботі використані теоретичні та емпіричні методи 

наукового дослідження, а саме: порівняння, аналіз, синтез, абстрагування, 

наукової класифікації та систематизації, балансовий метод тощо. 



 

При написані випускної роботи використовувалися наступні 

матеріали:  

– баланс  та звіт про фінансові результати ТОВ «Тусмо» за три роки; 

– спеціальна та довідкова література з даного питання; 

– дані з мережі Інтернет. 

Структура випускної роботи складається з вступу, основної частини, 

представленої двома розділами, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. 

  



 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

 

В результаті виконаної роботи можна зробити наступні теоретичні та 

практичні висновки та пропозиції: 

1. Організація праці     сукупність технічних, організаційних, 

санітарно-гігієнічних заходів, що забезпечують ефективніше використання 

робочого часу, устаткування, виробничих навичок і творчих здібностей 

кожного члена колективу, усунення важкої ручної праці і здійснення 

сприятливих впливів на організм людини.  

Організація праці включає в себе економічні, соціальні, 

психофізіологічні та організаційні задачі. 

Мета організації праці складається з двох взаємопов’язаних частин: 

підвищити дохідність підприємства та гуманізувати працю шляхом зниження 

високого навантаження на працівників та підвищення безпеки праці. 

2. Форми організації праці     це її різновиди, які відрізняються 

особливостями розв’язання питань з окремих напрямів організації праці. 

Вони визначаються відповідними системо-утворювальними ознаками та 

критеріями. 

За способом встановлення планових завдань і обліком виконаної 

роботи форми організації праці бувають індивідуальні та колективні. 

Колективні форми організації праці мають різновиди. Залежно від 

місця підрозділу в ієрархії управління на підприємстві колективні форми 

організації праці можуть бути ланковими, бригадними, дільничними та ін. 

Однією з найпоширеніших форм організації праці є бригадна з її 

різновидами. 

3. Характерною особливістю сучасного виробництва за кордоном 

треба вважати перехід до різноманітних колективних (групових) форм 

організації праці, включаючи спільне виконання окремих завдань (контроль 

якості, обслуговування виробництва, навчання). З-поміж різних форм 

групової роботи, спрямованої на підвищення ефективності виробництва та 



 

вдосконалення трудових відносин,  варто назвати так звані гуртки якості, які, 

по суті, є неформальною організацією управління виробництвом, що 

співіснує паралельно з традиційною ієрархічною системою. 

Існують принципи наукової організації праці, це: комплексність, 

спеціалізація, регламентованість, системність, стабільність та цілеспрямована 

творчість. 

Впровадження принципів наукової організації праці сприятиме  

зниженню витрат праці, витрат обігу, підвищенню продуктивності праці 

працівників, поліпшенню і оздоровленню умов праці, підвищенню 

змістовності та привабливості праці тощо. 

4. Товариство з обмеженою відповідальність виробничо-торгівельна 

фірма «Тусмо»      самостійне підприємство, яке створене засновником з 

метою отримання прибутку шляхом виробництва робочого спеціалізованого 

одягу та оптової роздрібної торгівлі і посередництві в ній. Товариство 

створене на необмежений термін, діє згідно із Законами України, 

Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України та іншими 

нормативними актами України. 

Організаційна структура ТОВ «Тусмо» носить лінійний характер, 

тобто  кожен підрозділ очолює керівник, який здійснює в його межах 

одноосібне керівництво. 

Основними напрямками діяльності ТОВ «Тусмо» згідно єдиного 

державного реєстру підприємств та організацій  України є: виробництво 

робочого спеціалізованого одягу (основний) та неспеціалізована оптова 

торгівля. 

Товарний асортимент ТОВ «Тусмо» представлений: повсякденним та 

польовим обмундируванням, захисними плащами-накидками та аксесуарами 

для одягу з натуральної шкіри (ремні). 

З’ясовано, що на підприємстві для виробництва продукції 

використовують найсучасніше обладнання та якісні матеріали. 

http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80


 

Основна маса закупівель продукції підприємства належить  

Міністерству оборони України. За 2009–2015 роки на ТОВ «Тусмо» для 

нього було виготовлено продукції на суму 8,2 млн. гривень. 

З’ясовано, що фірма діє у багато конкурентному середовищі. 

5. ТОВ «Тусмо» в останній звітний рік значно збільшило обсяги 

виробництва: так, у 2015 році обсяг виробництва порівняно з 2013 

збільшився на 420 тис. грн, а абсолютне відхилення обсягу виробництва 2015 

року від 2014 року складає  1036 тис. грн. 

На ТОВ «Тусмо» постійно зростає чистий дохід від реалізації 

продукції, так: з 2013 по 2014 роки він виріс на 5756 тис. грн., а за 2014-2015 

роки на 21508 тис. грн. Порівнюючи 2014 і 2013 роки можна побачити, що  

значно виріс валовий прибуток     7602 тис. грн., що складає майже 97  . 

Щодо чистого прибутку, то в 2014 році порівняно з 2013 роком 

спостерігається його зменшення на 56 тис. грн., а вже в 2015 році  порівняно 

з 2014 роком відбулося його підвищення на 530 тис. грн. 

Показник рентабельності становить 27,5, цей показник показує 

скільки отримано валового прибутку з 1 грн. понесених витрат. Валова 

рентабельність продажу продукції  становить 21,5, цей показник показує 

розмір валового прибутку, що отримується з  1 грн. доходу від продажу 

продукції. Рентабельність оборотних активів становить 3,51, цей показник 

показує величину прибутку, яка припадає на 1 грн. оборотних активів. 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності є меншим за норму. Це означає, що 

підприємство не зможе  негайно  погасити поточні зобов’язання. 

6. На ТОВ «Тусмо» в виробничих цехах використовують бригадну 

форму організації праці. На підприємстві використовують комплексні 

бригади з повним поділом праці, тобто кожен робітник постійно виконує 

роботу однієї професії та кваліфікації. 

На підприємстві використовують таку форму організації виробничих 

процесів як поток. 



 

Поділ і кооперація праці в апараті управління ТОВ «Тусмо» 

проводиться з метою спеціалізації працівників і набуття ними необхідних 

навиків і якості знань, встановлення чіткої відповідальності персоналу за 

доручену справу, створення взаємодії між працівниками (кооперації праці) і 

досягнення на цій основі максимальної продуктивності, ефективності 

управлінської праці. 

Аналізуючи систему організації праці в апараті управління, було 

виявлено ряд недоліків, пов’язаних з втратою інформації, надмірності 

обладнання, меблів.   

7. Нами було рекомендовано на ТОВ «Тусмо» впровадити бригадну 

форму організації праці без поділу. 

Були розроблені етапи проведення поділу і кооперації праці в апараті 

управління ТОВ «Тусмо». 

Розроблені рекомендації, щодо удосконалення організації праці 

управлінського персоналу, які ґрунтуються на японській системі «5S». 

Рекомендовано кожному структурному відділу підприємства  мати 

Положення про організацію його роботи, де встановлюються основні 

завдання і структура даного відділу, основні функції виконавців відділу, 

права та обов’язки даного відділу і його керівника, взаємовідносини з 

іншими підрозділами підприємства тощо. Застосування даних заходів 

призведе до раціоналізації розподілу праці працівників в апараті управління 

та підвищить їх продуктивність.  

Також рекомендовано удосконалити матеріальне та моральне 

стимулювання працівників апарату управління та підвищувати кваліфікацію 

управлінських кадрів.  

Виявлена ефективність заходів з удосконалення організації 

управлінської праці у ТОВ «Тусмо». 

Вказано, що стематизувати інформацію  в електронному вигляді 

допоможе система електронного документообігу (СЕД), яку варто 

запровадити на досліджуваному підприємстві. 



 

На прикладі модуля програми СЕД «Управління договорами», 

розглянуто одне з кіл вирішуваних бізнес-задач та встановлена ефективність 

від їх використання та більш детально розглянути економічний ефект від їх 

використання.  

Були проаналізовані Показники бізнес-ефекту при впровадженні 

бізнес-рішення «Управління договорами». Так, встановлено, що середня 

тривалість підготовки та узгодженості договірного документу скорочується  

у 4–6 раз. А середня тривалість пошуку досьє договору співробітником  

скорочення у 8-10 раз. 
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