
  

УДК 314 

С. К. Войтко1
 

В. В. Захаров1 

О. В. Бурдейна1 

 

КУЛЬТУРА ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК СКЛАДОВА 

ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ РОБОТИ ІНЖЕНЕРА 

1
 Вінницький національний технічний університет 

 
Анотація 
У статті розглянуто визначення поняття "культура виробництва", його характеристики та складові ча-

стини. Окремо виділено питання безпеки на виробництві у промисловій сфері, для  котрої Вінницький націона-

льний технічний університет готує спеціалістів, та вплив безпечності та  якості роботи інженерів на розви-

ток вітчизняної економіки. 
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Abstract 

The article deals with the definition of the concept of "culture of production", its characteristics and components of 

tea-tion. The issue of industrial safety in the industrial sector, for which Vinnitsa National Technical University 

prepares specialists, and the impact of the safety and quality of engineers' work on the development of the domestic 

economy, are singled out. 
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nomics, labor protection. 

 

Вступ  

Висока динаміка змін – одна з основних рис сучасної економіки взагалі та промислового виробни-

цтва зокрема. Про це свідчить ряд статичних показників Державної служби статистики [1], які харак-
теризують економіку України: зростання прямих закордонних інвестицій – 1,9 млрд. дол. (2017 р.), 

зростання індексу промислової продукції – 6% для металургійного виробництва, 4% для харчової 
промисловості, майже 3% для галузі постачання електроенергії та пари, зростання індексу капіталь-
них інвестицій – 22% і 413 млрд. дол. тощо. Підприємствам, щоб успішно існувати у швидкозмінних 

умовах, необхідно запроваджувати нові форми організації та управління виробництвом, враховуючи  

конкуренцію, переорієнтування політики й економіки України на західноєвропейські ринки, запрова-
дження Міжнародних стандартів ISO.  

 

Основна частина 

Особливістю нових форм організації та управління є вимога змін ціннісних установок та норм усіх 
учасників виробничих процесів. Це інколи супроводжується опором та нерозумінням як рядових 

працівників, так і інженерів та працівників менеджменту. Саме тому, до речі, роботодавці у претен-

дентах на вакансії прагнуть побачити соціокультурні навички "етичність", "добросовісність", "мора-
льність" і саме працівники з такими навичками отримують більшу заробітну платню [2].  

Отже, деяка сукупність ціннісних установок і норм є важливим фактором підвищення конкуренто-

спроможності підприємства, однією з складових якої є питання безпеки та якісного виконання своїх 

функціональних обов’язків інженерами підприємства та іншими працівниками. Щоб вплив цих фак-
торів був позитивним, необхідно перш за все визначити, що ж це таке, які форми має та кого стосу-

ється. 
Сукупність цінностей та норм, які сформувались на певному підприємстві, в установі чи організа-

ції, називають терміном "корпоративна культура" [3]. Даний термін визначається соціально-
культурними установками працівників та менеджменту.  
Більш конкретний та звужений термін "культура праці". Культура праці [4] – це уміння праців-



  

ника виконувати завдання 
1) з високою майстерністю, точністю, економією, 

2) з високою продуктивністю та якістю,  

3) з постійним пошуком досконаліших і ефективніших методів, 
4) з відповідальністю за результат. 
Ширшим, місткішим та змістовнішим є поняття "виробнича культура" [5], яке включає в себе 

наступні особливості  роботи працівників на підприємстві: 
1) організаційно-технічні; 
2) гігієнічні; 
3) психофізіологічні; 
4) соціально-культурні; 
5) естетичні; 
6) та інші. 
Дане поняття об’єднує у собі архітектурні рішення виробничих будівель та управлінських корпу-

сів, внутрішній дизайн приміщень, облагородження прилеглої території, чистота і порядок на робо-
чих місцях, наявність зон відпочинку та оздоровлення. Крім того, сюди ж можна віднести конкретні 
особливості виконання самого технологічного процесу:  

1) якісна розробка конструкторсько-технологічної документації; 
2) ретельне виконання технологічних операцій (виготовлення, перевірка, оздоблення, пакування 

тощо). 

Отже, можна виділити такі форми культури виробничої діяльності: 
1) технічний (запровадження механізації та автоматизації, комп’ютеризація, впровадження інно-

вацій тощо); 
2) науковий (науково-обгрунтована організація праці та умови праці (санітарно-гігієнічні та пси-

хофізіологічні); 
3) особистісно-культурний (соціемоційні (порядність, командна робота, емоційній інтелект та ін.), 

когнітивні, професійні навички, фізичний розвиток та ін.). 

Тобто виробнича культура включає 3 зони відповідальності: 
1) працівника (інженера, робітника, управлінця) – якісне виконання трудових обов’язків; 
2) власника (керівника) - організація виробництва, безпека, охорона праці; 
3) зовнішнього середовища  - проведення спеціалізованих наукових досліджень, прийняття відпо-

відних законодавчих актів та ін. 

По-суті, гадаю, виробнича культура (або культура  виробництва, культура виробничої діяльності) 
є предметом вивчення для науки "ергономіки". Ергономіка – наука, що вивчає особливості виробни-

чої діяльності людини, щоб зробити її безпечною та ефективною [6]. 

Слід зауважити, що травматизм на робочому місці у різних сферах промислового виробництва є 
дійсно серйозною проблемою. Наприклад, у 2016 році на виробництві сталося 4 287 нещасних випад-

ки, загинуло 350 осіб і 400 стали інвалідами [1, 7]. Зріс травматизм на 1000 працюючих: вугільна га-
лузь – на 61%, галузь культури – на 84%, енергетика – на 43%, зв’язок – на 80%, газова та деревооб-

робна промисловість – більш ніж удвічі. Міністерство енергетики та вугільної промисловості що 2 

місяці інформує про нещасні випадки зі смертельними наслідками на відповідних підприємствах. 
Саме тому, забезпечуючи культуру праці та виробничої діяльності в галузях промисловості, 
пов’язаних з підвищеним ризиком для життя та здоров’я, особливо важливо розвивати культуру охо-

рони праці – створити і чітко дотримуватись системи правил, обов’язків, відповідальності, які ста-
нуть міцним профілактичним засобом для захисту інженерних працівників та робітників. 

 

Висновки 

Україна, активно інтегруючись у світову спільноту, запроваджує на законодавчому рівні європей-

ські норми з охорони праці, які гарантують збереження життя та здоров’я працівників усіх галузей 

економіки. З іншого боку, робітникам, інженерним працівникам та керівникам усіх ланок управління 
необхідно розвивати культура праці та культуру виробничої діяльності. У співпраці вони підвищува-
тимуть якість виробленої продукції та наданих послуг, а отже – забезпечуватимуть конкурентоспро-

можність українського виробництва, стимулюватимуть інвестиційну привабливість України та під-

вищуватимуть добробут її громадян. 
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