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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ

ТРУДОВОЇ ПОВЕДІНКИ РОБІТНИКІВ ВИРОБНИЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Сьогодення економічного стану суб’єктів господарської діяльності України

характеризується необхідністю пошуку шляхів забезпечення стабільності та

фінансової стійкості їх функціонування. В цих умовах соціально-трудова сфера

організації виступає найважливішим джерелом та, водночас, індикатором

визначення елементів та формування на їх основі механізму раціонального

використання трудових ресурсів з подальшим сприянням зростання суспільної

ефективності праці.

Теоретичні  засади управління поведінкою персоналу представлені в

роботах вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як М. Дороніна, В.

Ковальова, О. Синицька, Т. Лепейко, К. Девіс, О. Ястремська, М. Наумов,

В. Ядов, Д. Аккер, К. Антоненко та ін. Особливості регулювання трудової та

соціально-економічної поведінки вивчали Т. Заславська, С. Московічі,

В. Радаєва, Р. Ривкіна, П. Штомпка, Г. Фобруба, Ф. Фукуяма, Ю. Пачковський,

Л. Тавено, Ж. Тощенко, Л. Хижняк, Ю. Чернецький, В. Пилипенко,

А. Темницький. Однак, проблематика визначення та оцінки якості трудової

поведінки робітника не є відображеною у представлених роботах. Тому

виникає об’єктивна необхідність ґрунтовного дослідження особливостей

управління трудовою поведінкою робітника виробничої організації та

визначення умов продуктивної реалізації трудової поведінки робітником на

конкретному робочому місці.



Метою нашого дослідження є визначення способів та розробка заходів

забезпечення якості трудової поведінки робітника в організації.

Існуючі наукові розробки щодо напрямів сприяння довгострокового та

прибуткового розвитку підприємництва зосереджені переважно на виявленні

способів ефективного використання матеріальних ресурсів організації. Проте в

умовах кризового розвитку економіки назріла необхідність ввести в дію такі

резерви виробництва, які залежать від уміння людей краще використати

існуючі засоби і предмети праці. Таким фундаментальним резервом і виступає

якісна трудова поведінка робітника.

Інтелектуальний розвиток суспільства спонукає до постійного посилення

уваги до людини-працівника, до її індивідуальних особливостей трудової

діяльності, особистісних факторів реалізації її трудової поведінки.

«Трудова поведінка» – зовнішні дії, вчинки суб’єкта трудової діяльності в

їх певній послідовності [1, с. 353].

М. Титарчук зазначає, що трудову поведінку нерідко ототожнюють з

економічною та виробничою поведінкою, виробничою діяльністю [2, с. 9].

«Успішність трудової поведінки, крім індивідуальних зусиль суб’єкта

залежать від багатьох об’єктивних чинників – настрою, думок, намагань, оцінок

інших людей, що формують систему зустрічних дій і у певний спосіб

впливають на продуцента поведінки через системи професійної стратифікації,

адміністративно-правових інститутів тощо» [3, с. 129].

Однією із видів оцінки якості праці є метод інтегральної оцінки

працездатності робітника, запропонований авторським колективом під

керівництвом проф. Е.А. Деревянко. Визначення інтегрального показника

працездатності охоплює комплекс методик психофізіологічного напрямку,

методики виявлення різних функцій уваги (розподіл, переключення,

концентрація), виробничого навантаження та умов праці персоналу

підприємства [4, с. 21]. Недоліком даного методу є неврахування усіх

складових трудової діяльності робітника на конкретному робочому місці.



Основною для усіх методів оцінки праці є так звана Женевська схема, яка

була запропонована в 1950 р. на Міжнародній конференції з оцінки праці у

Женеві [5, с. 78]. Вона включає в себе чотири види вимог до якісної трудової

поведінки робітника: уміння, навантаження, відповідальність та умови праці.

Ґрунтовний аналіз особливостей використання трудової поведінки

робітника в організації неможливий без виокремлення найбільш важливих

складових якісної трудової поведінки робітника на робочому місці (рис.1).

Рисунок 1 – Основні складові якісної трудової поведінки

робітника виробничої організації
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послідовність процедури визначення якості трудової поведінки робітника на

робочому місці (рис. 2).

Рисунок 2 – Послідовність етапів визначення якості

трудової поведінки робітника виробничої організації
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- оцінити професіоналізм робітника виробничої організації, зокрема

рівень якості використання складових трудової поведінки робітника;

- виробити рекомендації щодо раціоналізації трудової діяльності

робітників організації;

- визначати основні напрямки розвитку якісних складових трудової

поведінки робітника;

- сформувати ефективний механізм управління якісною трудової

поведінкою робітника.

Використання розробленої процедури оцінки трудової поведінки

робітника та врахування усіх її складових забезпечить послідовне зростання

рівня якості трудової поведінки, якості трудової діяльності робітників та, в

кінцевому підсумку, якості виготовленої продукції організації.
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