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У статті досліджено теоретичні основи 
наукової організації праці та встановлено 
галузеві особливості організації й ефектив-
ного управління процесом праці у сільсько-
господарських підприємствах. Установлено, 
що раціональна організація праці має забез-
печувати такий спосіб поєднання усіх еле-
ментів трудового процесу в єдину цілісну 
систему, за якого використання ресурсів 
підприємства буде найбільш ефективним. 
Доведено, що організація та ефективне 
управління процесом праці в агропідприєм-
ствах має передбачати створення цілісної, 
збалансованої, адаптивної системи опти-
мального розміщення трудових ресурсів, 
поєднання елементів розподілу і кооперації 
праці, широке застосування методів нор-
мування, форм та мотивації праці, органі-
зацію робочих місць, їх обслуговування та 
створення необхідних умов праці. Під час 
створення комплексної системи організації 
праці у підприємствах аграрного профілю 
обов’язково мають бути враховані специ-
фічні особливості сфери їх функціонування, 
оскільки від цього залежатиме не лише 
ефективність власне організації праці, а 
й ефективність функціонування підприєм-
ства у цілому.
Ключові слова: організація праці, управ-
ління процесом праці, трудові ресурси, тру-
дові відносини, трудовий потенціал, умови 
праці, організація робочого місця.

В статье исследованы теоретические 
основы научной организации труда и 

установлены отраслевые особенности 
организации и эффективного управления 
процессом труда в сельскохозяйственных 
предприятиях. Установлено, что рацио-
нальная организация труда должна обеспе-
чивать такое сочетание всех элементов 
трудового процесса в единую целостную 
систему, при котором использование 
ресурсов предприятия будет наиболее 
эффективным. Доказано, что организа-
ция и эффективное управление процессом 
труда в агропредприятиях должны пред-
усматривать создание целостной, сба-
лансированной, адаптивной системы 
оптимального размещения трудовых 
ресурсов, сочетание элементов разделе-
ния и кооперации труда, широкое примене-
ние методов нормирования, форм и моти-
вации труда, организацию рабочих мест, 
их обслуживание и создание необходимых 
условий труда. При создании комплексной 
системы организации труда на предпри-
ятиях аграрного профиля обязательно 
должны быть учтены специфические осо-
бенности сферы их функционирования, 
поскольку от этого будет зависеть не 
только эффективность собственно орга-
низации труда, но и эффективность функ-
ционирования предприятия в целом.
Ключевые слова: организация труда, 
управление процессом труда, трудовые 
ресурсы, трудовые отношения, трудовой 
потенциал, условия труда, организация 
рабочего места.

The article investigates the theoretical foundations of the scientific organization of labor and establishes the sectoral features of the organization and effec-
tive management of the labor process in agricultural enterprises. It is established that the correct organization of labor contributes to a more rational use 
of equipment and time, which increases the productivity of labor itself, improves its quality, reduces production costs, increases production efficiency and 
strengthens competitive positions. Rational organization and effective management of the labor process should be aimed at maximizing the potential of the 
enterprise as a whole and its human resources in particular. The lack of a balanced, highly efficient system of labor organization at the enterprise does not 
allow to fully realize the competitive advantages in the target market, which will negatively affect the final results of the enterprise. Rational organization of 
labor should provide such a way to combine all the elements of the labor process into a single integrated system, which will ensure the most efficient use of 
enterprise resources, in the first place is labor. It has been established that the state, due to its policy, does not sufficiently stimulate business entities, in par-
ticular the agricultural sector, in order to improve their organization of work and the fullest use of labor resources. It is proved that the organization and effec-
tive management of the labor process in agricultural enterprises should include the creation of a holistic, balanced, adaptive system of optimal allocation 
of labor resources, a combination of elements of division and cooperation of labor, widespread use of methods of rationing, forms and motivation, creation 
of necessary working conditions under the condition of efficient use of means of production. When creating a comprehensive system of labor organization 
in agricultural enterprises, it is necessary to take into account the specific features of their functioning, as it will depend not only on the effectiveness of the 
organization of labor, but also the efficiency of the enterprise as a whole.
Key words: labor organization, labor process management, labor resources, labor relations, labor potential, working conditions, workplace organization.

Постановка проблеми. Новітній етап розви-
тку світової економіки характеризується засто-
суванням провідними підприємствами сучасної 
високопродуктивної надскладної техніки на основі 
використання інноваційних ресурсозберігаючих 
технологій, їх постійним оновленням, динамічним 

нарощуванням обсягів та розширенням номен-
клатури продукції, що виготовляється, з постійним 
поліпшенням відповідно до запитів споживача, її 
якісних характеристик, поглибленням кооперацій-
них та інтеграційних зв’язків за рахунок об’єднання 
зусиль та злагодженій співпраці великої кількості 
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працівників цих підприємств. Усе це потребує нау-
кової організації праці, а саме створення впоряд-
кованої взаємодії працівників як безпосередньо 
одного з одним, так і із засобами виробництва в 
єдиному виробничому процесі. Саме за рахунок 
застосування сучасних прогресивних підходів до 
організації праці підприємство за інших рівних 
можливостей може досягти суттєвих конкурентних 
переваг на ринку, оскільки організація праці про-
дукує виникнення синергічного ефекту, який ство-
рює необхідні умови для максимальної реалізації 
внутрішнього потенціалу як у цілому виробничої 
системи (підприємства), так і кожного її окремого 
працівника.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Пошуку шляхів вирішення проблеми вдоскона-
лення системи організації праці на підприєм-
ствах завжди приділялася особлива увага науко-
вої спільноти, і сьогодні це питання не втратило 
своєї актуальності. Так, вивченням цього питання 
займаються такі вчені, як: А.Г. Бабенко [15], 
А.Г. Бистров [1], Д.В. Василичев [2], В.Т. Водян-
ніков [3], В.С. Дієсперов [7], О.В. Загороднюк [8], 
М.І. Зелена [16], О.Г. Капліна [2], О.І. Кузьмич [9], 
А.О. Медік [10], Н.А. Мул [16], М.І. Новіцький [12], 
В.П. Пашуто [12], О.В. Педан [17], С.Л. Решміді-
лова [16], Л.Ю. Семенова [17], Г.Ф. Трифонов [2], 
О.Г. Туровець [13], Р.М. Федоряк [10], В.А. Шовкун 
[18] та багато інших [4–6; 11; 14].

Водночас не викликає жодних сумнівів необхід-
ність дослідження та врахування галузевих осо-
бливостей організації та ефективного управління 
процесом праці, що мають місце в аграрній сфері 
національної економіки, потребуючи більш глибо-
кого вивчення та системного аналізу.

Постановка завдання. Метою статті є 
вивчення теоретичних основ наукової організації 
праці та виявлення галузевих особливостей орга-
нізації й ефективного управління процесом праці у 
сільськогосподарських підприємствах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Із року в рік праця людини стає все більш склад-
ною і відповідальною, а її недосконала організа-
ція призводить до негативних наслідків, які часто 
є непоправними або вкрай тяжкими. Правильна 
організація праці сприяє більш раціональному 
використанню обладнання і часу, що підвищує 
продуктивність самої праці, її якість, знижує собі-
вартість одиниці продукції, підвищує ефективність 
виробництва та сприяє поліпшенню конкурентних 
позицій продукції на цільовому ринку [3].

Отже, наукова організація праці являє собою 
систему раціональної взаємодії працівників у 
ході трудової діяльності із засобами виробництва 
та один з одним, засновану на певному порядку 
побудови і послідовності здійснення трудового 
процесу, спрямовану на отримання значних соці-
ально-економічних результатів [3; 12].

Загальновідомо, що трудові відносини майже 
завжди потребують здійснення безпосередньої 
взаємодії людей у процесі створення матеріаль-
них благ, і ця взаємодія, головним чином, спрямо-
вана на зростання суспільного добробуту нації, 
оскільки праця залишається найважливішою умо-
вою існування людства. Процес праці при цьому 
є вкрай складним, багатоаспектним явищем, що 
знаходиться під впливом цілої низки суспільно-
політичних, соціально-економічних, організаційно-
управлінських, техніко-технологічних та інших 
чинників [13]. Під дією цих чинників відбувається 
вдосконалення організації праці на підприємстві 
за рахунок використання набутого досвіду й упро-
вадження сучасних технологій, що стосується і 
суб’єктів господарювання аграрної сфери націо-
нальної економіки [8, с. 108; 16, с. 67].

З огляду на це, організація праці має вирішувати 
такий комплекс взаємозалежних завдань [1–2; 12]:

1) сприяти постійному вдосконаленню через 
застосування наявних інструментів, зокрема нор-
мування праці, структури підприємства;

2) на основі застосування збалансованого 
поділу і кооперації праці, систем обслуговування 
робочих місць, встановлення науково обґрунто-
ваних норм праці тощо призводити до створення 
такої системи трудових відносин, яка б сприяла 
постійному підвищенню продуктивності праці, зни-
женню собівартості одиниці продукції, поліпшенню 
її якісних параметрів і, як наслідок, у підсумку 
забезпечувала отримання стабільно високих кін-
цевих результатів;

3) за рахунок створення відповідних умов праці, 
сприятливого морально-психологічного клімату в 
колективі, активної протидії виникненню конфлік-
тних ситуацій тощо забезпечувати повноцінне 
відновлення працівників, збереження їх здоров’я, 
максимальне підвищення працездатності;

4) за допомогою індивідуального підбору раці-
ональних форм поділу і кооперації праці, що 
забезпечують оптимальне поєднання фізичних і 
розумових зусиль працівників під час виконання 
покладених на них функцій або робіт, за активного 
залучення до пошуку шляхів поліпшення якості їх 
праці забезпечувати постійне збагачення праці, 
підвищення її змістовності та привабливості.

Процес праці, як уже зазначалося, є багато-
аспектним і надскладним явищем, що потребує 
проведення всебічного дослідження його сутності, 
зокрема [13]:

1) В економічному ракурсі процес праці необ-
хідно розглядати як спосіб певної функціональної 
взаємодії працівників підприємства в ході їхньої 
трудової діяльності, спрямованої на раціональне 
використання наявних ресурсів із метою отри-
мання відповідного обсягу продукції (або надання 
послуг) певної якості, що здійснюється під час 
використання ними засобів і предметів праці. При 
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цьому вкрай важливо забезпечити збалансування 
інтересів усіх учасників цих взаємовідносин, а саме 
держави, роботодавця (власника підприємства), 
кожного окремого працівника, суспільства у цілому.

2) Необхідно пам’ятати, що у процесі праці 
так чи інакше відбувається неминуче витрачання 
робочої сили, життєвої енергії працівників, потре-
буючи свого відновлення, за можливості у повному 
обсязі, що дасть змогу забезпечити максимально 
стабільне використання трудового потенціалу під-
приємства впродовж тривалого часу. Також необ-
хідно враховувати, що витрачання робочої сили 
майже завжди є: по-перше, нерівномірним у часо-
вому та просторовому вимірах; по-друге, воно 
буде різним у працівників залежно від виконання 
ними своїх обов’язків, що потребуватиме і різного 
часу, і необхідних ресурсів для відновлення таких 
втрат. Тобто у даному разі процес праці розгляда-
ється, як ми бачимо, з фізіологічного погляду.

3) Не менш важливим є розкриття організацій-
ного аспекту процесу праці, сутність якого полягає 
у необхідності застосування системного підходу і 
передбачає встановлення стабільних оптималь-
них пропорцій між трудовими елементами і ресур-
сами, об’єднання їх в єдине ціле, тобто в систему, 
на основі поєднання та координації усіх факторів 
виробництва за умови правильного одночасного 
розмежування й ув’язування виконуваних функцій. 
Тобто раціональна організація праці – це, голо-
вним чином, таке співвідношення усіх складників 
виробничої системи (підприємства), за якого дося-
гаються найкращі ринкові результати.

4) Управлінський аспект передбачає аналіз про-
цесу праці через призму забезпечення поетапного 
досягнення підприємством установлених цілей, що 
досягається за рахунок окреслення єдиного управ-
лінського завдання на основі існуючого унікального 
для кожного підприємства трудового потенціалу.

5) Значення процесу праці у соціальному вимірі 
полягає у тому, що праця є, по суті, основним 
джерелом існування людства, через отримувану 
винагороду є основою матеріального задоволення 
потреб людей, сприяє їх моральному задово-
ленню, власне, від самої праці, а також слугує 
засобом його всебічного розвитку.

Отже, раціональна організація та ефективне 
управління процесом праці на будь-якому підпри-
ємстві мають бути спрямовані на максимально 
повне використання потенціалу такого підпри-
ємства у цілому та його кадрового потенціалу 
зокрема, що вимагає наявності відповідного меха-
нізму та інструментарію. Беззаперечно, відсутність 
на підприємстві збалансованої, високоефективної 
системи організації праці не дасть такому суб’єкту 
господарювання змоги повною мірою створити та 
використати конкурентні переваги на цільовому 
ринку, і це негативно позначиться на кінцевих 
результатах діяльності підприємства [13; 17, с. 108].

Отже, раціональна організація праці має 
передбачати такий спосіб поєднання усіх елемен-
тів трудового процесу в єдину цілісну систему, за 
якого буде забезпечено найбільш ефективне вико-
ристання ресурсів підприємства, головним чином, 
саме трудових [5].

Відзначимо, що в ході забезпечення раціональ-
ної організації та ефективного управління проце-
сом праці у сільськогосподарському виробництві, 
на нашу думку, обов’язково доцільно враховувати 
й певні специфічні особливості, якими характери-
зуються робочі місця цієї сфери національної еко-
номіки, зокрема:

– переважання тимчасових робочих місць, осо-
бливо у галузі рослинництва, які існують лише у 
період певного виконання робіт (підготовка ґрунту, 
сівба, догляд за посівами, збирання врожаю тощо);

– після кожного технологічного циклу відбува-
ється певна трансформація, перебудова робочих 
місць, тобто вони змінюють свій характер і залиша-
ється лише зона, на якій створюються нові робочі 
місця для виконання наступних циклів робіт;

– відсутність або розмитість чітких меж між окре-
мими робочими місцями, що проявляється за гру-
пового виконання різних видів робіт на одному полі;

– просте поєднання одних робочих місць з 
іншими тощо.

Загальними вимогами до робочого місця у сіль-
ському господарстві при цьому є такі:

– максимальне дотримання встановленої тех-
нологічної дисципліни, що зумовлює перспективи 
досягнення не лише кількісних, а й якісних резуль-
татів діяльності;

– забезпечення максимально можливого скоро-
чення ручних операцій і заміни їх виконання маши-
нами і механізмами, тобто всебічна механізація та 
автоматизація процесів і, як наслідок, зниження 
впливу людського чинника, суттєве підвищення 
продуктивності та якості праці;

– забезпечення безперебійного надходження 
у виробництво предметів праці (насіння, добрив, 
кормів тощо), що зумовлює дотримання технології 
виробництва;

– створення необхідних санітарно-гігієнічних 
умов праці, режиму праці і відпочинку та комфорт-
ності робочого місця тощо.

Отже, наукова організація робочих місць та їх 
планування у сільському господарстві мають ура-
ховувати науково обґрунтовані методи та прийоми 
праці, які виключають усі зайві й непродуктивні 
елементи з трудового процесу, що є основним 
завданням організації та обслуговування робочих 
місць і без чого майже неможливо досягти високих 
економічних показників [10; 14].

Комплексна система організації праці у сіль-
ськогосподарських підприємствах має врахову-
вати специфічні особливості сфери свого функці-
онування, відповідати завданням, що перед нею 
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поставлені, бути максимально гнучкою та зорієн-
тованою на підвищення рівня організації праці та її 
ефективності і провадитися за такими основними 
напрямами, як:

– постійне поліпшення розподілу і коопера-
ції праці, що полягає у науково обґрунтованому 
поділі працівників за певними трудовими функці-
ями, робочими місцями, а також у їх одночасному 
об’єднанні у трудові колективи;

– науковий підхід до організації та обслугову-
вання робочих місць, що сприяє більш раціональ-
ному використанню робочого часу;

– встановлення найбільш раціональних форм і 
розмірів підрозділів, які б найбільшою мірою відпо-
відали техніці та технології, що застосовується на 
підприємстві, а також професійно-технічному рівню 
підготовки працівників, при цьому враховували 
новітні підходи та тенденції, що існують у світі;

– раціоналізація трудових процесів, прийомів 
і методів праці на основі узагальнення та впрова-
дження прогресивного вітчизняного і зарубіжного 
досвіду для забезпечення мінімізації затрат часу та 
недопущення простоїв обладнання й устаткування;

– удосконалення нормування праці, що перед-
бачає визначення норм трудових затрат на вироб-
ництво продукції і надання послуг;

– організація процесів набору, відбору, адапта-
ції персоналу, забезпечення його розвитку через 
поліпшення організації виробничого навчання, 
системного підвищення його кваліфікації та куль-
турно-технічного рівня, індивідуального плану-
вання кар’єрного зростання тощо;

– оптимізація режимів праці і відпочинку, що 
передбачає встановлення найраціональнішого чер-
гування часу роботи та відпочинку впродовж робо-
чої зміни, тижня, місяця тощо з метою досягнення 
максимально високої працездатності персоналу;

– поліпшення умов праці, що передбачає зве-
дення до мінімуму шкідливості виробництва, важких 
фізичних, психологічних навантажень, поліпшення 
санітарно-гігієнічних умов праці, а також форму-
вання дієвої системи охорони і безпеки праці;

– зміцнення дисципліни праці, підвищення відпо-
відальності та творчої активності працівників, поси-
лення ролі корпоративної культури підприємства;

– удосконалення систем мотивації й оплати 
праці на основі врахування індивідуального вне-
ску кожного працівника підприємства тощо [4; 11].

Зазначені вище напрями організації праці є, по 
суті, універсальними для всіх сільськогосподар-
ських підприємств, проте, маючи певні специфічні 
особливості, можуть по-різному проявлятися вихо-
дячи з конкретних виробничих та ринкових умов 
функціонування. Водночас потрібно чітко усві-
домлювати, що максимально бажаний результат 
за кожним із зазначених напрямів підприємство 
зможе отримати лише за умови їх комплексного та 
системного використання [3; 13–14].

Відзначимо, що, на думку низки експертів, най-
більш раціональна організація праці забезпечу-
ється саме у великотоварних підприємствах, де 
трудовий колектив поділений на декілька спеціа-
лізованих підрозділів, чисельність зайнятих у кож-
ному з яких узгоджена з особливими виробничими 
умовами конкретного підприємства [18, с. 154].

Відзначимо також, що держава через реалі-
зовану нею політику, на нашу думку, недостатньо 
здійснює стимулювання суб’єктів господарювання, 
зокрема аграрної сфери, з метою вдосконалення 
ними організації праці й найповнішого викорис-
тання трудових ресурсів в умовах необхідності 
безумовного дотримання усіма учасниками чин-
ного законодавства у сфері охорони праці. Так, 
державна політика, серед іншого, має базуватися 
на дотриманні таких основних принципів: забезпе-
чення виняткової пріоритетності життя та здоров’я 
працівника; абсолютної відповідальності адміні-
стративно-управлінського персоналу за створення, 
забезпечення та дотримання безпечних умов та 
охорони праці; забезпечення всебічного соціаль-
ного захисту працівників; сприяння створенню без-
печних і нешкідливих умов праці тощо [9, с. 52; 15; 
16, с. 69]. Прогалини державної політики у цьому 
напрямі пояснюються перманентною соціально-
економічною та суспільно-політичною кризою в 
країні, відсутністю чітких програм на місцевому 
рівні, небажанням, а частіше за все – нерозумін-
ням більшості керівників підприємств важливості і 
перспективності створення прогресивної системи 
організації праці у забезпеченні успішного розвитку 
підприємства у стратегічній перспективі [6].

В аграрному виробництві, за дослідженнями 
науковців, може бути раціонально зайнято не 
більше третини трудового ресурсу села, інші ж 
дві третини вимушені шукати роботу у містах, і 
здебільшого це призводить до відтоку сільського 
населення. Це вимагає здійснення невідкладної 
диверсифікації діяльності на сільських територіях, 
проте така робота суттєво загальмована внаслідок 
значного скорочення промислових виробництв та 
у цілому несприятливого інвестиційного клімату 
у сільській місцевості. Отже, дуже гостро стоїть 
потреба втручання місцевої влади у ці процеси з 
метою створення сприятливого інвестиційного клі-
мату, від чого багато в чому залежатиме, без пере-
більшення, виживання села [7, с. 117].

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
організація та ефективне управління процесом 
праці в сільськогосподарських підприємствах має 
передбачати створення цілісної, збалансованої, 
адаптивної системи оптимального розміщення 
трудових ресурсів, поєднання елементів розподілу 
і кооперації праці, широке застосування методів 
нормування, форм та мотивації праці, організацію 
робочих місць, їх обслуговування та створення 
необхідних умов праці за умови ефективного вико-
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ристання засобів виробництва. При цьому під час 
створення комплексної системи організації праці 
у підприємствах аграрного профілю обов’язково 
мають бути враховані специфічні особливості 
сфери їх функціонування, оскільки від цього зале-
жатиме не лише ефективність власне організації 
праці, а й ефективність функціонування підприєм-
ства у цілому, адже вказаний напрям зачіпає усі 
аспекти його діяльності.
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