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ВСТУП 

Форми  організації  праці  відіграють  важливу  роль  у  економічній

роботі  підприємства.  Вони  служать  підґрунтям  для  складання  технічно  і

економічно обґрунтованих планів, забезпечуючи їх напруженість і реальність

реалізації. Норми праці виступають у ролі показників, за якими визначають

економію праці, зростання одного з найважливіших показників економічної

роботи підприємства – підвищення продуктивності праці.

Форми  організації  праці  є  технічною  основою  раціональної

організації виробництва. Організувати працю на підприємстві - це перш за

все правильно розставити  людей, що зайняті виконанням єдиного завдання.

Для цього необхідно знати, скільки праці і якої якості потрібно для виконання

тієї  чи іншої  операції  або іншої  частини виробничого процесу. Правильна

організація праці передбачає в першу чергу встановлення кількості пропорцій

між  окремими  видами  праці  з  врахуванням  їх  якісних  відмінностей.  Це

можливо  при  умові,  якщо  у  розпорядженні  підприємства  є  науково

обґрунтовані  норми  праці  на  всі  види  виконуваних  робіт.  Розділення  і

кооперація праці мають велике значення при розвитку технічного процесу.

Форми організації праці - це складова частина економіки праці. Вона

сприяє раціональному з'єднанню техніки і персоналу  оптимізує ефективне

використання  живої  праці,  забезпечує  збереження  здоров'я  працівників  та

підвищення  задоволеності  працею  за  рахунок  зміни  його  змісту.  Під

організацією праці розуміють діяльність з впровадження рекомендацій науки

з метою раціоналізації процесу праці.

В даній  випускній роботі  запропоновано заходи,  що спрямовані  на

удосконалення  форм  організації  праці  на   підприємстві  ТОВ  «Первоцвіт-

фарм». 

Зміни, що відбуваються останнім часом у сфері суспільної організації

праці,  об’єктивно  потребують  вдосконалення  правового  регулювання

трудових  відносин,  які  виникають  за  умов  сумісництва  та  суміщення

професій  (посад).  Сьогодні  ці  форми  організації  праці  мають  неабияке



значення  для  української  економіки  та  суспільства,  оскільки  дозволяють

поліпшити  громадянам  життєвий  рівень  шляхом  розширення  джерел

матеріального доходу, сприяють подоланню вузькопрофесійного поділу праці

і  створюють  умови  для  більш  повного  розвитку  професійних  та

інтелектуальних  здібностей  працівника,  дозволяють  більш  якісно

(кваліфіковано)  виконувати  трудові  функції  та  економити  трудові  ресурси.

Але існуюча нормативно-правова база у сфері регулювання сумісництва та

суміщення професій (посад) в основному формувалася до часів перебудови і

реформ в  українському суспільстві.  В  сьогодення можна сказати,  що саме

процес  організації  праці  став,  насамперед,  найважливішою  початковою

ланкою кожного підприємства, фірми, організації тощо.

Розробками  різних   підходів  і  трактувань  форм організації  праці  на

різних  рівнях  управління  займалися  такі  вітчизняні  фахівці:  І.Багрова,

Д.Богиня,  І.Гайдай,  А.Гальцев,  Б.Генкин,  О.Грішнова,  Г.Завіновська,

А.Каліна,  Р.Колосова,  А.Колод,  Н.Поляков.  Але  у  сучасних  умовах

відбувається брак досліджень  нових методів і форм організації праці.

Предмет  і  об’єкт  дослідження.  Предметом дослідження у  випускній

роботі виступає сукупність теоретичних та практичних аспектів застосування

форм  організації  праці  підприємства  ТОВ  «Первоцвіт-фарм».  Об’єктом  є

господарська діяльність підприємства ТОВ «Первоцвіт-фарм». 

Мета і завдання дослідження. Метою випускної роботи є обґрунтування

теоретичних  положень,  а  також  розробка  практичних  рекомендацій  щодо

удосконалення  форм  організації  праці  на  підприємстві.  Для  досягнення

поставленої мети в роботі  визначені для вирішення наступні завдання:

- провести огляд літературних джерел та виявити проблемні питання

щодо форм організації праці;

-  дослідити  особливості  форм  організації  праці  на  досліджуваному

підприємстві;

- розробити рекомендації щодо удосконалення форм організації праці

на підприємстві.



ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Під час написання випускної роботи було надано характеристику форм

організації  праці та  розроблено  пропозиції  щодо  їх  удосконалення  на

підприємстві ТОВ «Первоцвіт-фарм». А саме вдалося встановити, що: 

Форми організації праці відіграють важливу роль у економічній роботі

підприємства. Вони служать підґрунтям для складання технічно і економічно

обгрунтованих планів, забезпечуючи їх напруженість і реальність реалізації.

Можна  сказати,  що  організація  праці  на  підприємстві  –  це  сукупність

процесів  і  дій  по  встановленню  чи  вдосконаленню  порядку  здійснення

трудового процесу і пов'язаних з ним взаємозв'язків працівників між собою

та із засобами виробництва.

Різноманітність  підходів  до  форм  організації   праці  залежить  від

специфіки діяльності підприємства.  Важливим елементом в організації праці

є нормування праці.  Організовуючи працю, слід визначити, яка її кількість

потрібна для виконання кожної конкретної роботи і якою має бути її якість.

Норми  праці  є  основою  для  визначення  пропорцій  розвитку  галузей

економіки,  складання балансу використання трудових ресурсів,  визначення

виробничих потужностей.  Нормування праці  -  складова організації  праці  і

виробництва.  Воно  є  важливою  ланкою  технологічної  й  організаційної

підготовки  виробництва,  оперативного  управління  ним,  невід'ємною

частиною  менеджменту  і  соціально-трудових  відносин.  Таким  чином,

нормування  праці  є  важливим  елементом  організації  оплати  праці  на

підприємстві,  ефективний засіб забезпечення оптимального співвідношення

між  мірою  праці  та  мірою  її  оплати,  що  відповідає  вимогам  соціальної

справедливості у розподілі фонду споживання, позитивної мотивації праці і

трудовій віддачі працівників.

ТОВ  «Первоцвіт-фарм»  здійснює  свою  господарську  діяльність

відповідно  до  виду  господарської  діяльності  та  форми  власності.

Підприємство  постійно  розширює  свою  діяльність  обсяг  власних



господарських відносин, що вказує на ефективність функціонування існуючої

організаційної  структури  управління.  ТОВ  «Первоцвіт-фарм»,  постійно

збільшує   обсяги  продажу,  розширює  асортимент  продукції  для  більш

повного задоволення вимог покупців, веде активну маркетингову роботу. 

Підприємство  ТОВ  «Первоцвіт-фарм»  є  прибутковим  і  здійснює

активну діяльність з розвитку і збільшення обсягів продажу. 

Позитивним  явищем  в  господарській  діяльності  підприємства

вважається  значний  рівень  рентабельності  виручки  від  продажу  продукції

(товарів,  робіт,  послуг),  а  також  активів.  Важливим  для  повноцінного

розвитку підприємства є склад кадрів. Достатня забезпеченість підприємства

необхідними  трудовими  ресурсами,  їх  раціональне  використання,  високий

рівень продуктивності праці мають велике значення для збільшення обсягів

продукції  і  підвищення  ефективності  виробництва.  На  підприємстві  ТОВ

«Первоцвіт-фарм» спостерігається високий рівень продуктивності праці, що

має прямий вплив на збільшення його прибутку.  Збільшення розміру цих

показників  свідчить  про  збільшення  ефективності  господарювання

підприємства. На жаль рівень рентабельності підприємства з кожним роком

зменшується,  що  може  призвести  до  падаючого  попиту  на  продукцію

підприємства  й  до  перенагромадження  активів.  Тому  керівництву  слід

звернути на це увагу.

Оцінивши ефективність показників використання  майнового стану слід

сказати,  що  всі  показники  знаходяться  в  середньо  галузевих  нормах,  які

визначені  для  підприємства.  Коефіцієнт  рентабельності  діяльності  в  2012

році становила 1,8 % і вже в 2013 році становив 1,5 %. Коефіцієнт окупності

власного капіталу (фінансова рентабельність) в 2012 році 0,05 і збільшився в

2014  до  0,06,  що  характеризує  рівень  прибутковості  власного  капіталу,

вкладеного в дане підприємство, тому має найбільший інтерес для наявних і

потенційних власників й акціонерів.  Зростання цього показника є  одним з

основних  показників  інвестиційної  привабливості  підприємства,  тому  що

його рівень показує верхню межу дивідендних виплат.Фінансовий стан ТОВ



«Первоцвіт-фарм»  є ліквідний і платоспроможний, підприємство є фінансово

стійким  і  на  жаль  залежним  від  зовнішньої  політики   держави  та

економічного становища країни.

Проаналізувавши форму і систему оплати праці на підприємстві ТОВ

«Первоцвіт-фарм» , можна зробити висновок, що основною системою оплати

праці  є  погодинна.  Оплата  праці  керівників  і  службовців  здійснюється

відповідно  до  посадових  окладів.  Розподіл  працівників  по  посадах

здійснюється  за  допомогою  Єдиної  номенклатури  (переліку)  посад  і

Кваліфікаційного довідника посад керівників і службовців.

Форма організації  «Первоцвіт-фарм» являє  собою певне поєднання в

часі й у просторі елементів виробничого процесу за відповідного рівня його

інтеграції,  що  відбиваються  в  системі  стійких  зв’язків.  Розглядаючи поділ

праці всередині  підприємства  «Первоцвіт-фарм»,  слід  виділити  наступні

основні його види: 

- функціональний розподіл праці між різними категоріями працівників

підприємства; 

-   поділ  праці між  групами  робітників  за  ознакою  технологічної

однорідності виконуваних ними робіт – професійний поділ праці; 

-  поділ  праці  між  групами  робітників  в  залежності  від  складності

виконуваних ними робіт - кваліфікаційне поділ праці. 

Також  особливу  увагу  приділяють  розподілу  праці  менеджерів

підприємства, що сприятливо вливає на продуктивність праці організації.

Саме  завдяки  такому  розподілу  підприємство  маючи  велику

конкуренцію  і  не  стабільне  економічне  становище  країни  на  сьогодні  є

прибутковим  і  має  можливість  збільшувати  свою  частку  ринку  в

Житомирській області. 

Для  удосконалення  форм  організації  праці  на  підприємстві  ТОВ

«Первоцвіт-фарм» використовують такі методи, як створення умов, за яких

працівник  уміє,  може  і  хоче  працювати,  тобто  умов  для  безперервної

високоефективної  праці,формування  окремих  трудових  процесів  і  складу

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96
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http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96
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виробничих  операцій  з  урахуванням  економічної  доцільності,

психофізіологічних  та  соціальних  наслідків  розподілу  праці;  складання

проектних балансів робочого часу для окремих працівників за професіями і

робочими місцями, забезпечення рівної інтенсивності праці на всіх ділянках

виробничого процесу і науково обґрунтованих режимів праці і відпочинку;

Удосконалення  організації  праці   на  підприємстві  «Первоцвіт-фарм»

запропоновані такі, проекти трудових процесів і методів їх здійснення:

- особливий  технологічний, функціональний і  кваліфікаційний поділ

праці; 

- розпорядок робочого дня і графік синхронізації дій виконавців у часі і

просторі;

- схему планування робочого місця, перелік елементів його оснащення,

регламент обслуговування;

-  необхідні  засоби  індивідуального  і  колективного  захисту,  форми  і

періодичність інструктажу з техніки безпеки;

- вимоги до виконавців і рекомендації з навчання професіям і функціям,

що поєднуються, і функціям, періодичності підвищення кваліфікації;

-  рекомендації  з  ведення робіт у позаштатних ситуаціях.  Проведення

заходів  щодо  вдосконалення  організації  праці  має  супроводжуватися

розрахунком їх очікуваної економічної ефективності й оцінкою їх соціальних

наслідків.
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