ТЕМА 14. РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПЕРСОНАЛУ
Мета: висвітлення значення, основних завдань регулювання трудової діяльності персоналу, механізмів забезпечення ефективної роботи працівників, контролю та обліку результатів діяльності.
14.1. Індивідуальні та групові інтереси працівників, методи їхнього
використання в управлінні персоналом
Конкретні причини тієї або іншої поведінки людей у кінцевому рахунку
упираються в їхні інтереси. Це зв'язано з тим, що людину до активних дій, у
тому числі і до праці, спонукає необхідність задоволення різних потреб (недостачі чогось, що викликає стан дискомфорту). При усвідомленні потреби у людини виникає бажання її задовольнити, а, отже, інтерес до того, що дозволить
це зробити. У результаті цього потреби здобувають форму інтересу до тих або
інших видів діяльності, об'єктів і предметів. Отже, інтерес – це внутрішня спонукальна сила стосовно конкретної діяльності, але тільки у тому випадку, якщо
людина упевнена, що досягти бажане їй під силу.
Якщо потреби показують, що необхідно працівникові для його нормального існування (діяльності), то інтерес дає йому відповідь на питання, як варто
діяти, щоб задовольнити ту або іншу потребу. Інтереси залежать від психічних
якостей людини, його здібностей, характеру, освітнього і культурного рівня,
соціального досвіду.
Інтереси класифікуються в такий спосіб:
1. За змістом – особисті, групові, суспільні, матеріальні, духовні, професійні, навчальні, ділові й ін.
2. За рівнем дієвості – пасивні й активні.
3. За спрямованістю – на діяльність або на результат.
4. За широтою – концентровані та розподілені.
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5. За стійкістю – тривалі та короткочасні.
Носіями інтересів виступають окремі працівники, групи, соціальні групи
тощо. Кожному суб'єктові властива сукупність різних інтересів. У процесі трудової діяльності відбувається постійне переплетення особистих (індивідуальних)
і колективних інтересів. На практиці групові інтереси виражаються в системі цілей і показників, що відбивають колективні результати праці. Цим зумовлюється
висока значимість визначення кінцевих цілей і оціночних показників роботи колективу, у виконанні яких працівники повинні бути особисто зацікавлені.
14.2. Завдання регулювання трудової діяльності персоналу
Поточна діяльність і розвиток будь-якої організації забезпечуються її персоналом. Чим більше людей залучено до спільної діяльності в організації, тим
складнішим і відповідальнішим є процес регулювання цієї діяльності. Навіть у
малочисельній організації спільна діяльність персоналу є дуже розмаїтою і
складною. Вона відбувається у просторі й часі, супроводжується використанням різноманітних ресурсів: матеріальних, енергетичних, грошових, інформаційних. Потребує великих витрат управлінської праці на нормування, планування, мотивацію, координацію, облік і контроль тощо. Тому лише системний
підхід до регулювання спільної діяльності персоналу може гарантувати досягнення позитивного результату.
Системність в організації діяльності персоналу означає обов’язковість висококваліфікованого вирішення всіх її складових елементів без винятку і в потрібний час. Недостатня увага до будь-якого елементу регулювання діяльності,
яким би малозначущим і дріб’язковим він комусь не здавався, може суттєво
зашкодити виробництву, а витрати на інші елементи перетворити на непоправні
збитки.
Основними завданнями регулювання трудової діяльності персоналу є:
 забезпечення високопродуктивної праці всіх категорій персоналу;
 підтримання якості продукції та послуг на конкурентоспроможному рівні;
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 створення безпечних умов праці;
 підтримання у трудовому колективі сприятливого соціально-психологічного
клімату.
Регулювання трудової діяльності персоналу за метою, змістом і значенням має багато спільного з організацією праці, тому їх нелегко розвести, відділити одне від одного, та в цьому немає й потреби. Головне – чітко визначити,
які лінійні керівники, функціональні підрозділи, допоміжні виробництва за що
відповідають.
Регулювання трудової діяльності персоналу – це системно організований
процес забезпечення і підтримання високоефективної праці кожного окремого
працівника і трудового колективу в цілому; це найважливіше і постійне завдання менеджменту персоналу в організації.
Ефективність трудової діяльності персоналу залежить і формується під
впливом багатьох різнопланових чинників. Усі їх з певною мірою умовності
можна поєднати у дві групи. Перша група охоплює підготовчі заходи, у процесі
виконання яких створюються необхідні умови для діяльності персоналу, без
чого взагалі неможлива нормальна робота структурного підрозділу, а про
якийсь рівень ефективності й мови немає.
Друга група чинників спрямована на підтримання установленого ритму
виробництва, виконання календарних графіків поставок замовникам, забезпечення руху транспортних засобів за розкладом і т.п.
До першої групи чинників доцільно зарахувати наступні заходи:
-

визначення мети діяльності;

-

планування діяльності;

-

кадрове забезпечення;

-

нормативно-правове забезпечення;

-

організаційно-економічне забезпечення;

-

інженерно-технічне забезпечення;

До другої групи належать такі заходи:
-

ресурсне забезпечення;
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-

поточне обслуговування виробництва, трудових, транспортних та

інших процесів;
-

оперативне регулювання виробничих і трудових процесів;

-

облік, контроль та оцінювання результатів діяльності (рис. 14.1).

Визначення мети діяльності

Планування діяльності

Створення умов для
ефективної діяльності
персоналу

Ресурсне
забезпечення

Поточне обслуговування
виробничих і трудових
процесів

Кадрове забезпечення
Ефективна трудова
діяльність персоналу
Нормативно-правове забезпечення

Організаційноекономічне забезпечення

Оперативне регулювання
виробничих і трудових
процесів

Підтримання установленого ритму виробництва

Облік, контроль та оцінювання результатів діяльності

Інженерно-технічне забезпечення

Рис. 14.1. Основні чинники ефективності діяльності персоналу
14.3. Створення умов для ефективної діяльності персоналу
Практика промислового виробництва за часів СРСР була багата фактами
недостатньої, неповної, несвоєчасної його підготовки. Матеріально-технічне
постачання виробництва, як правило, йшло “з коліс” і з запізненням. У цехах
процвітала штурмівщина, надурочні роботи нерідко були радше правилом, ніж
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винятком, місячний план “закривався” 32 числа. Усі це знали й бачили, але сором’язливо закривали очі, щоб не позбавити колектив так званої прогресивки –
премії за нібито успішне виконання місячних планових завдань. Перші дні, іноді й уся перша декада нового планового місяця, не були нормально забезпечені, робочі місця простоювали, а в третій декаді знову починався аврал. Звичайно, звинувачувати в такому рваному ритмі виробництва трудові колективи та
навіть їх керівників було б несправедливо, адже кожне підприємство було маленьким елементом у громіздкій, неповороткій централізовано керованій економіці.
У ринковій економіці за жорсткої конкуренції підприємство так не може
функціонувати, воно або навчиться виробляти конкурентоспроможну продукцію на замовлення в установлені терміни без розкачки і штурмівщини, або
швидко збанкрутує.
Визначення мети діяльності. Створення умов для ефективної діяльності
персоналу має починатися з визначення її мети. Це повинно бути принципове,
ретельно обґрунтоване рішення вищого керівництва організації, яке базується
на дослідженні ринку, вивченні наявних і потенційних конкурентів та власних
можливостей. Правильно обрана, усебічно обґрунтована мета діяльності організації є необхідною передумовою її поступального розвитку. Головну мету діяльності організації доцільно розподілити на окремі часткові цілі, щоб на їх виконанні можна було зосереджувати людські та інші ресурси.
“Без чітко визначених організаційних цілей менеджмент нагадуватиме
подорож без установленого маршруту і місця призначення, що призведе до марнотратства” [1, с.39].
Планування діяльності. Це складний комплекс економічних розрахунків
та обґрунтувань, наслідком яких має бути повна інформація про кількісні та
якісні показники виробництва, строки поставок замовникам, необхідні ресурси,
їхню вартість, фінансові джерела тощо.
Кадрове забезпечення – один з ключових напрямків створення умов для
ефективної діяльності організації. Охоплює заходи з професійного добору, роз444

становки кадрів, виробничої та соціальної адаптації, професійного навчання і
підвищення кваліфікації, навчання безпечних методів праці, створення й підтримання в трудових колективах сприятливого соціально-психологічного клімату. В окремих випадках дуже актуальним заходом може бути забезпечення психологічної сумісності працівників у малих групах.
Нормативно-правове забезпечення являє собою комплекс внутрішніх нормативних документів, які широко використовуються в менеджменті персоналу
для регулювання трудової діяльності. Такими документами є:
 колективний договір організації;
 правила внутрішнього трудового розпорядку;
 положення про структурні підрозділи;
 посадові інструкції;
 правила експлуатації технологічного та іншого устаткування;
 норми і правила з охорони праці та техніки безпеки.
Організаційно-економічне забезпечення включає:
 розроблення штатного розпису організації в цілому та її структурних підрозділів;
 формування малих і великих трудових колективів (ланок, бригад, виробничих дільниць, цехів, відділів, секторів, бюро, лабораторій і т.п.);
 складання графіків змінності;
 встановлення норм і лімітів витрачання всіх видів ресурсів (праці, зарплати,
основних і допоміжних матеріалів, інструментів, енергетичних ресурсів тощо);
 розробку календарних графіків виробництва продукції, відвантаження її замовникам;
 складання графіків і регламентів обслуговування робочих місць, потокових і
конвеєрних ліній, складних технічних систем;
 складання графіків планово-попереджувального ремонту устаткування;
 розробку ефективних систем матеріального і морального заохочення працівників.
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Інженерно-технічне забезпечення включає:
 проектування і конструювання виробів, технологічного оснащення, різноманітних пристроїв, засобів механізації трудомістких процесів;
 розробку технологічного процесу виготовлення продукції, її випробування;
 проектування та вдосконалення трудових процесів, офісних технологій і
процедур;
 створення і оснащення всім необхідним для продуктивної роботи робочих
місць;
 забезпечення працівників індивідуальними і колективними засобами захисту
здоров’я.
14.4. Регламентація робочого часу, трудових обов'язків та міри праці
Регламентація робочого часу проводиться, ґрунтуючись на «Кодексі законів України про працю» статті 50 –65. У законах передбачене таке:
1. Норма тривалості робочого часу трудящого не може перевищувати 40
годин на тиждень. Організації та підприємства, що складають колективний договір, можуть установлювати норму тривалості робочого дня менше, ніж це передбачено у законі.
2. Скорочена тривалість робочого дня встановлюється для працівників у
віці від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень, для осіб у віці від 15 до 16 років
(учнів у віці від 14 до 15 років, що працюють у період канікул) – 24 години на
тиждень. А тривалість робочого дня учнів, що працюють протягом навчального
року у вільний від навчання час, не може перевищувати більш половини максимального робочого часу, для працівників, які зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці – не більше 36 годин на тиждень. Перерахування професій,
що надають право на скорочений трудовий тиждень установлюється законодавством. Крім цього укорочений робочий тиждень установлюється законодавством для окремих категорій працівників (вчителів, лікарів і т.д.) Також може
встановлюватися для жінок у яких діти у віці до 14 років, або діти інваліди. Не446

повний робочий день може встановлюватися як при прийнятті на роботу, так і
згодом: на прохання вагітної, жінки з дитиною до 14 років або дитиною інвалідом, або при догляді за хворим членом родини відповідно до медичного висновку. У таких випадках оплата праці проводиться пропорційно відпрацьованому
часу або виробітку. Неповний робочий день не обмежує прав працівників.
3. Для трудящих установлюється 5-денний робочий тиждень, із двома вихідними днями. При такому режимі робочого тижня тривалість щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або
графіками змінності, що затверджуються власником або уповноваженим органом при узгодженні з профспілкою підприємства і встановленою тривалістю
робочого тижня. На тих підприємствах, де використання 5-денного робочого
дня недоцільно, встановлюється 6-денний робочий день з одним вихідним, при
цьому тривалість щоденної роботи не може перевищувати 7 годин при 40годинному робочому тижні.
4. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників
скорочується на 1 годину як при 5-денному, так і 6-денному робочому тижні.
5. У нічний час тривалість робочого часу скорочується на годину, але це
правило не поширюється у тих випадках, коли це необхідно для умов виробництва. Нічним вважається час з 22 годин до 6 годин. При цьому забороняється
залучення до роботи у нічний час: вагітних, жінок з дітьми до 3-х років, осіб
молодше 18 років.
6. Час початку і завершення щоденної роботи (зміни) передбачається правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіка змінності відповідно до
законодавства. При змінній роботі працівники чергуються у змінах рівномірно
в порядку, встановленому правилами внутрішнього трудового розпорядку; перехід з однієї зміни на іншу, як правило повинен відбуватися через тиждень, за
графіком. Тривалість перерви в роботі між змінами повинна бути не менше подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні, робота протягом двох змін
заборонена.
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7. Понаднормова робота як правило не допускається. Її можна використовувати тільки у виняткових випадках. Понаднормова робота не повинна перевищувати для кожного працівника 4-х годин протягом двох днів підряд і 120
годин у рік.
До основних трудових обов'язків працівників відносяться: працювати чесно, совісно, дотримуватися трудової дисципліни, вчасно і точно виконувати
розпорядження власника або уповноваженого ним органа, підвищувати продуктивність праці, поліпшувати якість продукції, дотримуватися технологічної дисципліни, вимог охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії. Основні
обов'язки закріплені у статті 139 КЗПП України.
Спеціальні обов'язки, у яких відбивається специфіка конкретного підприємства або конкретної трудової функції, що установлюються нормативними актами.
Усі обов'язки можна розділити на дві групи:
• обов'язки для забезпечення конкретної трудової функції;
• обов'язки щодо дотримуватися загальних правил поведінки, що забезпечують нормальний трудовий процес.
Обов'язки власника насамперед складаються з обов'язків щодо забезпечення осіб роботою, яку вони виконують на договірній основі, із соціальних,
економічних гарантій і права, передбачених законом.
Усі власники зобов'язані забезпечити розмір оплати праці найманих робітників усіх видів підприємств, не нижче мінімальної заробітної плати, установленої державою; забезпечити виконання гарантій, установлених для жінок у
зв'язку з материнством, для неповнолітніх працівників; сплачувати обов'язкові
страхові внески за працюючих працівників у Фонд соціального страхування і
Пенсійний фонд України та ін. Власник зобов'язується забезпечити працівникові умови праці, забезпечити його сировиною, устаткуванням, інструментом, забезпечити охорону речей працівника під час його роботи. Важливим обов'язком
власника є своєчасна виплата працівникові заробітної плати, надання оплачува448

ної щорічної відпустки, надання іншої передбаченого законодавством і колективним договором, відпустки.
Деяку специфіку мають основні трудові обов'язки державних службовців,
таких як Президент України, народні депутати, прем'єр-міністр та ін.
Конкретні трудові обов'язки окремих категорій працівників обумовлені
спеціальними статутами, положеннями про дисципліну й інструкціями.
14.5. Забезпечення ритмічності виробництва
Створення умов, яким би якісним не був цей комплекс заходів, ще не гарантує ефективної діяльності персоналу. Необхідно спільну працю добре організувати і контролювати перебіг виробничих і трудових процесів у просторі й
часі.
У першу чергу слід налагодити надійне ресурсне забезпечення всіх без
винятку робочих місць. Ресурсне забезпечення передбачає своєчасне і повне
постачання на робочі місця всіх видів використовуваних ресурсів: основних і
допоміжних матеріалів, енергетичних ресурсів, інструментів, витратних матеріалів тощо. В окремих випадках, коли обсяги споживаних на робочому місці ресурсів незначні, допускається часткове самообслуговування.
Поточне обслуговування виробничих і трудових процесів – система заходів, спрямованих на підтримання встановленого виробничого ритму, запобігання простоям техніки та людей.
Вона включає:
 інструктування виконавців;
 підтримання чистоти і порядку на робочих місцях;
 оперативне усунення технічних неполадок, аварійних ситуацій та організаційних збоїв;
 профілактичний огляд і поточний ремонт технологічного і підйомнотранспортного обладнання;
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 утримання в робочому стані систем енергопостачання, опалення, освітлення, вентиляції тощо.
Оперативне регулювання виробничих і трудових процесів. Якщо люди
працюють цілком індивідуально, наприклад, носії вільних професій, селяни–
одноосібники, ремісники – надомники, то вони самостійно визначають мету
своєї діяльності, самотужки вирішують усі питання ресурсного забезпечення,
технології виробництва, збуту готових виробів, на власний розсуд регулюють
робочий час, час відпочинку тощо.
Спільна праця великих трудових колективів має бути добре спланована,
вміло керована, мало того, вона потребує постійного нагляду та чіткого оперативного регулювання.
Справа в тому, що на великих, структурно складних підприємствах виробничий процес здійснюють, забезпечують і обслуговують багато різноманітних
структурних підрозділів, участь у ньому беруть сотні, а іноді й тисячі працівників різних професій, спеціальностей, рівнів кваліфікації тощо. У цьому складному процесі використовується велика кількість різноманітного технологічного, енергетичного, підйомно-транспортного та допоміжного обладнання, матеріально-сировинних ресурсів.
Цілком природно, що така складна соціо-технічна система час від часу
дає збої з різних причин: виходить з ладу техніка, порушують трудову технологічну або виконавську дисципліну окремі працівники, хтось не з’явився на роботу через хворобу, невчасно надійдуть матеріальні ресурси від постачальника,
енергосистема припинить подачу струму і т.п. Перелік ймовірних об’єктивних і
суб’єктивних причин зупинок виробництва є довгий. Досвідчені керівники це
знають, прагнуть передбачити, створювати необхідні матеріальні резерви, страхові запаси, утримувати резервну робочу силу. Подібні заходи дають частковий
ефект, але збільшують витрати на виробництво.
Щоб мінімізувати витрати, якщо не усунути зовсім, то хоча б звести до
мінімуму простої робочих місць, на підприємствах створюється система оперативного регулювання виробничих і трудових процесів. Основне призначення
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цієї системи – вести спостереження за процесом виробництва і оперативно реагувати на всілякі порушення виробничого ритму, усувати неполадки, диспропорції, аварійні та інші небажані ситуації.
Центральною ланкою системи оперативного регулювання є керівники
нижчого рівня управління: майстри виробничих дільниць, помічники майстрів,
бригадири, керівники секторів, бюро, відділів, лабораторій тощо. Вони постійно перебувають у своїх трудових колективах, добре знають технологію та організацію виробництва і управління.
Керуючись плановими завданнями, керівники нижчого рівня управління
розподіляють загальний обсяг роботи і розставляють працівників по робочих
місцях, визначають, хто, в яку зміну має працювати, як замінити відсутнього
працівника, хто має залишитись на роботі після закінчення робочого дня та скільки працювати надурочно тощо.
Детальніше розглянемо процес оперативного регулювання виробництва
на прикладі промислового підприємства (рис. 14.2.). Виробничі операції з виготовлення нової продукції виконуються робітниками основного виробництва на
закріплених робочих місцях. Певна сукупність робочих місць за технологічними, предметними або іншими ознаками об’єднується у первинний структурний
підрозділ – виробничу дільницю, яку очолює виробничий майстер.
Якщо в цеху декілька виробничих дільниць, то вводиться посада старшого майстра, який координує і контролює діяльність майстрів. Є великі цехи, де
багато виробничих дільниць, які працюють по дві, три або чотири зміни на добу. У такому разі вводяться посади начальників змін для координації роботи
старших майстрів. Функції начальника зміни може виконувати заступник начальника цеху. На підприємстві може бути декілька цехів основного виробництва,
оперативне управління якими здійснює безпосередньо директор або його заступник з виробництва.
Підтримання встановленого виробничого ритму та оперативне регулювання трудових і виробничих процесів покладаються на виробничих майстрів.
Функціональні та обслуговуючі підрозділи (на схемі їх є десять, а в реальності
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Рис. 14.2. Схема взаємодії лінійних і функціональних підрозділів з обслуговування та оперативного регулювання виробництва
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може бути більше) мають цьому всіляко сприяти. На великих підприємствах
функціональні та обслуговуючі підрозділи можуть мати свої осередки в цехах
основного виробництва, що наближає їх до робочих місць, де здійснюється безпосередній виробничий процес.
Функціональні та обслуговуючі підрозділи виконують свої обов’язки згідно з планами роботи, графіками та регламентами обслуговування. Незважаючи на це, порушення, зупинки виробничого процесу трапляються з різних причин у різних місцях технологічного потоку, до речі, не так вже й рідко.
У таких ситуаціях першою відповідальною особою, яка зобов’язана вжити заходів щодо усунення причини зупинки виробничого процесу, є майстер
виробничої дільниці. Якщо він не в змозі самостійно усунути причину зупинки,
використовуючи надані в його розпорядження ресурси і права, то мусить звертатись до старшого майстра, диспетчера цеху або безпосередньо до служб, зобов’язаних це зробити згідно з встановленим поділом праці.
Порушення організаційно-виробничих зв’язків між виробничими дільницями усувають старші майстри, начальники змін, диспетчери цехів.
Начальник цеху, як правило, щодня проводить оперативну (диспетчерську) нараду, на якій лінійні керівники цеху доповідають про стан виконання
планових завдань, перешкоди, що виникають, висловлюють претензії до суміжників, вносять пропозиції щодо усунення недоліків і перешкод.
Диспетчерська служба підприємства слідкує за виконанням міжцехових
поставок, координує використання загальнозаводських транспортних засобів,
доповідає на оперативних нарадах у директора про стан виконання замовлень і
відвантаження готових виробів замовникам продукції.
Директор підприємства або його заступник з виробництва періодично (не
обов’язково щодня) проводить оперативні ділові наради за участі керівників
цехів, функціональних служб, головних спеціалістів, на яких обговорюються
питання щодо стану виконання планових завдань, графіка поставок продукції
замовникам, залишків матеріально-сировинних ресурсів на складах підприємства тощо.
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Облік, контроль та оцінювання результатів діяльності. Кожен керівник,
наділений правами планувати та організовувати діяльність більшого чи меншого трудового колективу, повинен оцінювати результати цієї діяльності за певний часовий період. Без оцінювання результатів діяльності невідомо, як виконані працівниками встановлені для них планові завдання. Без оцінювання результатів діяльності неможливо запровадити на підприємстві ефективне заохочення працівників.
Процес оцінювання починається з обліку зробленого. Існують різні форми і методи первинного обліку результатів діяльності трудових колективів: від
ручного способу запису кількості виготовлених предметів або виконаних технологічних операцій до автоматизованого обліку та реєстрації даних з використанням сучасних інформаційних систем.
На промислових підприємствах серійного та одиночного виробництва, як
правило, облік кількості та контроль якості виробленої продукції виконують
переважно вручну контролери відділу технічного контролю. На заводах масового і безперервного виробництва продукції встановлюються технічні засоби
контролю якості та реєстрації кількості виробів, що сходять з головного конвеєра. Зустрічаються і змішані форми, коли контроль кількості продукції механізовано, а якість перевіряється робітниками на конвеєрі чи спеціальними контролерами візуально.
У структурних підрозділах апарату управління підприємств облік і контроль виконання завдань покладаються на керівників нижчого рівня управління.
Оцінювання результатів діяльності трудових колективів та кожного
окремого працівника здійснюють різні суб’єкти апарату управління. Оцінювання результатів роботи кожного працівника виконує його безпосередній керівник. Оцінювання результатів діяльності структурних підрозділів виконують ті
керівники (служби), які встановлювали планові завдання, але у зворотному порядку. Наприклад, цеху місячний план виробництва встановлює плановоекономічний відділ підприємства. Начальник цеху цей комплексний план за
допомогою керованого ним планово-економічного бюро розподіляє між нача454

льниками змін, старшими майстрами та майстрами виробничих дільниць. Усі
названі керівники звітують про стан виконання планових завдань у напрямку
знизу вгору. Планово-економічне бюро цеху збирає звітну інформацію, узагальнює її та передає начальнику цеху, який оцінює підсумки діяльності кожного структурного підрозділу і відповідну узагальнену інформацію подає до планово-економічного відділу. Цей відділ оцінює стан виконання планових завдань
кожним цехом, підприємством в цілому і зведений звіт передає керівнику підприємства.
Оцінювання діяльності працівників і структурних підрозділів здійснюється для порівняння фактично виконаної роботи з плановими показниками, визначення кращих трудових колективів, керівників і працівників, організації матеріального і морального заохочення, а також з метою вдосконалення планування і організації виробництва та трудових процесів.
14.6. Правила поведінки і дисциплінарні процедури
Регламентування посадових обов’язків персоналу має доповнюватись чіткими правилами трудової поведінки. Кожен працівник мусить знати, як себе
поводити на роботі, що йому дозволено, які дії не бажані та що категорично забороняється.
У вітчизняній практиці з цією метою широко використовуються Правила
внутрішнього трудового розпорядку. Цей нормативний документ внутрішнього
використання розробляється спільно адміністрацією і представниками найманого персоналу, а затверджується на загальних зборах трудового колективу чи
на конференції, де інтереси колективу представляють обрані делегати.
Усі питання, пов’язані із застосуванням Правил, вирішуються адміністрацією підприємства згідно з наданими їй статутом правами, а в окремих випадках – спільно з профспілковим комітетом або за його згодою.
Типова структура Правил внутрішнього трудового розпорядку включає
такі розділи 6, с. 12-16:
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1. Загальні положення
2. Приймання на роботу
3. Права і обов’язки персоналу підприємства
4. Робочий час і час відпочинку
5. Відпустки
6. Відрядження і переведення на нове місце роботи
7. Заробітна плата, соціальне страхування і компенсації
8. Заохочувальні та дисциплінарні заходи
9. Розірвання трудового договору
На відміну від вищенаведеної типової структури Правил у Правилах внутрішнього трудового розпорядку робітників і службовців ВАТ “АК-“ТРАНС”
міститься розділ “Основні обов’язки адміністрації”, що, на наш погляд, є правомірним, адже цим врівноважуються обов’язки роботодавця і найманого персоналу.
Заслуговує на увагу досвід фірм у Великій Британії щодо встановлення
правил трудової поведінки та дисциплінарних процедур 7, с. 111-118.
Кожен працівник, що наймається на роботу, має бути ознайомлений з:
- вимогами до роботи;
- стандартами виконання роботи, які вважаються задовільними;
- стандартами поведінки;
- правилами, яких слід дотримуватись, щоб забезпечити досягнення високих стандартів;
- дисциплінарними стягненнями, яких буде застосовано в разі невиконання правил;
- процедурою оскарження.
Характер небажаної поведінки працівників може бути поділений на три
категорії:
- незначне порушення;
- серйозне порушення;
- грубе порушення.
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Дисциплінарне стягнення залежить від характеру порушення трудової
поведінки. Наприклад, у разі запізнення на роботу працівника, його керівник
може обмежитись усним зауваженням. Недотримання робітником правил і
норм з безпеки праці є підставою для письмового попередження від майстра чи
менеджера з охорони праці. Такі порушення, як крадіжка, образлива поведінка,
недотримання конфіденційності, відмова від виконання обґрунтованого завдання, можуть бути підставою для негайного звільнення працівника.
Дисциплінарні процедури, порядок оскарження стягнень дуже ретельно
опрацьовуються і в доступній формі доводяться до відома всіх працівників.
14.7. Контролінг в управлінні персоналом
Без контролю кадрове планування не може бути успішним. При цьому
контроль не можна плутати з наглядом над людьми в організації. Цей контроль
не можна також розуміти і застосовувати як вираження недовіри стосовно співробітників. Контроль як функція керівництва завжди спрямований на конкретні
задачі та завжди є складовою частиною цілеспрямованого процесу прийняття
рішень.
Найпершою задачею контролю є фіксація результатів кадрового планування. При зіставленні запланованого й отриманого результатів випливає аналіз
відхилень і розробка заходів щодо коригування.
Відповідно до цієї інтерпретації кадровий контроль є регулярною заключною фазою процесу прийняття кадрових рішень. Поряд із задачею інформаційної підтримки кадрового планування кадровий контроль у рамках загального
організаційного контролю спрямований на оптимізацію використання персоналу в організації.
Контроль надає інформацію для звітності та дозволяє документувати дотримання трудових і соціально-правових норм. Необхідно диференціювати різні аспекти контролю щодо кадрової справи. Контроль може стосуватися, з одного боку, самих кадрових процесів, а з іншого боку – їхніх результатів. Тут
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повинні прийматися до уваги не тільки глобальний процес прийняття рішень,
який виходить за рамки окремих функцій, але і процеси прийняття рішень у
межах окремих кадрових підсистем (функцій), а також їхні результати.
Розширення традиційного розуміння кадрового контролю коригувального
типу дає кадровий контролінг. Функція контролінга складається з координації
цілеприпускання, планування, контролю й інформації. Координаційна задача
стає все більш значущою, тому що кадрова робота з її функціями стає все більш
комплексною і багатогранною взаємозалежністю цілей і засобів, що вимагають
цілеспрямованого узгодження. Цілями кадрового контролінга може бути:
• підтримка кадрового планування;
• забезпечення гарантії надійності та підвищення якості інформації про
персонал;
• забезпечення координації у рамках функціональних підсистем системи
управління персоналом, а також стосовно інших функціональних підсистем організації;
• підвищення гнучкості в управлінні персоналом шляхом своєчасного виявлення недоліків і ризиків для кадрової роботи та ін.
До задач кадрового контролінга відноситься створення кадрової інформаційної системи, а також аналіз наявної інформації з погляду її значущості для
кадрової служби. На практиці для наочності кадрового контролінга використовуються деталізовані переліки задач. Прикладом може служити такий деталізований перелік завдань кадрового контролінга:
1. Створення системи кадрового планування і контролю:
• вибір методу і процедур;
• визначення порядку проведення планування;
• визначення основних вимог щодо складання плану і контролю за ним;
• визначення зовнішніх і внутрішніх передумов плану.
2. Створення кадрової інформаційної системи:
• визначення потреби в інформації;
• розробка системи інформації про робочі місця;
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• розробка системи оцінки кадрів;
• розбудова інформаційної системи для обліку зовнішніх і внутрішніх
змін, що мають значення для планування;
• ієрархічний аналіз потреби в інформації;
• визначення одержувачів інформації;
• підготовка і оформлення змісту кадрової звітності.
3. Координація кадрового планування:
• підготовка засідань щодо кадрового планування;
• проведення обговорень плану з керівниками відповідних служб;
• перевірка дотримання завдань, що встановлені кадровим планом по всій
організації;
• узгодження кадрового плану з іншими частковими планами організації;
• проведення контролю за виконанням плану;
• розробка відповідних пропозицій і заходів для усунення відхилень від
плану.
4. Проведення досліджень ефективності кадрового плану.
5. Виконання функцій кадрового аудиту:
• перевірка методів, моделей і процесів, що застосовуються у кадровій
справі, з погляду їх економічної та соціальної ефективності;
• перевірка здатності відповідальних співробітників правильно використовувати інструментарій кадрового управління;
• проведення внутрішніх і зовнішніх порівняльних оцінок ефективності
роботи з кадрами організації.
6. Ведення системи кадрової інформації.
7. Складання звітів по кадрах.
Питання для самоконтролю
1. Яке значення має регулювання трудової діяльності персоналу?
2. У чому полягає принцип системності в організації діяльності персоналу?
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3. Які завдання має вирішувати регулювання трудової діяльності персоналу?
4. Що собою являє регулювання трудової діяльності персоналу?
5. Які чинники впливають на ефективність трудової діяльності?
6. Яке значення має визначення мети діяльності структурного підрозділу?
7. У чому полягає планування діяльності трудовою колективу?
8. Розкрийте основний зміст кадрового забезпечення ефективної діяльності організації.
9. Назвіть основні складові нормативно-правового забезпечення трудової діяльності персоналу.
10.Що собою являє організаційно-економічне забезпечення трудової діяльності?
11.Які завдання вирішуються в процесі інженерно-технічного забезпечення
трудової діяльності персоналу?
12.У чому полягає ресурсне забезпечення трудової діяльності персоналу?
13.Які завдання вирішуються в процесі поточного обслуговування виробничих і
трудових процесів?
14.Що собою являє оперативне регулювання виробничих і трудових процесів?
15.Яке значення має облік результатів трудової діяльності персоналу?
16.Хто здійснює контроль результатів трудової діяльності персоналу?
17.Яким чином в організації оцінюють результати трудової діяльності персоналу?
18.Назвіть основні методи управління трудовою поведінкою працівників.
19.Розкрийте сутність адміністративних методів управління персоналом.
20.Які засоби найчастіше використовуються у процесі застосування адміністративних методів управління?
21.Розкрийте сутність і значення економічних методів управління персоналом.
22.Які засоби використовуються у процесі застосування економічних методів
управління персоналом?
23.Розкрийте сутність і значення правових методів управління персоналом.
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24.Розкрийте сутність і значення соціально-психологічних методів управління
персоналом.
25.Розкрийте сутність і значення регламентування посадових обов’язків.
26.Якими засобами регламентується діяльність першого керівника організації?
27.Як регламентується діяльність заступників першого керівника організації?
28.Якими засобами регламентується діяльність структурних підрозділів організації?
29.Які вам відомі види структурних підрозділів організації?
30.Назвіть розділи типової структури положення про структурний підрозділ?
31.На підставі яких матеріалів, хто розроблює і затверджує положення про
структурний підрозділ?
32.Якими засобами регламентується діяльність посадових осіб в організації?
33.Що собою являє посадова інструкція, якою має бути її структура?
34.Розкрийте зміст і призначення Правил внутрішнього трудового розпорядку.
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