
АНОТАЦІЯ 

До наукової роботи «Актуальні проблеми працевлаштування людей з 

особливими потребами на сільськогосподарських підприємствах» 

 

Щороку зростає кількість людей з особливими потребами 

працездатного віку, що потребує їх працевлаштування зокрема Окремої 

уваги вимагають питання адаптації учасників військових дій які отримали 

інвалідність та виявили бажання повернутися на своє робоче місце. 

Працевлаштуванню осіб з інвалідністю сприяє доступність освіти, зокрема 

навчання онлайн за допомогою спеціальних освітніх платформ, участь у 

навчальних курсах, що суттєво підвищує компетенцію майбутніх 

працівників. Додатковим фактором виступає державна підтримка 

підприємств для створення робочих місць для осіб з особливими потребами. 

За цих умов набуває актуальності розробки проектів з працевлаштування осіб 

з особливими потребами. Зарубіжний та вітчизняний досвід свідчить про 

старанність осіб з особливими потребами, які отримали робоче місце та 

виконання ними трудових обов’язків на рівні з іншими працівниками.  

Наявна ситуація зумовлює актуальність дослідження виробничих 

процесів на вітчизняних підприємствах з метою працевлаштування осіб з 

особливими потребами.. 

Метою дослідження є узагальнення та аналіз теоретичних та 

практичних аспектів впровадження методів організації виробничих процесів 

та працевлаштування осіб з інвалідністю на сучасних підприємствах. Для 

досягнення поставленої мети нами окреслено ряд завдань: уточнення суті 

виробничих процесів на сучасних підприємствах; узагальнення підходів до 

класифікації методів організації виробничих процесів на сучасних 

підприємствах; характеристика організаційно-економічного стану ТОВ 

«Козацьке»; аналіз методів організації виробничих процесів на ТОВ 

«Козацьке»; узагальнення інформації про працевлаштування осіб з 

інвалідністю на підприємстві ТОВ «Козацьке»; пропозиції щодо 

перспективних шляхів удосконалення методів організації виробничих 

процесів на сучасних підприємствах; пропозиції щодо запозичення досвіду 

працевлаштування осіб з інвалідністю на сільськогосподарських 

підприємствах.  

Наукова робота розкриває теоретичні та практичні аспекти виробничих 

процесів та складається зі вступу, трьох пунктів (теоретичні основи організації 

виробничих процесів на сучасних підприємствах; аналіз методів організації 

виробничих процесів на сучасних підприємствах (на прикладі ТОВ «Козацьке»); 

шляхи вдосконалення методів організації виробничих процесів на сучасних 

підприємствах), висновків, списку використаних джерел, додатків. 

Наукова робота розміщена на 30 сторінках, містить 2 рисунки та 7 

таблиць, 29 наукових джерел. 
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