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Пояснювальна  заПиска

Організація праці — приведення трудової діяльності людей у 
певну систему, що характеризується внутрішньою впорядкованіс-
тю, узгодженістю і спрямованістю взаємодії для реалізації спільної 
програми та мети. Організація праці має як статичний аспект, тобто 
структуру праці, так і динамічний, тобто функціонування, поведінку, 
взаємодію людей у процесі трудової діяльності.

Під впливом науково-технічного прогресу, зміни засобів вироб- 
ництва, технології, форм і методів управління і т. д., змінюються 
структури праці, відбувається заміна одних форм організації праці 
іншими, більш ефективними в нових конкретних умовах.

Навчальна програма дисципліни “Організація праці” відповідає 
навчальному плану підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного 
рівня “бакалавр” галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” 
з напряму підготовки 6.030505 “Управління персоналом та економі-
ка праці”. 

Курс “Організація праці” є необхідною складовою вивчення нових 
підходів до утворення і функціонування організацій, заснованих на 
реаліях сьогодення, основ менеджменту та діяльності підприємств в 
існуючих економічних умовах, організації корпоративного розвитку 
підприємств. Об’єктами організації праці є виробничі системи різних 
рівнів, до яких входять люди та підпорядковані їм засоби праці, їх 
технічна й соціальна єдність, зумовлена технологією виготовлення 
продукції чи надання послуг. 

Навчальна програма дисципліни “Організація праці” розрахована 
на студентів 4 курсу спеціалізації “Економіка та управління персо-
налом”, а також “Міжнародна економіка та управління персоналом”. 
Вона розроблена з урахуванням усіх основних складових виробни-
чої діяльності підприємства: праця, знаряддя праці, предмети праці, 
продукти праці, координація їх руху по операціях і робочих місцях, 
завдяки чому досягається рівномірна, ритмічна робота та високі тех-
ніко-економічні результати. 

Основна мета вивчення дисципліни “Організація праці” — форму-
вання у студентів комплексу теоретичних знань і прикладних нави-
чок із раціональної організації та використання методів підвищення 
результативності виробничих систем промислового підприємства. 

Предметом вивчення дисципліни є пізнання та свідоме викорис-
тання сучасних закономірностей, зв’язків і відносин між елемента-
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ми виробничої системи, що відображають сутність і зміст організації 
праці, освоєння та підготовку виробничих процесів  на підприємстві. 

Організація праці — це спосіб поєднання безпосередніх виробни-
ків із засобами виробництва з метою створення сприятливих умов 
для одержання високих кінцевих соціально-економічних результатів. 
Організація праці на даному рівні передбачає такі основні завдання:

• ознайомлення студентів із теорією та сучасною практикою ор-
ганізації праці; 

• набуття студентами вміння аналізувати процеси, що відбува-
ються у виробництві;

• закріплення навичок самостійного виконання техніко-
економічних розрахунків та обґрунтування параметрів раціо-
нальної організації виробничих систем; 

• розвиток дослідницьких та організаторських здібностей у сту-
дентів у процесі підготовки організаційних проектів вироб- 
ництва та їх реалізації. 

У результаті вивчення дисципліни “Організація праці” студенти 
повинні знати: 

• предмет, завдання і зміст дисципліни; 
• суть, принципи та основні напрями організації праці;
• планування виробничої структури підприємства;
• виробничий процес і організаційні типи виробництва;
• поділ і кооперацію праці;
• організацію трудових процесів і робочих місць;
• нормування праці;
• раціоналізацію трудових процесів, прийомів і методів праці;
• планування і обслуговування робочих місць;
• організацію добору персоналу та його розвиток;
• визначення переліку функцій та обов’язків кожного працівни-

ка;
• оптимізацію режимів праці та відпочинку;
• встановлення правил дисципліни праці, які забезпечують поря-

док і узгодженість у роботі;
• умови праці, охорону та безпеку праці.
Теоретичні знання мають бути закріплені практичними навичка-

ми системного комплексного вирішення управлінських проблем ор-
ганізацій.

У цьому зв’язку студенти повинні уміти: 
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• науково прогнозувати стратегію розвитку організації, ефектив-
ність і конкурентоспроможність продукції, що випускається; 

• вивчати й оцінювати зовнішні і внутрішні фактори, що вплива-
ють на конкурентоспроможність, впевнено доводити свої ідеї і 
аргументи; 

• аналізувати ситуації, прогнозувати, економічно оцінювати і 
приймати конкурентоспроможні, стратегічні, управлінські рі-
шення в умовах невизначеності.

Значення вивчення курсу полягає в тому, що у процесі трансфор-
мації економіки України висуваються нові вимоги до ефективності 
виробничого менеджменту, зумовлені підприємницькою активністю, 
зростанням динамічності бізнес-середовища, глобалізацією економіч-
них відносин, розвитком функцій і методів державного регулювання 
економічних процесів. Тому майбутнім менеджерам вкрай необхідно 
володіти теоретичними аспектами організації праці та обов’язково 
вміти використовувати їх на практиці. Курс “Організація праці” 
пов’язаний з такими дисциплінами, як “Менеджмент виробничої ді-
яльності”, “Організація виробництва”, “Нормування праці”, “Трудове 
право”, “Управління якістю”, “Організація праці менеджера”, “Теорія 
та практика прийняття рішень”, “Психофізіологія”, “Управління пер-
соналом” та ін.

Мета вивчення дисципліни — оволодіти знаннями, набути нави-
чки і уміння організаційної та методичної діяльності з оптимізації 
організації праці на підприємствах.

ТемаТичний  План 
дисципліни 

“організація  Праці”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2

змістовий модуль і. організація праці — складова  
організації виробництва

1 Суть, принципи та основні напрями організації праці

2 Планування виробничої структури підприємства

3 Промислове підприємство як об’єкт організації праці
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1 2

змістовий модуль іі. Характеристика організації трудової 
діяльності на підприємстві

4 Виробничий процес і організаційні типи виробництва

5 Організація трудових процесів і робочих місць

6 Нормування праці і стимулююча функція заробітної плати

7 Раціоналізація трудових процесів, прийомів і методів праці

8 Планування й обслуговування робочих місць

змістовий модуль ііі. організація праці в галузі кадрового 
менеджменту

9 Організація добору персоналу та його розвиток

10 Оптимізація режимів праці та відпочинку

11 Зміцнення дисципліни праці як елемент організації праці

12 Умови праці, охорона та безпека праці

Разом годин: 180

змісТ 
дисципліни 

“організація  Праці”

змістовий модуль і.  організація праці — складова організації 
виробництва

Тема 1. суть, принципи та основні напрями організації праці
Організація праці — складова організації виробництва. Принципи 

організації праці. Мета і завдання організації праці на підприємстві.
Наукова організація праці (НОП).
Громадська організація праці: форми і методи залучення людей 

до праці; поєднання робочої сили із засобами виробництва; поділ і  
кооперація праці у суспільстві; розподіл результатів праці між члена-
ми суспільства; забезпечення відтворення робочої сили.

Основні напрями організації праці на підприємстві: поділ і коопе-
рація праці; організація та обслуговування робочих місць; нормуван-
ня праці; організація добору персоналу та його розвиток; оптимізація 
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режимів праці та відпочинку; раціоналізація трудових процесів, при-
йомів і методів праці; поліпшення умов праці; зміцнення дисципліни 
праці; мотивація й оплата праці.

Особливості організації праці різних категорій працівників.
Література [9; 10; 14; 16; 19; 25; 54]

Тема 2. Планування виробничої структури підприємства
Виробнича структура і чинники, що її визначають. Укрупнення 

підприємств. Спеціалізація. Кооперування. Комбінування.
Класифікація цехів і служб підприємства. Обслуговуючі госпо-

дарства виробничого призначення. Загальна структура підприємства.
Удосконалення виробничої структури. Напрями вдосконалення.

Література [13–15; 20; 22; 42]

Тема 3. Промислове підприємство як об’єкт організації праці
Підприємство як основний носій ринкових відносин. Підпри- 

ємство — основна організаційна ланка господарства України. Голов- 
на мета й завдання підприємства, ознаки діяльності. Сучасне під-
приємство. Завдання наукової організації праці. Наукова організація 
управління. Ввиди і підвиди діяльності підприємства.

Організаційні форми підприємств. Господарське товариство. Кон-
церн. Асоціація. Консорціум. Синдикат. Картель. Фінансово-промис-
лова група.

Виробничо-господарська, економічна і соціальна діяльність під-
приємства. 

Функціональна структура підприємства.  Основні інформаційні 
потоки.

Види організаційних структур управління підприємством. Чин-
ники, що визначають тип, складність та ієрархічність організаційної 
структури підприємства. Характеристика лінійної та функціональної 
структури управління підприємством.

Сутність і методи організаційного проектування, етапи його про-
ведення. Умовои розробки якісних організаційних проектів. Моде-
лювання.

Література [1; 14; 20; 22; 25; 27; 42; 49]
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змістовий модуль іі. Характеристика організації трудової 
діяльності на підприємстві

Тема 4. виробничий процес і організаційні типи виробництва
Виробничий процес, його різновиди і структура. Основні вироб-

ничі процеси. Обслуговувальні виробничі процеси.
Наукові принципи організації виробничого процесу. Форма ор-

ганізації виробництва як характеристика просторово-тимчасової 
структури виробничого процесу. 

Загальна характеристика методів організації виробництва. Метод 
організації індивідуального виробництва. Метод організації потоко-
вого виробництва. Метод групової організації виробництва.

Типи виробництва, їх техніко-економічні особливості. Номенкла-
тура продукції. Обсяг випуску виробів. Ступінь сталості номенкла-
тури.

Література [7; 13; 15; 16; 19; 20; 22, 25; 40; 49]

Тема 5. організація трудових процесів і робочих місць
Трудовий процес як елемент виробничого процесу. Основні еле-

менти трудового процессу. Ознаки класифікації та види трудових 
процесів. Раціоналізація трудового процесу, поділ на операції. Еле-
менти операції: трудовий прийом; трудова дія; трудовий рух; комп-
лекс трудових прийомів.

Організація праці на робочих місцях. Проектування і плануван-
ня робочих місць, їх обслуговування. Атестація робочого місця, мета 
проведення. Позиції, за якими атестуються робочі місця.

Удосконалення організації праці. Кооперація праці. Дисципліна 
праці. Проектування трудового процесу та методи його здійснення.

Література [15; 17; 22; 24; 25; 30; 42]

Тема 6. нормування праці і стимулююча функція  
заробітної плати

Роль і місце нормування праці у ринковій економіці. 
Нормування праці як стимул зростання її ефективності. Структур-

ні чинники. Види аналізів: функціональний; трудовий; функціональ-
но-трудовий. Елементи психофізіологічного методу моделювання. 
Мікроелементні нормативи.
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Важливим елементом організації праці є матеріальне та моральне 
стимулювання праці, яке формує мотив участі працівника у процесі 
виробництва. Нормування праці як стимул зростання оплати. Роль 
нормування праці у реалізації стимулюючої функції заробітної плати. 
Форми оплати праці. Тарифна система оплати праці. Єдина тарифна 
сітка (ЄТС). Відрядна форми оплати праці. Погодинна оплата праці.

Принципи і методи комплексного обґрунтування норм витрат 
праці. Види норм витрат і результатів праці. Призначення і методи 
розрахунку норм праці. Форми технології та норм трудових процесів. 
Чинники комплексного обґрунтування норм праці. Основні елемен-
ти організації праці. Психофізіологічне обґрунтування норм і норма-
тивів праці. Загальний алгоритм комплексного обґрунтування норм 
праці.

Інтенсивність праці і нормування трудових процесів. Необхідний 
час. 

Досвід країн із ринковою економікою у сфері нормування праці. 
Література [12; 14; 19; 22; 25; 27; 40; 49]

Тема 7. раціоналізація трудових процесів, прийомів  
і методів праці 

Раціоналізація трудових процесів, прийомів і методів праці на 
основі узагальнення прогресивного досвіду. Раціональним вважаєть-
ся спосіб роботи, який забезпечує мінімальні затрати часу.

Вивчення раціоналізації трудових процесів проводиться з вико-
ристанням методів хронометражу, фотографії робочого часу (у тому 
числі самофотографії), фотохронометражу, а також із використанням 
кіно- та відеозйомки.

Хронометраж — метод спостереження і замірів безпосередньо на 
робочому місці затрат оперативного часу.

Особливості організації праці управлінського персоналу. Особли-
ві риси розумової праці. Система управління власною трудовою ді-
яльністю.  

Управлінська діяльність.  Основні напрями аналізу управлінської 
діяльності. 

Позиції раціоналізації роботи з персоналом, її форм і методів. Рів-
ні раціоналізації управлінської діяльності. Підходи до аналізу та ра-
ціоналізації процесів управлінської діяльності. Проблеми проекту-
вання процесів організації управлінської праці.
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Раціональна організація праці передбачає створення відповідних 
умов для працівників.

Література [11; 13–15; 20; 22; 25; 42]

Тема 8. Планування й обслуговування робочих місць 
Поняття “робоче місце” — первинна ланка виробничої структури 

підприємства, об’єкт організації праці; зона застосування праці, яка 
обладнана необхідними засобами, що призначені для трудової діяль-
ності. 

Класифікація робочих місць за: професіями; числом виконавців; 
ступенем спеціалізації; рівнем механізації;  ступенем рухомості; кіль-
кістю обладнання.

Робочі місця — стаціонарні,  пересувні, у закритому приміщенні, 
на відкритому повітрі, під землею, під водою, на висоті.

Планування робочого місця. Типовий проект організації праці на 
робочому місці (розділи). Організація робочого місця. Головні еле-
менти оснащення робочого місця: основне технологічне та допоміж-
не обладнання; технологічне оснащення; організаційне оснащення та 
технічна документація.

Функції обслуговування робочих місць. Три системи обслугову-
вання робочих місць; централізована; децентралізована; змішана. 
Форми обслуговування: стандартна; планово-попереджувальна; по-
чергова.

Основні поняття атестації робочих місць на підприємстві. Робоча 
зона, зона проведення нарад, зона відпочинку. Шкідливий виробни-
чий фактор. Небезпечний виробничий фактор. Порядок здійснення 
атестації робочих місць. 

Література [6; 10; 18; 20; 22; 25; 27; 40; 49]

змістовий модуль ііі.  організація праці в галузі кадрового 
менеджменту

Тема 9. організація добору персоналу та його розвиток
Загальна організація праці на підприємстві може бути забезпече-

на лише за умов наявності певної кількості персоналу, відповідності 
його якісних характеристик потребам виробництва. Тому передумо-
вою ефективної організації праці є доцільна технологія комплекта-
ції, використання та службово-професійне просування працівників. 
Вона передбачає планування роботи з персоналом, маркетинг пер-
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соналу, ділову оцінку, набір та відбір кадрів, систему використання 
та розвитку персоналу.

Планування персоналу. Профорієнтація і профвідбір. Наймання 
персоналу. Оцінювання персоналу. Підвищення його кваліфікації. 
Планування кар’єри тощо.

Література [6; 10; 18; 20; 22; 25; 27; 42]

Тема 10.  оптимізація режимів праці та відпочинку
Режим праці та  відпочинку — це порядок чергування роботи і пе-

рерв на відпочинок та їх тривалість. 
Розрізняють змінний, добовий, тижневий та місячний режими 

праці. 
Змінний режим праці та відпочинку, що регламентує темп і ритм 

роботи, величину та частість перерв у праці, у тому числі перерву на 
обід; добовий режим визначає кількість робочих змін та їх термін; 
тижневий режим установлює число вихідних та робочих днів на тиж-
день; місячний (річний) режим передбачає число робочих днів на рік, 
число днів відпочинку, відпустки, а також свят.

Встановлення найбільш раціонального чергування часу роботи та 
відпочинку протягом робочої зміни, тижня, місяця. 

Працездатність і методи її підвищення. Фізіологічні та психоло-
гічні основи праці. Працездатність організму. Типи нервової системи. 
Фактори, що викликають втому. Вплив мікроклімату. Використання 
техніки. 

Порушення режиму праці і відпочинку. Емоційні фактори. Важ-
кість праці. Фізіологічні основи побудови режимів праці. Динаміка 
працездатності людини. 

Література [1; 9; 15; 20–22; 25; 40]

Тема 11.  зміцнення дисципліни праці як елемент  
організації праці

Зміцнення дисципліни праці — елемент організації праці. По-
няття “дисципліна праці” має зовнішній (“державна дисципліна”) та 
внутрішній (“виробнича дисципліна”) аспекти. Складовою поняття 
“виробнича дисципліна” є технологічна дисципліна, яка характери-
зує додержання порядку ведення технологічних процесів.

Трудова дисципліна відображає ступінь дотримання працівника-
ми встановлених режимів у праці та відпочинку, правил внутрішньо-
го розпорядку.
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Трудова активність як елемент організації праці означає повну 
реалізацію інтелектуального та фізичного потенціалу працівників у 
процесі їх трудової діяльності. 

Чотири групи показників трудової активності залежно від цільо-
вої спрямованості трудової діяльності: виробничо-економічна; твор-
ча активність; розвиток особистості (професійний та кваліфікацій-
ний); громадська активність у процесі виробництва.

Підвищення творчої активності працівників. 
Література [16; 18; 20; 22; 23; 25; 42]

Тема 12.  Умови праці, охорона та безпека праці
Умови праці — це те виробниче середовище, що оточує працівника 

на виробництві. Умови праці на робочому місці, дільниці, у цеху яв-
ляють собою сукупність факторів виробничого середовища, які впли-
вають на працездатність і здоров’я людини у процесі праці. 

До факторів, що визначають умови праці, відносяться: загальний 
стан виробничих приміщень; температура; вологість; вентиляція по-
вітря у них; освітлення робочої зони; наявність виробничого шуму; 
вібрація; запиленість; забрудненість повітря; ступінь безпеки праці. 

Класифікація умов праці: санітарно-гігієнічні (характеризують 
зовнішнє середовище робочої зони); психофізіологічні (зумовлені 
змістом праці); естетичні (впливають на емоції працівника); соціаль-
но-психологічні (характеризують взаємовідносини між членами тру-
дового колективу). 

Охорона праці — здійснення комплексу заходів технічного харак-
теру та санітарно-гігієнічного напряму.

Вплив електромагнітних хвиль на організм та працездатність лю-
дини.

Покращання умов праці передбачає зведення до мінімуму шкід-
ливості виробництва, важких фізичних, психологічних навантажень, 
а також формування системи охорони й безпеки праці.

Напрями удосконалення умов праці.
Література [10; 13; 15; 16; 19–23; 40]

вказівки  до  виконання  конТрольної  робоТи

Контрольна робота — це форма самостійної роботи студента, мета 
якої є поглиблення та засвоєння знань з дисципліни “Організація 
праці”.
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Тему контрольної роботи студент визначає за останньою цифрою 
номера своєї залікової книжки — одну з двох варіантів (див. табли-
цю).

Остання цифра номера  
залікової книжки студента

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Номер теми
контрольної роботи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

В окремих випадках студент може самостійно запропонувати та 
розробити тему контрольної роботи, попередньо обговоривши її з ви-
кладачем. 

Структура і зміст теми контрольної роботи визначаються програ-
мою курсу, що зумовлює таку послідовність роботи:

• вибір теми;
• розробка плану; 
• ознайомлення з рекомендованою літературою;
• написання та оформлення роботи.
При написанні роботи та її оформленні варто керуватися такими 

вимогами:
• обґрунтування актуальності вибраної теми, стану вивчення да-

ного питання (вступ);
• опрацювання відповідної літератури;
• наявність авторського розділу;
• наявність висновків;
• наявність списку використаної літератури.
Контрольну роботи студент виконує у вигляді реферату. Цитати 

та статистичні матеріали обов’язково супроводжуються посилання-
ми на джерела інформації, які мають бути відображені у списку вико-
ристаної літератури. Посилання на інформаційні джерела необхідно 
подавати в тексті контрольної роботи у квадратних дужках, напри-
клад [7, с. 24], 7 — це порядковий номер літературного джерела у 
списку, а 24 — сторінка із вказаного джерела.

Робота повинна складатися з вступу (актуальність теми, предмет, 
об’єкт, мета, завдання), основної частини (визначення проблеми та 
послідовне її розкриття), висновків та списку використаної літератури. 

Загальний обсяг роботи — до 21 машинописних сторінок форма-
ту А4 з 14 шрифтом та інтервалом 1,5, із полями (верхнє/нижнє —  
2,5 см, ліве — 3 см, праве — 1,5 см).
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Слід мати на увазі, що головною вимогою до контрольної роботи є 
розкриття суті питань, а не кількість сторінок.

Наприкінці роботи студент ставить  дату подання роботи до дека-
нату та особистий підпис.

Теми  конТрольних  робіТ

 1. Організація праці — складова організації виробництва.
 2. Суть, принципи та  основні напрями організації праці.
 3. Планування виробничої структури підприємства.
 4. Промислове підприємство як об’єкт організації праці.
 5. Характеристика організації трудової діяльності на підприємстві.
 6. Виробничий процес і організаційні типи виробництва.
 7. Організація трудових процесів і робочих місць.
 8. Нормування праці і стимулююча функція заробітної плати.
 9. Раціоналізація трудових процесів, прийомів і методів праці.
10. Планування і обслуговування робочих місць.
11. Організація праці в галузі кадрового менеджменту.
12. Організація добору персоналу та його розвиток.
13. Оптимізація режимів праці та відпочинку.
14. Зміцнення дисципліни праці як елемент організації праці.
15. Умови праці, охорона та безпека праці.
16. Вплив електромагнітних хвиль на організм та працездатність лю-

дини.
17. Організація праці менеджера.
18. Нормативно-правова база організації праці.
19. Поділ та кооперація на підприємстві.
20. Характеристика організаційних форм підприємств.

ПиТання  для  самоконТролю

 1. У чому полягає сутність та завдання організації праці?
 2. Назвіть напрями організації праці на виробництві.
 3. Поділ праці і кооперація. Які ви знаєте види поділу праці?
 4. У чому полягає сутність нормування праці?
 5. Які основні завдання щодо покращання роботи з нормування 

праці на сучасному етапі?
 6. Дайте визначення виробничої операції та її основних структур-

них складових.
 7. Охарактеризуйте класифікацію затрат робочого часу.
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 8. Які складові часу перерв? Охарактеризуйте їх.
 9. Які ви знаєте методи вивчення затрат робочого часу шляхом спо-

стереження?
10. Назвіть основні види фотографії робочого часу.
11. Дайте визначення хронометражу. З якою метою він проводиться?
12. Охарактеризуйте основні етапи проведення хронометражного 

спостереження.
13. Який взаємозв’язок між нормами та нормативами праці? Назвіть 

види норм праці.
14. Назвіть елементи, які входять у норму штучного часу.
15. Як поділяються норми праці за ступенем обґрунтованості?
16. Які ви знаєте основні методи нормування праці? Поясніть їх пе-

реваги і недоліки.
17. Що ви розумієте під терміном “виробнича структура підпри- 

ємства”?
18. Перелічіть чинники, що визначають виробничу структуру під-

приємства.
19. Яким чином можна “поєднати” організаційну і виробничу струк-

туру? Навіщо це необхідно робити?
20. За якими основними ознаками можна класифікувати цехи і служ-

би підприємства?
21. Назвіть основні напрями, за якими відбувається удосконалення 

виробничої структури підприємства в Україні.
22. Проаналізуйте функціонування підприємства на основі Закону 

України “Про підприємство”.
23. Дайте характеристику основних організаційних форм підпри-

ємств в Україні.
24. Наведіть визначення виробничо-господарської діяльності під-

приємства.
25. Охарактеризуйте основні напрями економічної діяльності під-

приємства.
26. Визначте найбільш актуальні та значимі напрями соціальної ді-

яльності підприємства.
27. Розкрийте сутність функціональної структури підприємства.
28. Які види організаційних структур керування найчастіше зустрі-

чаються на українських підприємствах?
29. Визначте сутність, значення, цілі та завдання організаційного 

проектування.
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30. Перелічіть і розкрийте основні методи організаційного проекту-
вання.

31. Покажіть взаємозв'язки між основними складовими концепту-
альної моделі організації виробництва на підприємстві.

32. Дайте визначення сутності виробничого процесу.
33. Наведіть класифікацію різновидів виробничих процесів.
34. Проведіть структуризацію виробничого процесу.
35. Охарактеризуйте наукові принципи організації виробничого про-

цесу.
36. Які бувають форми організації виробництва? Назвіть їх переваги.
37. Як здійснюється комбінування виробництва?
38. Перелічіть основні методи організації виробництва.
39. Дайте загальну характеристику основних методів організації ви-

робництва.
40. Які типи виробництва ви знаєте? Охарактеризуйте їх техніко-

економічні особливості.
41. Що розуміють під трудовим процесом, які його основні елемен-

ти? Наведіть класифікацію трудових процесів і приклади на ко-
жен їх вид.

42. Для яких цілей аналізується структура трудового процесу? На-
ведіть приклади технологічного і трудового аналізу виробничої 
операції.

43. У чому полягають сутність і основні цілі організації праці на під-
приємстві?

44. Перелічіть і дайте характеристику основних принципів наукової 
організації праці.

45. Назвіть головні напрями вдосконалення організації праці.
46. Визначте основні завдання нормування праці на підприємстві.
47. Дайте визначення категорій “індивідуальна норма праці” та “ін-

дивідуалізація норм праці”.
48. Перелічіть основні методи вимірювання продуктивності праці і 

розкрийте їх зміст.
49. Які основні чинники враховуються під час розрахунку ефектив-

ності праці та її нормуванні?
50. Які види аналізу доцільно застосовувати для визначення змісту 

виконуваної роботи? Коротко схарактеризуйте їх.
51. Визначте зв’язок між нормуванням праці і зростанням її оплати.
52. Перелічіть і розкрийте зміст основних видів норм та методів їх 

встановлення.
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53. Розкрийте сутність основних компонентів системи комплексного 
обґрунтування норм праці. Визначте взаємозв’язки між чинника-
ми, включеними в систему.

54. Сформулюйте алгоритм комплексного обґрунтування норм праці 
за етапами з розбивкою їх за видами робіт.

55. Дайте характеристику терміна “інтенсивність праці”, перелічіть 
показники, що її характеризують.

56. Порівняйте методи і методику нормування праці в країнах з рин-
ковою економікою з вітчизняним досвідом у цій сфері.

57. Охарактеризуйте методи вивчення раціоналізації трудових про-
цесів.

58. Хронометраж, фотографії робочого часу, фотохронометраж, а та-
кож використання кіно- та відеозйомки в організації праці.

59. Охарактеризуйте методи спостереження, які ви знаєте.
60. Особливості організації праці управлінського персоналу.
61. Особливі риси розумової праці. Система управління власною 

трудовою діяльністю. 
62. Управлінська діяльність.  Основні напрями аналізу управлінської 

діяльності. 
63. Позиції раціоналізації роботи з персоналом, її форм і методів. Рів-

ні раціоналізації управлінської діяльності. 
64. Підходи до аналізу та раціоналізації процесів управлінської ді-

яльності. 
65. Проблеми проектування процесів організації управлінської пра-

ці.
66. Поняття “робоче місце”. Охарактеризуйте робочі зони.
67. Класифікація робочих місць за: професіями; числом виконавців; 

ступенем спеціалізації; рівнем механізації;  ступенем рухомості; 
кількістю обладнання.

68. Що таке робоче місце менеджера? Наведіть приклади робочих 
місць — стаціонарних, пересувних, у закритому приміщенні, на 
відкритому повітрі, під землею, під водою, на висоті.

69. Планування робочого місця. Типовий проект організації праці на 
робочому місці (розділи). 

70. Організація робочого місця. Головні елементи оснащення робочо-
го місця.

71. Функції обслуговування робочих місць. Системи та форми об-
слуговування робочих місць.
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72. Атестації робочих місць на підприємстві. Нормативно-правова 
база.

73. Порядок здійснення атестації робочих місць. 
74. Складові трудового процесу.
75. Організація добору персоналу та його розвиток.
76. Планування роботи з персоналом. Набір та відбір кадрів.
77. Маркетинг персоналу.
78. Ділова оцінка персоналу. Методи її проведення.
79. Система використання та розвитку персоналу. Підвищення  ква-

ліфікації.
80. Планування персоналу. Профорієнтація і профвідбір. 
81. Ділова кар’єра, її види. Планування кар’єри.
82. Оптимізація режимів праці та відпочинку. Охарактеризуйте  

змінний, добовий, тижневий та місячний режими праці.
83. Працездатність і методи її підвищення. Фізіологічні та психоло-

гічні основи праці. 
84. Працездатність організму. Типи нервової системи. Фактори, що 

викликають втому. Вплив мікроклімату. Використання техніки. 
85. Порушення режиму праці і відпочинку. Емоційні фактори. Важ-

кість праці. Фізіологічні основи побудови режимів праці. 
86. Зміцнення дисципліни праці — елемент організації праці.  Понят-

тя “дисципліна праці”, її аспекти.
87. Зміцнення дисципліни праці. Трудова дисципліна. Трудова ак-

тивність.
88. Умови праці. Класифікація, фактори умов праці.
89. Охорона та безпека праці. Нормативно-правова база. Зміст Зако-

ну України “Про охорону праці”.
90. Основні напрями організації праці на підприємстві.
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