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ЯКІСТЬ ПРАЦІ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ 

Анотація. У статті висвітлено значення якості праці як одного із найважливіших факторів функціо
нування та економічного розвитку підприємства. Для збереження його конкурентних переваг необхідна чітка 
система управління якістю праці, яка є її органічною складовою. 
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Summary. The article examines the value of labour quality as one of the most essential factors of functioning and 
economic development of enterprise. For the maintainance of its competitive edges it is clear control important to have 
a system by labour quality, which is its organic constituent. 
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Актуальність теми. В умовах ринкової еконо-
міки система економічних законів і виробничих 
взаємовідносин вимагає спрямованості управлін-
ня на забезпечення такого рівня якості продукції, 
який би найповніше задовольняв вимоги спожи-
вачів та ринку. Тому управління якістю продукції 
потребує вдосконалення виконання всіх управ-
лінських функцій, і, в першу чергу, управління 
якістю праці, яка є одним із найважливіших фак-
торів забезпечення якості продукції, підвищення 
ефективності підприємства, його економічного 
розвитку та збереження конкурентних переваг. 

Аналіз досліджень та публікацій. Теоретичні 
питання ефективного використання трудових 
ресурсів, у тому числі питання підвищення про-
дуктивності, мотивації, якості праці, були й за-
лишаються об’єктом активних наукових дослі-
джень. Різні аспекти цієї проблеми досліджують 
українські вчені: О. А. Грішнова, О. О. Гераси-
менко, І. К. Бондар, В М. Дашок, А. М. Колот, 
П. Т. Саблук, М. В. Семикіна, А. С. Тельнов, М. І. До-
лішний, Д. П. Богиня, Ю. М. Краснов, С. І. Бан-
дур та ін. Однак всі важливі теоретичні дослі-
дження поки що не дали вичерпних відповідей 
на актуальні питання створення ефективної си-
стеми управління якістю праці. 

Постановка проблеми. Для виживання в умо-
вах сучасної кризи на підприємстві мають пра-
цювати висококваліфіковані працівники з висо-
ким рівнем віддачі. Для цього необхідна ефектив-
на система організації, мотивації, що повинні 
спрямовувати діяльність працівників на досяг-
нення цілей організації. 

Виклад основного матеріалу. Управління які-
стю праці — це сукупність дій і заходів, спрямо-
ваних на підвищення ефективності діяльності 
підприємства відповідно до його стратегії, тобто 

своєрідний процес, що постійно перебуває в 
стадії розвитку, оновлення, вдосконалення. Тоб-
то управління якістю праці є невід’ємною части-
ною загальної системи управління підприєм-
ством. Системний підхід до управління якістю 
праці передбачає ефективну взаємодію всіх учас-
ників виробничого процесу, діяльність яких спря-
мована на чітко сформульовану мету — вироб-
ництво продукції такого рівня та якості, який 
задовольняє потреби споживачів, встановлені 
стандарти та вимоги, сприяє зростанню конку-
рентоспроможності підприємства. 

Використання трудових ресурсів є заключ-
ною фазою відтворювального циклу формування 
трудового потенціалу. Чим краще сформований 
трудовий потенціал у кількісному і якісному від-
ношенні, тим вищою може бути його віддача при 
використанні. Результат реалізації сформовано-
го трудового потенціалу залежить від того, на-
скільки раціонально розподілені трудові ресурси 
по певних територіях і за галузями, тобто за ра-
хунок раціонального розподілу і перерозподілу 
трудових ресурсів певної території може бути 
отриманий значно більший результат при одній і 
тій же сукупності індивідуальних трудових потен-
ціалів, сформованих на певній території. В свою 
чергу, від результативності використання трудо-
вого потенціалу залежить формування нової ро-
бочої сили, відновлення і відтворення функціо-
нуючої робочої сили, а значить, і самого трудо-
вого потенціалу. Виходячи з принципів ринкової 
економіки, найбільш ефективною є інтенсивна 
форма використання трудового потенціалу, яка 
забезпечує менші сукупні витрати робочої сили 
на одиницю кінцевого продукту. Ринкові відно-
сини мають вплив на змістовний характер окре-
мих фаз відтворювального циклу. Так, зменшуєть-
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ся роль кількісної складової формування трудо-
вого потенціалу, що пов’язано з уповільненням 
природного приросту населення, від’ємним саль-
до міграції трудових ресурсів. Ці процеси обме-
жують зростання трудового потенціалу певної 
території. Зростає значення якісної складової 
трудового потенціалу за рахунок підвищення 
рівня освіти населення та інтелектуалізації праці. 
Ринкові відносини регулюють розподіл і перероз-
поділ робочої сили, спрямовуючи трудові ресур-
си в ті галузі та підприємства, де забезпечується 
найбільш ефективне їх використання [1, с. 33]. 

Керівництво також уже не сумнівається в 
необхідності утримувати кваліфікованих праців-
ників на підприємстві, адже саме люди, з їхньою 
кваліфікацією і мотивацією, є тією рушійною 
силою, завдяки якій організація досягає необхід-
ного рівня конкурентоспроможності. Тому на 
зміну примусовим методам управління поступо-
во приходять методи, які стимулюють трудові 
зусилля. Тенденцією сучасного виробничого ме-
неджменту є переорієнтація від технократичних 
методів управління до методів, які впливають на 
свідомість і трудову поведінку працівників. Впли-
вати на трудову поведінку можна через поглиб-
лену мотивацію співробітників. 

Отримати найбільш повне уявлення про ви-
користання трудового потенціалу, розробити засо-
би цілеспрямованого впливу на систему процесів 
виробництва з метою його гуманізації та підвищен-
ня якості продукції можна шляхом аналізу й оцін-
ки якості праці. А на основі комплексного управ-
ління якістю за участі всіх працівників, включаю-
чи вище керівництво підприємства, створювати 
продукцію вищої якості з меншими витратами, 
збільшувати обсяги виробництва та реалізації і як 
наслідок — підвищувати свої доходи. 

Персонал підприємства виступає і як суб’єкт, 
і як об’єкт управління якістю праці, має відпо-
відати своєму призначенню за освітньо-кваліфі-
каційним рівнем, психологічними та іншими яко-
стями. Тому забезпечення ефективного функціо-
нування механізму управління якістю праці виз-
начається також і тим, як здійснюється відбір, 
розподіл персоналу та його оцінка. 

Мета управління якістю праці полягає в до-
сягненні максимального результату від її зростан-
ня за оптимізації витрат підприємства, що вини-
кають на різних стадіях економічної діяльності з 
розробки до реалізації продукції, а в остаточному 
підсумку — у підвищенні конкурентоспромож-
ності підприємства. Серед завдань управління 
якістю праці варто виокремити такі: планування, 
організація, контроль та регулювання процесів 
підвищення якості праці; забезпечення розвитку 
співробітників та їх мотивація до підвищення рівня 
якості праці; охорона праці, збагачення та полег-
шення праці; створення організаційно-методичної 
бази раціонального управління якістю праці та 

умов для її ефективного використання; створення 
необхідних організаційно-технічних та соціально-
економічних умов для позитивної самоорганізації 
елементів виробничої системи; підтримання спри-
ятливого соціально-психологічного клімату в тру-
довому колективі, виховання у працівників кор-
поративного патріотизму, культури, якості та інно-
ваційності праці; формування та здійснення ефек-
тивної соціальної політики в організації [2, с. 47]. 

Системний підхід до управління якістю праці 
вимагає дотримання певних принципів, таких як: 

— планування (чітка організація та коорди-
нація усіх процесів, дій в організації); 

— оптимальне поєднання централізації, персо-
нальної відповідальності керівника та його підлеглих; 

— економічне обґрунтування обсягів необхід-
них витрат за основними напрямами підвищення 
якості праці (навчання, підвищення кваліфікації 
персоналу, витрати на оплату та охорону праці; 

— мотивація праці, яка стимулює керівників 
і весь персонал працювати з повною віддачею, 
забезпечуючи при цьому високий рівень якості 
праці на підприємстві; 

— впровадження системи контролю (бюдже-
тування) з метою виявлення резервів підвищен-
ня якості праці та ефективності виробництва. 

Працівник має бачити свою участь у реалізації 
стратегії розвитку організації, усвідомлюючи за-
лежність свого добробуту та особистого прогресу 
від її успіху. Спеціалісти з управління персоналом 
зазначають, що тільки 10–15 % співробітників 
викладаються на 100 % незалежно від стану справ 
у компанії, тоді як більшість потребують постійної 
мотивації та підтримки. Тому мотивація персона-
лу — одна з найважливіших функцій менеджмен-
ту в демократичному суспільстві, яка має сприяти 
вільному розвитку і самореалізації особистості в 
межах загальнолюдської моралі [3, с. 78]. 

Отже, щоб кожен працівник підприємства 
прагнув досягнення цілей організації щодо якості, 
він має бути до цього мотивованим, а ефективність 
мотивації залежить від особистих особливостей 
людини, і насамперед від її ціннісних орієнтацій. 

Основним змістом, суттю управління якістю 
праці є багатогранний процес впливу суб’єкта на 
об’єкт управління. Структуру цього впливу станов-
лять методи управління людьми на виробництві: 
адміністративні, економічні, правові та соціально-
психологічні. Адміністративні методи орієнтовані 
на такі мотиви поведінки, як: усвідомлена не-
обхідність дисципліни праці, почуття відповідаль-
ності, прагнення людини працювати на певному 
підприємстві тощо. Ці методи відрізняються пря-
мим впливом: будь-який регламентний або адмі-
ністративний акт підлягає обов’язковому виконан-
ню. Економічні та соціально-психологічні методи 
мають непрямий характер управлінського впливу. 
За допомогою економічних методів здійснюється 
матеріальне стимулювання колективів та окремих 
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співробітників. Ці методи ґрунтуються на викори-
станні економічного механізму. Соціально-психо-
логічні методи управління ґрунтуються на вико-
ристанні соціального механізму (система взаємин 
у колективі, соціальні потреби тощо). Правові 
методи ґрунтуються на правовому забезпеченні уп-
равлінського процесу [4, с. 32]. 

Можна визначити такі основні напрями 
підвищення рівня якості праці: 
 підвищення рівня мотивації працівників 

щодо якості (залежність розміру заробітної пла-
ти від якості праці, матеріальне та нематеріальне 
заохочення за її результати, застосування систе-
ми стимулювання персоналу щодо забезпечення 
якості послуг, просування по службі та ін.). 
 підвищення рівня якості робочої сили (під-

вищення професійного рівня персоналу, підготов-
ка та перепідготовка, інтелектуалізація праці); 
 впровадження інвестиційно-інноваційної 

політики на підприємстві (використання нової 
техніки та прогресивних технологій, нових видів 
сировини і матеріалів для виготовлення про-
дукції підвищеної якості); 
 поліпшення умов праці та її охорони (удос-

коналення організації праці, поліпшення робочих 
місць, тощо); 
 оптимізація організаційних чинників став-

лення до якості праці (удосконалення структури 
управління виробництвом, впровадження систе-
ми управління якістю продукції на підприємстві, 
розширення суміщення професій і функцій, під-
вищення рівня дисципліни праці тощо). 

Ураховуючи першочергову важливість підви-
щення якості праці для економічної та соціаль-
ної ефективності підприємства, керівники і спе-
ціалісти всіх рівнів мають розробляти і впрова-
джувати програми управління якістю праці. Про-
грами управління якістю праці на підприємстві 
охоплюють такі етапи: 

1) оцінка досягнутого рівня якості праці на під-
приємстві в цілому і за окремими видами праці; 

2) пошук і аналіз резервів підвищення якості 
на основі інформації, одержаної в процесі вимі-
рювання й оцінювання; 

3) розробка плану використання резервів 
підвищення якості праці, який має охоплювати 
конкретні заходи й терміни їх реалізації: 

4) фінансування витрат на розробку та впро-
вадження програм, визначення відповідальних 
виконавців; 

5) розробка системи мотивації персоналу з 
метою досягнення запланованого рівня якості; 

6) контроль за реалізацією заходів, передба-
чених програмою та їх виконання; 

7) оцінювання реального впливу передбачу-
ваних заходів на зростання якості праці. 

Забезпечення ефективного управління якістю 
можливе лише за умови відповідності потенціалу 
(особистісного, професійного, духовного) праців-

ників підприємства вимогам його надійної, ефек-
тивної роботи. Не останнє значення має соціаль-
на захищеність, стабільність, рівень заробітної 
плати. Серед найважливіших причин, які обумов-
лювали різке падіння реальної заробітної плати в 
попередні роки, слід назвати випереджальне зро-
стання цін на товари і послуги за відсутності ме-
ханізмів захисту доходів від інфляції, різку транс-
формацію безкоштовних соціальних благ у платні, 
масові і довготривалі затримки виплати зарпла-
ти, підвищення рівня реального безробіття. Ви-
пускники училищ, технікумів і вищих технічних 
навчальних закладів не знаходили собі роботи за 
спеціальністю з гідною заробітною платою і ви-
мушені були змінювати професію або шукати 
вищі заробітки за кордоном. На підприємствах за-
лишалися літні люди, які погоджувалися на мізер-
ну заробітну плату. Серед молоді стало «непопу-
лярним» навчатися в професійно-технічних учи-
лищах, та і технічні навчальні заклади не корис-
туються популярністю [5]. 

З подальшим розвитком і вдосконаленням 
виробництва найважливішими рисами людини-
працівника стають розвиток творчих здібностей, 
професійних навичок, особистих цінностей. Вод-
ночас зростає роль змістовної роботи, поши-
рюється підхід до працівника як соціальної лю-
дини. Такий підхід потребує організації управ-
ління якістю праці та продукції з урахуванням 
людського чинника виробництва. Адже найваж-
ливішим фактором якості праці на сучасному 
етапі економічного розвитку стає якість трудового 
потенціалу. Ці дві категорії (якість праці та якість 
трудового потенціалу) перебувають у тісному 
взаємозв’язку. По-перше, у процесі праці люди-
на підвищує якість свого життя за рахунок ство-
рення продукції високої якості, яка є засобом 
задоволення її зростаючих потреб. По-друге, у 
системі праці створюються і розвиваються підси-
стеми соціальної взаємодії та взаємовідносин, які 
постійно ускладнюються. Це потребує широкого 
впровадження партисипативного управління як 
одного з факторів підвищення якості спільної 
праці. По-третє, у процесі змістовної праці знач-
ною мірою реалізуються особисті цілі працівни-
ка, уречевлюються його знання, досвід, навички, 
створюються нові знання, елементи духовного 
зв’язку. Разом зі зростанням якості праці збага-
чуються й характеристики людського капіталу, 
відбувається повніший розвиток творчих здібно-
стей, зростає потреба в постійному підвищенні 
кваліфікації і професійних знань, підвищується 
загальна мотивація працівників до праці [6, с. 48]. 

Отже, щоб кожен працівник підприємства 
працював на досягнення цілей організації щодо 
якості, він має бути до цього мотивованим, а 
ефективність мотивації залежить від особистих 
здібностей людини та її ціннісних орієнтацій [7, 
с. 5]. Важливість цього аспекту в управлінні якіс-
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тю праці пояснюється незамінністю такого стра-
тегічного ресурсу, як людський капітал. Людсь-
кий капітал, будучи частиною сукупного капіталу, 
є сполученням складових його елементів, як вро-
джених, так і сформованих в результаті інвестицій, 
та накопичений відповідний стан здоров’я, освіти, 
здібностей, навичок, енергії, культурного розвитку 
як конкретного індивіда, групи людей, так і су-
спільства в цілому, що доцільно використовуються 
в тій чи іншій сфері суспільного відтворення, спри-
яють економічному росту і впливають на величину 
доходів їхнього власника. В цілому людський ка-
пітал пов’язаний з розв’язанням проблем економіч-
ного зростання, удосконалення соціальних відно-
син, змісту трудової діяльності, мотивації, викори-
стання інтелектуального потенціалу суспільства. 
Формування людського капіталу потребує додатко-
вих інвестицій з метою отримання додаткових при-
бутків у майбутньому. Це дає підставу відносити 
інвестування в людський капітал як складову інно-
ваційної моделі розвитку економіки та пов’язано із 
необхідністю набуття нових знань та інформацій-
них технологій і нових засобів комунікацій. 

Щоб кожен працівник підприємства прагнув 
досягнення цілей організації щодо якості (вимо-
га стандарту ІSО 9001), він має бути до цього 
мотивованим, а ефективність мотивації залежить 
від особистих особливостей людини, і насампе-
ред від її ціннісних орієнтацій. 

Принцип якості залучення персоналу знай-
шов своє відображення у вимогах стандарту, що 
передбачають упровадження певних заходів: після 
визначення цілей організації вищим керівницт-
вом необхідно встановити відповідальність та 
повноваження кожного працівника, про що ін-
формувати через написання посадових інст-
рукцій, посадові переміщення керівників та спе-
ціалістів, присвоєння розрядів робітникам, вста-
новлення рівня заробітної плати, пов’язаного з 
результатами навчання і практичного застосуван-
ня отриманих знань, умінь та навичок. Результа-
тивність цих заходів завжди можна оцінити, ви-
користовуючи інструменти, які пропонує сам 
стандарт ІSО 9001: проведення аудитів системи 
управління якістю, аналіз отриманих від спожи-
вача рекламацій, аналіз виникнення продукції, 
яка не відповідає встановленим вимогам. 

На жаль, сам стандарт ІSО 9001 не містить 
вимоги мотивувати працівників для досягнення 
цілей щодо якості. У свою чергу, фахівці з якості 
справедливо вважають, що навіть професійно роз-
роблена система управління якістю не працювати-
ме, якщо персонал не мотивований, тому почали 
використовувати досягнення теорії мотивації і ув’я-
зувати їх із системою управління якістю. Такий 
підхід на сьогодні є перспективним, оскільки сис-
тема якості, яка побудована згідно з вимогами стан-
дарту ІSО 9001, може бути початком для побудови 
і впровадження системи мотивації працівників [8]. 

З інноваційним розвитком економіки, а відпо-
відно і виробничих відносин у працівників повинно 
зростати розуміння значення діяльності підпри-
ємства, взаємозв’язку між окремими робочими міс-
цями та їхньої ролі в єдиному технологічному проце-
сі. Тобто на особливе місце підіймається знання тех-
нології та принципів організації виробництва, про-
фесійна поведінка та трудова мораль працівника. 

В умовах нашого суспільства особливо ці-
нується наявність у працівників інтелектуального 
капіталу — не просто накопичення нових знань та 
навичок у процесі трудової діяльності, а вміння їх 
творчо застосовувати, тобто створювати нові інте-
лектуальні активи. Причому йдеться не тільки про 
окремих працівників, а про трудові колективи за-
галом. На особливу увагу заслуговує той факт, що 
на Заході однією із важливих складових політики 
інтелектуалізації трудової діяльності є принцип 
залежності заробітної плати від рівня освіти і ква-
ліфікації. Модернізація виробництва, розширен-
ня застосування та розвиток нових наукоємних 
технологій ведуть до змін професійно-кваліфіка-
ційної структури попиту та пропозиції на ринку 
праці та підвищення вимог до якості робочої сили. 
Професійне навчання різних категорій населення 
є одним із найважливіших заходів активної по-
літики зайнятості, що виступає засобом досягнен-
ня стабільного економічного зростання, активно 
впливає на профілактику масового безробіття 
з-поміж зайнятого населення, забезпечує збере-
ження і розвиток людського капіталу. 

Сучасне становище характеризується висо-
кою нестачею кваліфікованих кадрів за окреми-
ми професіями та спеціальностями. Однією з 
причин є неспівпадіння структури професійної 
освіти з потребами ринку праці за кваліфікацій-
ним рівнем та професійною структурою. 

Незбалансованість існуючих трудових ре-
сурсів та робочих місць, що пов’язано з відсут-
ністю їх планування, недосконалістю інвестицій-
ної політики, збереженням високої питомої ваги 
непрестижної фізичної малокваліфікованої праці, 
тяжких та шкідливих умов праці. Найбільш дефі-
цитними на сьогодні є професії, за якими відсут-
ня спеціальна базова освіта. Невідповідність сфе-
ри професійної освіти потребам ринку праці, 
відсутність державних пріоритетів у галузі осві-
ти, зниження якості підготовки фахівців, слабка 
прив’язка програм підготовки до потреб вироб-
ництва, зниження престижу професій науково-
технічного спрямування закладають проблеми 
структурної невідповідності майбутніх попиту та 
пропозиції робочої сили у професійно-кваліфіка-
ційному розрізі та збільшують кількість неконкурен-
тоспроможних робочих місць. Занадто зарегульо-
ваний ринок праці не зробив інститути ринку 
праці більш гнучкими, що збільшує витрати ро-
ботодавців на найм випускників, дезорієнтує 
професійну освіту. Проте потреба роботодавців у 
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фахівцях з вищою професійною освітою нижча за 
відповідні пропозиції на ринку праці. 

Серйозним недоліком є те, що наша держава в 
процесі ринкових реформ майже цілком втратила 
контроль над заробітною платою та доходами. Як 
наслідок виникли перекоси в оплаті праці не на 
користь кваліфікованої діяльності, а заробітна пла-
та перестала справляти економічний і соціальний 
вплив, натомість зросли нетрудові доходи. Інша 
ситуація складається в розвинутій ринковій еко-
номіці — навіть тоді, коли фірма з якихось причин 
не може в певний період надати кваліфікованому 
спеціалісту роботу відповідно до його можливостей, 
розмір заробітної плати встановлюється, як прави-
ло, з урахуванням його загальної професійно-ква-
ліфікаційної підготовки. Тимчасова переплата в 
подальшому цілковито компенсується внеском пра-
цівника в розвиток підприємства. 

Висновки. Реалізація європейського вибору 
України, здійснення прориву в постіндустріальну 
економіку потребує переосмислення ролі людини 
в економічному процесі не як фактора виробниц-
тва, а як його суб’єкта, потреби якого слід поста-
вити в центр соціально-економічного розвитку. 
Особливу увагу на даному етапі варто приділити 
створенню належних матеріальних умов для роз-
ширеного відтворення якісної робочої сили, а та-
кож активізації значущих соціальних мотивів інно-
ваційної економічної діяльності. У той же час 
необхідно підвищити вимоги до управління якістю 
праці на підприємстві, зростання рівня якої здат-
не підвищувати соціальні та економічні результа-
ти діяльності підприємства. Отже, мета забезпе-
чення ефективного функціонування та конкурен-

тоспроможності підприємства вимагає викорис-
тання розробленого організаційно-економічного 
механізму управління якістю праці персоналу, 
який дозволить удосконалити цей процес. 
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