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Тема: Наукова організація праці адміністратора. 

Застосування методів наукової праці адміністратора 

 

Мета: ознайомити здобувачів освіти з поняттям наукової організації праці 

адміністратора; вивчити як застосовуються методи наукової праці 

адміністратора.  

 

Наукова організація праці передбачає систематичне впровадження 

досягнень науки і передового досвіду та дозволяє найкращим чином 

поєднувати техніку і людей в єдиному виробничому процесі, забезпечує 

найбільш ефективне використання матеріальних і трудових ресурсів, 

безперервне підвищення продуктивності праці. 

Впровадження наукової організації праці (НОП) спрямоване на 

рішення економічних, соціальних і психофізіологічних задач. 

До економічних задач НОП належать: 

• підвищення продуктивності праці, економія живої праці, що витрачається 

при виконанні 

трудових операцій; 

• найбільш ефективне використання матеріальних і трудових ресурсів; 

• використання найбільш прогресивних методів і прийомів праці, скорочення 

або повна 

ліквідація витрат робочого часу; 

• створення сприятливих умов праці; 

• підвищення рівня нормування праці. 

Соціальні задачі НОП - це всебічний розвиток людини в процесі 

праці, виховання 

свідомого відношення до праці, розвиток творчої ініціативи, підвищення 

освітнього рівня і ділової кваліфікації кадрів і перетворення праці в першу 

життєву потребу. 

Психофізіологічними задачами НОП є забезпечення умов для 

збереження в процесі праці здоров'я, стійкої працездатності людини, 

полегшення праці, підвищення його змістовності і привабливості. 

Економічні, психофізіологічні і соціальні задачі НОП тісно пов'язані 

між собою. 

Впровадження наукової організації праці дає найкращий результат 

тільки тоді, коли її застосування носить комплексний характер по всьому 

підприємству загалом.                  

 



Основними задачами наукової організації праці є: 

• підвищення продуктивності праці, зростання освітнього і культурного рівня 

робітників, 

використання в організації праці наукових досягнень і передового досвіду; 

• поліпшення умов праці; 

• всебічний облік і контроль за мірою праці, матеріальне стимулювання 

працівників; 

• правильний підбір кадрів, виховання відповідальності, дисципліна праці; 

• розвиток творчої активності робітників, залучення їх до роботи в області 

НОП. 

Практичне застосування методів НОП в торговельному підприємстві 

сприяє: 

• зростанню товарообігу; 

• зниженню витрат праці, витрат обігу; 

• підвищенню продуктивності праці працівників; 

• поліпшенню і оздоровленню умов праці; 

• підвищенню змістовності і привабливості праці в торгівлі; 

• скороченню витрат часу покупців на придбання товарів. 

Наукова організація праці апарату управління здійснюється за 

наступними основними напрямками: 

 
Перший напрямок наукової організації управлінської праці - оплата і 

стимулювання праці. Перехід від адміністративно-командних методів 

управління до ринкової економіки, побудованої на розмаїтті форм власності, 

передбачає необхідність переосмислення сутності і змісту оплати праці. В 

основі механізму розподілу по праці лежать наступні критерії: 

 визначення оптимального співвідношення централізованого 

регулювання заробітної плати з правами організацій в області оплати 

праці; 

 визначення рівня мінімальної зарплатні; 

 розробка методики колективно-договірного регулювання розподілу по 

праці. 

Основний зміст роботи в області матеріальної винагороди робітників 

організації полягає в тому, щоб визначити міру праці і розмір її оплати. 

Розробка оптимальних співвідношень в оплаті праці різної складності є 

найбільш важливим моментом у системі диференціації заробітної платні. 

Такий підхід забезпечує відповідність розмірів в оплаті праці з її якісними 

показниками. 



Рівень оплати праці в організації повинен бути таким, щоб її працівники 

не заздрили робітникам конкуруючих фірм. Інакше може виникнути таке 

явище, як “міграція робочої сили”, що негативно вплине на організацію. 

Другий напрямок наукової організації управлінської праці - розподіл і 

кооперація праці.  
Третій напрямок наукової організації управлінської праці - технічне 

забезпечення і механізація праці. 

Так, необхідність широкого використання засобів оргтехніки виникає у 

зв’язку з переходом до ринкових відносин, зростанням виробництва і зміною 

номенклатури товарів, а також збільшенням обсягів інформації, що вимагає 

швидкої її обробки. Традиційні прийоми збору, обробки і передачі 

інформації стають малоефективними, а це вимагає пошуку і упровадження 

високопродуктивних систем механізації та автоматизації управлінської праці. 

Упровадження навіть найпростіших засобів техніки управління скорочує 

затрачуваний на обробку документів час приблизно на 20 %, а системне їхнє 

застосування збільшує продуктивність управлінської праці в 3 рази. 

Крім того, широке використання різних технічних засобів дозволяє 

здійснити перехід на якісно новий рівень управління, сприяє ефективному 

рішенню багатьох управлінських задач, забезпечує обробку інформації в 

мінімально короткий термін. 

Однак варто мати на увазі, що застосування технічних засобів управління 

повинно здійснюватися на основі комплексного підходу, з урахуванням 

глибокого аналізу техніко-економічних показників керованої системи. Це 

пов’язано з тим, що засоби оргтехніки не є самі по собі універсальним 

засобом підвищення продуктивності праці працівників адміністративно-

управлінського персоналу. Разом з тим вони можуть надати дієву допомогу в 

зниженні витрат часу на виконання технічних операцій по обробці 

інформації і тим самим збільшити ресурси часу на творчі процеси, зробити 

управлінську працю більш інтенсивною і результативною. 

Четвертий напрямок наукової організації управлінської праці - 

нормування праці. 
П’ятий напрямок наукової організації управлінської праці - сприятливий 

режим і умови праці. 

Так, продуктивність управлінської праці знаходиться у прямій залежності 

від стану робочих місць і умов, в яких працює менеджер. Значення 

розглянутої проблеми підсилюється у зв’язку з появою нових організацій 

ринкового типу, коли відбуваються суттєві якісні зміни в системі управління 

економічними і соціальними процесами. Раціональна організація робочого 

місця менеджера забезпечує створення в управлінській діяльності 

максимальних зручностей і сприятливих умов праці, підвищує змістовність 

роботи. В даний час розроблено більш 5 тис. типових проектів організації 

робочих місць для різних категорій адміністративно-управлінського 

персоналу 
 

 

 



 

Принцип комплексності передбачає, що наукова організація 

управлінської праці розвивається не за одним напрямком, а за їх сукупністю; 

стосується не одного працівника, а усього управлінського колективу. 

Проблема організації управлінської праці повинна вирішуватися всебічно з 

урахуванням усіх аспектів управлінської діяльності. 

Принцип системності передбачає взаємне узгодження усіх напрямків 

розглядання об’єкту, а також усунення протиріч між ними. В результаті 

такого підходу створюється система організації праці, у рамках якої усі її 

складові частини взаємно узгоджені і діють в інтересах ефективного 

функціонування усієї системи. 

Регламентація - це встановлення і дотримання певних правил, 

положень, інструкцій, нормативів та інших нормативних документів, 

заснованих на об’єктивних закономірностях розвитку системи управління. 

При цьому виділяється коло питань, що підлягають жорсткій регламентації, і 

питання, для яких потрібні лише рекомендації. 

Спеціалізація полягає у закріпленні за кожним підрозділом певних 

функцій, робіт і операцій з покладанням на них повної відповідальності за 

кінцеві результати їх діяльності в процесі управління. При цьому слід мати 

на увазі, що існують границі спеціалізації, які не можна переступати, щоб не 

стримувати творче зростання працівників, не впливати негативно на 

змістовність їхньої праці. 

Трудовий колектив повинен працювати в умовах стабільності його 

складу, функцій і задач, що ним вирішуються. Це не виключає динаміки у 

розвитку колективу. Важливо, щоб зміна змісту і складу задач була 

обумовлена об’єктивно необхідними потребами і відбувалася на науковій 

основі. 

Цілеспрямована творчість полягає у досягненні двох взаємозалежних 

цілей: забезпечення творчого підходу при проектуванні і впровадженні 

передових прийомів праці і максимальне використання творчого потенціалу 

управлінських працівників у їхній повсякденній діяльності. 
 

 



Домашнє завдання:  

1. Законспектувати та вивчити викладений вище матеріал. 

2.Дайте відповіді на питання: 

- В чому полягає практичне застосування методів НОП в торговельному 

підприємстві? 

 

Шановні учні! Ваші конспекти та виконані домашні завдання надсилайте на 

електронну адресу gr.ev@ukr.net 

mailto:gr.ev@ukr.net

