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робоче місце яК організаційна форма процесу праці
АМоСоВ о. ю., ЧерняєВА А. о.

УДК 331.4

Амосов О. Ю., Черняєва А. О. Робоче місце як організаційна форма процесу праці
Для ефективного функціонування сучасного виробництва, заснованого на застосуванні складної техніки і технології, що характеризується вели-
кою кількістю внутрішньовиробничих зв’язків, необхідна чітка організація робочого місця. У статті розглядається поняття робочого місця не з 
позиції частини простору, що пристосована для виконання працівником виробничих функцій, а як організаційна форма процесу праці, яка інтегрує 
його складові: організаційне, технічне, економічне, соціальне забезпечення праці, інтелектуалізація праці.

Ключові слова: робоче місце, організація робочого місця, процес праці, інтелектуалізація праці, колективний договір, штатний розклад, посадова 
інструкція, заробітна плата.
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Амосов О. Ю., Черняева А. А. Рабочее место как организационная 

форма процесса труда
Для эффективного функционирования современного производства, 
основанного на применении сложной техники и технологии, которое 
характеризуется большим количеством внутрипроизводственных свя-
зей, необходима четкая организация рабочего места. В статье рассма-
тривается понятие рабочего места не с позиции части пространства, 
которая приспособлена для выполнения работником производствен-
ных функций, а как организационная форма процесса труда, которая 
интегрирует его составляющие: организационное, техническое, эконо-
мическое, социальное обеспечение труда, интеллектуализация труда.
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Amosov O. Yu., Chernyayeva A. O. Working Place as an Organisational 

Form of the Process of Labour
In order to achieve efficient functioning of modern production based on ap-
plication of complex equipment and technology, which is characterised with 
a big number of internal production links, it is necessary to have an accu-
rate organisation of the working place. The article considers the working 
place notion not from the position of a portion of space, which is adjusted for 
performance of production functions by a worker, but as an organisational 
form of the process of labour, which integrates its following components: 
organisational, technical, economic, social security of labour and intellectu-
alisation of labour.
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У сучасних умовах для більшості вітчизняних під
приємств головним завданням є забезпечення 
ефективності, на що впливає багато факторів. 

Одним із найважливіших є раціональна організація ро
бочих місць працівників. 

Раціональна організація робочих місць покращує 
умови праці, забезпечує ефективну побудову робочого 
процесу, дозволяє оптимізувати витрати робочого часу, 
підвищити якість виконуваної роботи. Від того, як ор
ганізовані робочі місця, багато в чому залежить ефек
тивність використання самої праці, знарядь і засобів 
праці, і, відповідно, продуктивність праці, собівартість 
продукції, що випускається, її якість та інші економічні 
показники функціонування підприємства.

Сучасні наукові джерела містять різні визначен
ня поняття «робоче місце», тому що відображають, як 
правило, тільки окремі характеристики сутності цієї 
багатогранної економічної категорії. Так, наприклад, 

такі вчені, як А. І. Рофе, А. П. Єгошин, В. В. Адамчук, 
О. В. Ромашов, М. Є. Сорокіна трактують поняття «ро
боче місце» як обмежену частину виробничого процесу, 
із розташованими на ньому основним і технічним об
ладнанням, оснащенням, інвентарем, робочою меблею 
і спеціальними засобами, необхідними для здійснення 
певного виду робіт. А Б. М. Генкін, О. В. Крушельниць
ка, Д. П. Богиня, О. М. Грішнова, Б. В. Бичін визначають 
поняття «робоче місце» як первинну ланку процесу ви
робництва і елемент структури підприємства.

Метою статті є обґрунтування основних соці   
аль ноекономічних, управлінських і технікотехнологіч
них складових ефективної організації робочого місця як 
організаційної форми процесу праці.

Вихідним елементом структури будьякого підпри
ємства є робоче місце, у межах якого відбувається ціле
спрямована трудова діяльність конкретного працівни
ка. Робоче місце відіграє провідну роль в організаційно
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економічному механізмі як підприємства у цілому, так і 
його структурних підрозділів.

Робоче місце є первинною ланкою виробничотех
нологічної структури підприємства, в якій здій
снюється процес виробництва, його обслугову

вання та управління. Саме тут відбувається поєднання 
цих трьох основних елементів процесу виробництва і 
досягається його головна мета – випуск продукції та на
дання послуг. 

Аналіз наукових джерел свідчить про те, що орга
нізацію робочого місця, як правило, розглядають як су
купність заходів оснащення робочого місця засобами і 
предметами праці та їх розміщення у певному порядку. 
Раціональний устрій робочого місця на підприємстві 
передбачає планування його і обслуговуючих пристроїв, 
забезпечення зручного зв’язку і розташування робочих 
місць, пускових пристроїв технологічного устаткування, 
усіх предметів і засобів праці відповідно до послідовно
сті виконуваної роботи, наявність сигналізації про 
справність устаткування тощо. Раціональний устрій ро
бочого місця спрямований також на забезпечення нор
мальним освітленням, підтримку технічного устаткуван
ня в експлуатаційній готовності, дотримання всіх правил 
техніки безпеки, забезпечення необхідної температури, 
чистоти та ін. Робоче місце повинне бути також оснаще
не відповідно до його технологічного призначення і спе
ціалізації. Обов’язковою умовою ефективної організації 
праці є доставка засобів виробництва і предметів праці 
до робочого місця по заздалегідь розробленому графіку 
за допомогою спеціально виділеного персоналу [7]. 

Більшість дослідників не виокремлюють персонал 
як складову робочого місця і розглядають управління 
персоналом як засіб забезпечення робочого місця жи
вою працею. Цей підхід орієнтований на визначення 
економічної ефективності робочого місця, тобто на під
вищення продуктивності праці, що не може бути здій
снено без урахування аспектів соціальної ефективності, 
які залишаються поза увагою науковців. На нашу думку, 
продуктивність праці може бути високою лише у тому 
випадку, якщо працівник отримує задоволення від своєї 
праці. А для цього необхідно при розгляданні робочого 
місця приділяти увагу умовам праці та іншим заохочу
вальним заходам [8, 11].

Таким чином, раціональна організація робочого 
місця забезпечує ефективне використання обладнання і 
робочої сили. Головною її метою є високоякісне та ефек
тивне виконання роботи у встановлені терміни на основі 
повного використання устаткування, робочого часу, за
стосування раціональних прийомів і методів праці, ство
рення комфортних умов праці, що забезпечують тривале 
збереження працездатності працівників. Для досягнення 
цієї мети до робочого місця висуваються технічні, орга
нізаційні та економічні вимоги [11]. Розглянемо головні 
складові організації робочого місця детальніше.

Технічне забезпечення робочого місця. Треба під
креслити величезну і все зростаючу роль технічного 
прогресу в забезпеченні високої ефективності процесу 
праці. Впровадження нової техніки та технології, меха
нізація та автоматизація виробництва, удосконалення 

конструкцій виробів, використання нових, прогресив
них видів сировини і матеріалів, широкий розвиток ін
формаційних технологій та інші – усе це найважливіші 
й вирішальні засоби забезпечення високої ефективності 
виробництва, економії витрат суспільної праці. 

Отже, з технічного боку робоче місце повинно 
бути оснащене прогресивним обладнанням, необхід
ним технологічним та організаційним інструментом, 
контрольновимірювальними приладами, передбаче
ними технологією, підйомнотранспортними засоба
ми, а також воно повинно відповідати ергономічним 
вимогам. Ефективне функціонування робочого місця 
передбачає також комплексне використання сучасних 
технічних і програмних засобів обробки інформації, які 
об’єднують у певні організації форми.

Обов’язковою умовою функціонування робочого 
місця є організація відповідних елементів технічного 
забезпечення процесу праці (рис. 1). 

 

Рис. 1. Елементи технічного забезпечення  
робочого місця

Основу матеріальнотехнічного забезпечення ро
бочого місця складає комплекс технічних засобів – су
купність взаємозв’язаних єдиним управлінням і (або) 
автономних технічних засобів збору, реєстрації, нако
пичення, передачі, обробки, висновку і представлення 
інформації, а також засобів оргтехніки.

Вихідними даними для вибору технічних засобів є:
 характеристики завдань, призначених для ви

рішення на робочому місці;
 характеристики технологічного процесу об

робки інформації;
 технічні характеристики обладнання, що існу

ють на робочому місці.
Основними характеристиками завдань, які повин

ні враховуватися при виборі обладнання, є: 
 носії вхідної та вихідної інформації (документи, 

типові бланки, машинні носії інформації і т. ін.);
 обсяг вхідної та вихідної інформації за вказани

ми носіями;
 обсяги обчислювальних робіт;
 терміни виконання робіт з вирішення завдань 

на робочому місці;
 форми і способи подання результатів вирішен

ня завдань користувачам.
При виборі обладнання слід враховувати призна

чення і склад комплектів обладнання та його основні 
характеристики [10]. Основні характеристики облад
нання, що може використовуватися на робочому місці, 
представлені на рис. 2.

Елементи технічного
забезпечення

 
 

Програмне Матеріально-
технічне  

Інформаційне  Ергономічне  
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Отже, застосування сучасних технічних засобів 
дає змогу підвищити продуктивність праці персоналу, 
прискорити обробку інформації, підвищити якість і 
оперативність рішень на робочому місці.

Щодо програмного забезпечення, то воно має міс
тити базу даних, постійно поповнюватися достовірною 
інформацією, забезпечувати оперативність пошуку не
обхідної інформації, наочність представлення інформа
ції з бази даних. Програмні засоби також повинні вклю
чати програми, що регулюють діяльність персоналу, за
безпечувати прийняття рішень з конкретних ситуацій, 
здійснювати оперативність зв’язку, тобто забезпечувати 
ділову діяльність, комунікативність і прийняття рішень.

Інформаційне забезпечення діяльності персоналу 
на робочому місці являє собою сукупність реалізова
них рішень по обсягу, розміщенню і формах організа
ції інформації. Воно включає оперативну інформацію, 
нормативнодовідкову інформацію, класифікатори тех
нікоекономічної інформації та системи документації 
(уніфіковані та спеціальні) [10].

Для того, щоб персонал успішно виконував свої 
функції на робочому місці, необхідно дотримуватися 
основних принципів отримання, передачі, обробки, збе
рігання і використання якісної інформації (рис. 3).

 Як бачимо з рис. 3, ефективне отримання, переда
ча, обробка, зберігання і використання інформації базу
ється на чотирьох основних принципах [10]:

 комплексність – інформація повинна відобража
ти всі сторони діяльності кадрової служби: техно
логічну, соціальну, економічну, організаційну та 
технічну у взаємозв’язку із зовнішніми умовами;

 оперативність – отримання вхідної інформації 
повинне відбуватися одночасно з протіканням 

процесу в управляючий системі або співпадати 
з моментом її завершення;

 систематичність – необхідна інформація по
винна поступати систематично і безперервно 
(по можливості);

 достовірність – інформація повинна формува
тися в ході достатньо точних вимірювань.

Розробка інформаційного забезпечення – одна з 
найважливіших складових розробки інформаційної си
стеми, яка повинна забезпечити: 

 єдність і зберігання інформації, необхідної для 
розв’язання задач;

 єдність інформаційних масивів для всіх задач 
інформаційних систем;

 однократність уведення інформації та її багато
цільове використання;

 різні методи доступу до даних;
 низьку вартість витрат на зберігання та вико

ристання даних, а також на внесення змін.
Робоче місце і взаємне розташування всіх його 

елементів повинне відповідати антропометричним, фі
зичним і психологічним вимогам. Велике значення має 
також характер роботи. Зокрема, при організації робо
чого місця повинні бути дотримані такі основні умови: 
оптимальне розміщення устаткування щодо складу ро
бочого місця і достатній робочий простір, що дозволяє 
здійснювати всі необхідні рухи і переміщення.

Ергономічними аспектами робочих місць зокрема 
є: висота робочої поверхні, розміри простору для ніг, 
вимоги до розташування документів на робочому місці 
(наявність і розміри підставки для документів, можли
вість різного розміщення документів, відстань від очей 
користувача до екрану, документа, клавіатури тощо), 

характеристики робочого крісла, вимоги до 
поверхні робочого стола, урегульованість 
елементів робочого місця [12].

Головними елементами робочого місця 
є стіл і крісло. Основним робочим положен
ням э положення сидячи. Робоча поза сидячи 
викликає мінімальне стомлення працівника. 
Раціональне планування робочого місця пе
редбачає чіткий порядок і сталість розміщен
ня предметів, засобів праці та документації. 

Рис. 2. Основні характеристики устаткування на робочому місці
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устаткування  

Вартість устаткування  Надійність роботи  

Склад і кількість обслуговуючого персоналу
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Рис. 3. Принципи якісної інформації
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Те, що потрібно для виконання робіт частіше, розташо
ване в зоні легкої досяжності робочого простору.

Для комфортної роботи стіл повинен задовольня
ти таким умовам:

 висота столу повинна бути вибрана з урахуван
ням можливості сидіти вільно, у зручній позі, 
при необхідності спираючись на підлокітники;

 нижня частина столу повинна бути сконструйо
вана так, щоб працівник міг зручно сидіти, не 
був змушений підбирати ноги;

 поверхня столу повинна мати властивість, що 
виключають появу відблисків у поле зору пра
цівника;

 конструкція столу повинна передбачати наяв
ність висувних ящиків (не менше трьох для збе
рігання документації, канцелярських приладів);

 висота робочої поверхні рекомендується в меж
ах 680 – 760 мм. Висота поверхні, на яку вста
новлюється клавіатура, повинна бути близько 
650 мм.

Урахування усіх вимог до ергономічного забез
печення, створення сприятливих умов праці й 
правильне естетичне оформлення робочих місць 

на виробництві має велике значення як для полегшення 
праці, так і для підвищення його привабливості та по
зитивно впливає на продуктивність праці.

Організаційне забезпечення робочого місця. Ор
ганізаційне забезпечення робочого місця передбачає 
розробку регламентуючих діяльність підприємства до
кументів, які визначають функції та завдання кожного 
працівника, а також містять вимоги до організації та ер
гономіки робочого місця, встановлюють правила, проце
дури, критерії та нормативи, спрямовані на збереження 
життя і здоров’я працівників у процесі їх трудової діяль
ності. Нормативну основу організаційного забезпечення 
робочого місця визначають нормативноправові акти: 
Конституція України, Кодекс Законів України про працю 
та інші законодавчі акти України, прийняті відповідно до 
нього [8], міжнародні договори України, які регулюють 
трудові та інші тісно пов’язані з ними відносини.

Нормативноправовий акт – письмовий документ 
компетентного органу держави, що містить формально 
обов’язкові правила поведінки загального характеру і є 

основною формою права для багатьох правових систем 
сучасності [12]. Нормативноправові акти відрізняють
ся за суб’єктами, які їх приймають: Верховна Рада Украї
ни, органи міжнародноправового регулювання праці, 
Президент України, Кабінет Міністрів України, мініс
терства, відомства, місцеві органи влади та місцевого 
самоврядування, соціальні партнери й інші суб’єкти.

Важливе місце у регулювання трудових відносин 
займають локальні правові норми – правила загально
обов'язкової поведінки, що попередньо санкціоновані 
державою і прийняті у встановленому законом порядку 
безпосередньо на підприємстві, в установі, організації, 
та діють у їх межах. Локальні норми приймаються на 
підприємствах, в установах та організаціях роботодав
цем самостійно чи за погодженням з виборним органом 
трудового колективу. Це – колективний договір, прави
ла внутрішнього трудового розпорядку; положення про 
оплату праці, про преміювання, про порядок виплати ви
нагороди за підсумками роботи впродовж року тощо.

Локальні правові норми діють тільки в межах кон
кретного підприємства, найчастіше, на певний строк; 
вони не повинні погіршувати становище працівників на 
робочому місці порівняно із законами й іншими підза
конними нормативноправовими актами у сфері праці. 
Локальні правові норми, що регулюють трудові відноси
ни на вітчизняних підприємствах, представлені на рис. 4.

Колективний договір повинен укладатися на всіх 
підприємствах, які використовують найману працю, між 
власником або уповноваженим ним органом і трудовим 
колективом і не може суперечити чинному законодав
ству України.

Колективний договір – це локальний нормативний 
акт, який регулює трудові, соціальноекономічні відно
сини, що виникають між власником або уповноваженим 
ним органом і найманими працівниками конкретного 
підприємства; це форма їх співробітництва з метою до
сягнення соціальної згоди і прогресу [10].

Колективний договір укладається відповідно до 
чинного законодавства (ст. 10 – 20 гл. Кзпп України [2]), 
ЗУ «Про колективні договори та угоди» [1], та інші) та 
узятих сторонами зобов’язань і має на меті регулювання 
виробничих, трудових і соціальноекономічних відно
син, а також узгодження інтересів трудящих, власників 
та уповноважених ними органів.

Рис. 4. Локальні правові норми, що регулюють трудові відносини на підприємствах України
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Штатний розклад – це організаційнорозпорядчий 
документ, в якому відбивається структура підприємства, 
містить перелік посад із зазначенням їх кількості і розмі
рів посадових окладів. Також у штатному розкладі відби
вається розмір надбавок і доплат, що існують на даному 
підприємстві, відповідно до конкретних посад [9].

Основним нормативним актом, що регулює питан
ня дисципліни праці та організації внутрішнього 
трудового розпорядку на підприємстві, є типові 

правила внутрішнього трудового розпорядку для робіт
ників і службовців підприємств, установ, організацій. 

На підставі типових правил розробляються пра
вила внутрішнього трудового розпорядку з урахуван
ням умов праці даного підприємства.

Згідно зі статтею 142 КЗпП України трудовий розпо
рядок на підприємствах, в установах, організаціях визна
чається правилами внутрішнього трудового розпорядку. 
Незважаючи на те, що немає законодавчої обов’язковості 
прийняття правил внутрішнього трудового розпорядку 
на підприємстві, потреба в них для роботодавця реальна. 
У статті 21 КЗпП йдеться про обов’язок працівника ви
конувати визначену трудовим договором роботу з підпо
рядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку [2].

Посадові інструкції, так само як колективний дого
вір і правила внутрішнього трудового розпорядку, пови
нні бути на кожному підприємстві. І це не тільки традиція, 
але й вимога нормативного акту. Мається на увазі Довід
ник кваліфікаційних характеристик професій працівни
ків, затверджений наказом Мінпраці від 29 грудня 2007 р. 
№ 336, пункт 6 якого саме і передбачає необхідність роз
роблення та затвердження посадових інструкцій керів
ників, професіоналів, фахівців та технічних службовців.

Посадова інструкція – це правовий акт, що видаєть
ся з метою регламентації організаційноправового стату
су працівника, його обов’язків, прав і відповідальності та 
забезпечує умови для його ефективної роботи [6].

У даний час зростає роль створення документів, що 
регламентують виробничі повноваження кожного робо
чого місця і містять вимоги до працівника, що працює на 
цьому місці. Кадрові документи повинні описувати прямі 
обов’язки фахівця, сферу його компетентності та відпо
відальності, критерії оцінки ефективності його роботи, 
управлінську структуру, що має відношення до працівни
ка. Слід зазначити, що працівник також зацікавлений у 
чіткому визначенні характеру його роботи на робочому 
місці, кола посадових обов’язків, відповідальності, квалі
фікаційних вимог, що пред’являються до нього.

Економічне забезпечення робочого місця. Організа
ція робочого місця має забезпечити оптимальну зайня
тість працівників, максимально високий рівень продук
тивності праці і якості роботи, а також ефективні інвес
тиції у персонал [3]. Саме тому важливою складовою 
організації робочого місця є економічне забезпечення 
процесу праці, що представляє собою процес інвесту
вання коштів підприємства у робоче місце та праців
ників. Основні витрати на організацію робочого місця 
представлені на рис. 5.

Заробітна плата, з одного боку, є основним (і час
то єдиним) джерелом доходів найманих працівників, 
основою матеріального добробуту членів їхніх сімей, а з 
іншого боку, для роботодавців вона є суттєвою часткою 
витрат виробництва і ефективним засобом мотивації 
працівників до досягнення цілей підприємства. Питання 
організації заробітної плати і формування її рівня разом 
з питаннями забезпечення зайнятості складають основу 
соціальнотрудових відносин у суспільстві, бо включають 
нагальні інтереси всіх учасників трудового процесу [3]. 

Таким чином, неможливо уявити підприємство, що 
функціонувало б без значних витрат, пов’язаних з орга
нізацією робочих місць. Ці витрати необхідно планувати 
й обґрунтовувати так, щоб через певний час отримати 
економічну віддачу від інвестицій та забезпечити соці
альний ефект. 

Рис. 5. Витрати на організацію робочого місця
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Соціальне забезпечення робочого місця. Соціальна 
складова організації робочого місця є важливим еле
ментом кадрового, виробничого, економічного потенці
алу підприємства. Основне призначення соціального за
безпечення робочого місця полягає у сприянні зростан
ню продуктивності, підвищенню ефективності та якості 
праці. Соціальне забезпечення повинно стимулювати 
працівників до продуктивної праці, сприяти вирішенню 
таких управлінських завдань, як закріплення найбільш 
кваліфікованих працівників на підприємстві, забезпе
чення їх лояльного ставлення. 

Соціальне забезпечення робочого місця є ефек
тивним, якщо створена дієва система соціального захис
ту, необхідні умови праці, забезпечується відповідність 
оплати праці її витратам та результатам, стимулюється 
розвиток та реалізація творчої ініціативи працівників, 
підвищення їх загальноосвітнього та професійного рів
ня, поліпшуються житлові і культурнопобутові умови, 
розвивається соціальне партнерство тощо.

Інтелектуалізація робочого місця. Інтелектуальна 
праця потребує відповідного технічного, організаційного, 
соціальноекономічного забезпечення. У сучасних умовах 
організація робочого місця, з одного боку, повинна забез
печити реалізацію інтелектуального потенціалу працівни
ків, з іншого боку, сприяти його накопиченню. Тому скла
довою процесу інтелектуалізації праці є інтелектуалізація 
робочого місця. Інвестуючи у новітні технології та інте
лектуальний капітал, здійснюючи інновації, підвищуючи 
професіоналізм і компетентність працівників, удоскона
люючи систему навчання та перенавчання, підприємство 
забезпечує інтелектуалізацію робочих місць. 

ВиСНОВКи
Таким чином, для ефективного функціонування 

сучасного виробництва, заснованого на застосуванні 
складної техніки і технології, що характеризується вели
кою кількістю внутрішньовиробничих зв’язків, необхід
на раціональна організація робочого місця як організа
ційної форми процесу праці. На даному етапі розвитку 
економіки дуже важливо гармонійно пов’язати всі скла
дові організації робочого місця (рис. 6), а саме: органі
заційне забезпечення, технічне, економічне, соціальне 
забезпечення та інтелектуалізацію праці для того, щоб 

надати працівникові сприятливі та комфортні умови для 
ефективного здійснення процесу праці з максимально 
високою продуктивністю.                    
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Назарова Г. В., Семенченко А. В. Професійно-кваліфікаційна структура трудових ресурсів промислових підприємств
Метою статті є теоретичне дослідження професійно-кваліфікаційної структури трудових ресурсів промислових підприємств, визначення на-
прямків оптимізації професійно-кваліфікаційного складу персоналу та аналіз процесів навчання і підвищення кваліфікації на підприємствах. У 
статті виділено кваліфікаційні рівні професійної підготовки трудових ресурсів, визначено кваліфікаційні характеристики працівників, наведено 
статистику щодо підготовки та підвищення кваліфікації трудових ресурсів за видами економічної діяльності у 2011 р., розглянуто професійно-
кваліфікаційну структуру персоналу промислових підприємств Харківського регіону, визначено шляхи та умови підвищення кваліфікації персоналу 
на окремих підприємствах, означено проблеми забезпеченості підприємств кваліфікованими робітничими кадрами та проаналізовано основні 
напрямки кадрової політики підприємств щодо оптимізації професійно-кваліфікаційної структури трудових ресурсів.
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Целью статьи является теоретическое исследование профессионально-квали-
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The goal of the article is a theoretical study of the professional and qualifica-
tion structure of labour resources of industrial enterprises, identification of 
directions of optimisation of the professional and qualification composition 
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industrial enterprises of the Kharkiv region, identifies ways and conditions 
of advanced training of the personnel at individual enterprises, marks out 
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