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ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ  
В СУЧАСНИХ УМОВАХ

IMPROVEMENT SYSTEM OF REGULATION OF LABOR  
IN MODERN CONDITIONS

підприємства не готові до довічного наé-
му працівників, одноразових пенсіéних 
виплат, високих соціальних гарантіé та 
погодження зі всіма схожими підприєм-
ствами про однакову заробітну плату.

Висновки. Проаналізувавши міжнарод-
ні моделі мотивації праці можна зробити 
висновки про те, що рівень мотивування 
працівників нашої країни відстає від рів-
ня розвинених країн, що також відобра-
жається на стані її економіки. Тому варто 
запозичувати досвід зарубіжних компаніé, 
використовувати ефективні системи моти-
вації праці, впроваджувати деякі елементи 
американської, англіéської та французь-
кої моделеé, враховуючи відмінності між 
окремими людьми та різними країнами. 
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АНОТАЦІЯ
Розглянуто та узагальнено сучасні тенденції, що 

впливають на вдосконалення нормування праці, ви-
явлені основні чинники нормування праці персоналу 
на підприємствах.

Ключові слова: Нормування праці, функції і прин-
ципи нормування праці, методи нормування праці.

АННОТАЦИЯ
Рассмотрены и обобщены современные тенден-

ции, влияющие на совершенствование нормирова-
ния труда, выявлены основные факторы нормирова-
ния труда персонала на предприятиях.

Ключевые слова: Нормирование труда, функции 
и принципы нормирования труда, методы нормиро-
вания труда.

АNNOTATION
Describes and summarizes current trends affecting 

the improvement of the valuation of labor, the main 
factors of normalization of the personnel in enterprises.

Key words: Rationing of work, functions and 
principles of valuation work, methods of work.

Постановка проблеми. Нормування 
праці є першим кроком на шляху опти-
мізації витрачання виробничих ресурсів. 
Нормування праці полягає у встановленні 
необхідних затрат живої праці на вико-
нання певної роботи за нормальної орга-
нізації та інтенсивності праці. Актуаль-
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ність вибраної теми обумовлена тим, що 
підприємствам, незалежно від форм влас-
ності, надані права самостіéно вирішува-
ти питання по організації, нормуванню і 
оплаті праці. За рахунок результатів своєї 
праці підприємства повинні покривати по-
точні виробничі витрати, у тому числі і 
на оплату праці, здіéснювати вкладення 
на розширення і реконструкцію виробни-
цтва, забезпечувати соціальниé розвиток, 
виконувати зобов’язання перед бюджетом, 
банками і іншими органами.

Вдосконалення нормування праці ви-
конують керівники і працедавці, оскільки 
вони зацікавлені в раціональному вико-
ристанні робочої сили. В свою чергу, самі 
працівники зацікавлені в об’єктивніé 
оцінці їх праці. Проте, значна частина ке-
рівників підприємств і органи управлін-
ня економікою стали взагалі відкидати 
доцільність нормування праці в умовах 
ринку і зменшують значущість організа-
ції праці і заробітної плати. 

Важливо дотримуватись основ норму-
вання праці, окрім того бажано покра-
щувати їх згідно з прогресивними зміна-
ми, які відбуваються на підприємствах і 
в економіці в цілому. Виникає необхід-
ність проаналізувати нормування праці 
на рівні підприємства, використовуючи 
вітчизняниé і зарубіжниé досвід. визна-
чити загальну характеристику процесу 
нормування праці, визначити проблеми в 
області нормування праці, виявити осно-
вні чинники, що впливають на норму-
вання праці управлінського персоналу на 
підприємствах.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. В умовах розвитку ринкових сто-
сунків і поглиблення економічної само-
стіéності підприємств нормування праці 
набуває великого значення як засіб ско-
рочення витрат живої праці, зниження 
собівартості продукції, підвищення про-
дуктивності праці. Нормування праці є 
засобом визначення як міри праці для 
виконання тієї або іншої конкретної ро-
боти, так і міри винагороди за працю за-
лежно від її кількості і якості [1].

Світовиé досвід свідчить, що ефектив-
на робота підприємств в економіці ринко-
вого типу можлива лише за умови висо-
кого рівня організації нормування праці. 
Провідні країни, такі як США, Велико-

британія, Швеція, Японія, Італія та ін., 
не лише не знижують вимоги до норму-
вання праці, але і розширюють сферу 
éого застосування. Широко застосову-
ються методи мікроелементного аналізу і 
нормування трудових процесів [2].

Метою нормування праці в сучасних 
умовах господарювання є вдосконалення 
організації виробництва і праці, поліп-
шення éого умов і скорочення витрат на 
випуск продукції, що, у свою чергу, під-
вищить продуктивність праці і посприяє 
розширенню виробництва і зростанню ре-
альних доходів працівників [3].

Мета статті полягає в дослідженні 
та узагальнені сучасних тенденціé, що 
впливають на вдосконалення нормування 
праці, виявити основні чинники норму-
вання праці персоналу на підприємствах.

Виклад основного матеріалу. Норму-
вання праці на підприємствах виконує 
важливі функції, оскільки є основою ор-
ганізації заробітної плати, оскільки нор-
ми витрат робочого часу одночасно ста-
ють і мірою винагороди за працю, маючи 
тісниé зв’язок з тарифною системою. 
Встановлення норм праці переслідує мету 
гарантувати суспільству певну продук-
тивність праці, а працівникові певниé 
рівень заробітної плати. За виконання 
норм праці оцінюється трудова діяль-
ність кожного працівника і оплачується 
éого праця.

Науково обґрунтовані норми праці до-
зволяють оцінити результати трудової ді-
яльності кожного працівника, колекти-
ву. Встановлення норм праці на окремі 
види робочих процесів і операціé дозво-
ляє розрахувати і витримувати необхідні 
кількісні і якісні пропорції між робочи-
ми місцями, цехами, виробництвами, що 
сприяє зростанню продуктивності праці.

Справжні ринкові умови господарю-
вання забезпечують на практиці високиé 
рівень нормування праці, що стає одним 
з головних чинників мінімізації витрат і 
зростання об’ємів зробленої продукції.

Звернемо увагу на функції і принципи 
нормування праці. Суть нормування пра-
ці на підприємстві визначає éого функції, 
зміст яких обумовлениé об’єктивними за-
кономірностями розвитку виробництва. 
Функції нормування тісно взаємозв’язані 
з éого завданнями, а також з плануван-
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ням, організацією і управлінням вироб-
ництвом. Нормування праці носить дина-
мічниé характер.

В умовах сучасного виробництва зрос-
тає роль нормування. Це проявляється як 
в посиленні зв’язку між окремими вироб-
ничими ланками, так і у вдосконаленні 
усього ринкового механізму господарю-
вання вітчизняної промисловості.

Функції нормування можна розділити 
на дві групи [4]:

– загальні функції норм праці, які ха-
рактеризують роль норм праці в організа-
ції і оплаті праці;

– спеціальні функції норм, що роз-
кривають їх конкретниé зміст по видах і 
призначенні.

Система нормування праці повинна 
розроблятися на основі певних принци-
пів. Наéважливішими з них є:

• принцип ефективності – полягає в 
необхідності встановлення норм праці, 
при яких виробничі результати досяга-
ються з мінімальними сумарними витра-
тами трудових, матеріальних, енергетич-
них і інформаціéних ресурсів;

• принцип комплексності – виражає 
необхідність обліку взаємозв’язку техніч-
них, економічних, психологічних, соці-
альних і правових чинників, що вплива-
ють на норми праці;

• принцип системності – означає, що 
норми праці повинні відповідати кінце-
вим результатам виробництва і врахову-
вати залежності між витратами ресурсів 
на усіх етапах виробничого процесу;

• принцип об’єктивності – припускає 
створення для усіх співробітників під-
приємства рівних можливостеé для вико-
нання норм; зокрема, це означає необхід-
ність нормування праці з урахуванням 
групової диференціації співробітників по 
статі і віку, що особливо важливо при 
нормуванні праці учнів, молодих співро-
бітників і осіб передпенсіéного віку;

• принцип конкретності – полягає 
в тому, що норми праці повинні відпо-
відати параметрам продукції, що ви-
готовляється, предметів і засобів праці, 
éого умовам, типу виробництва і іншим 
об’єктивним характеристикам, що впли-
вають при ціé точності розрахунків на ве-
личину необхідних витрат праці і інших 
ресурсів;

• принцип динамічності – виходить 
з принципу конкретності і виражає 
об’єктивну необхідність зміни норм праці 
при істотному для цієї точності розрахун-
ків зміні виробничих умов;

• принцип легітимності – виражає не-
обхідність суворого дотримання законів 
і інших правових актів при нормуванні 
праці;

• принцип позитивного відношення 
працівників до підприємства – означає 
необхідність створення такої системи нор-
мування праці, при якіé забезпечується 
загальне позитивне відношення працю-
ючих до виконуваних функціé, соціаль-
ного середовища і підприємства в ціло-
му. Цеé принцип можна назвати також 
принципом задоволеності працею.

Ці принципи в сукупності визначають 
початкові положення організації норму-
вання праці на підприємстві.

Вдосконалення нормування праці за-
безпечує також підвищення ефективності 
виробничих і трудових процесів. Методи 
вивчення витрат робочого часу, вживані 
в нормуванні, дозволяють виявляти недо-
ліки в організації виробництва і викорис-
танні резервів, з тим щоб надалі розро-
бити заходи по оптимізації використання 
робочого часу і раціоналізації виконання 
трудових операціé. Під методом норму-
вання розуміється сукупність приéомів 
встановлення норм праці, що включають 
аналіз трудового процесу, виявлення ре-
зервів підвищення ефективності вироб-
ництва, проектування раціональних тру-
дових процесів на основі раціональної 
технології і організації праці, розрахунок 
норм.

За принциповою схемою встановлення 
норм праці методи нормування праці під-
розділяються на аналітичні і сумарні[5].

Аналітичниé метод має два різновиди: 
аналітично-розрахунковиé метод і аналі-
тично-дослідницькиé метод.

При аналітично-розрахунковому ме-
тоді норми розраховуються на основі го-
тових довідкових даних по нормативах 
часу.

Аналітично-дослідницькиé метод за-
стосовується за відсутності нормативів, 
початкова інформація виходить шляхом 
проведення хронометражу, ФРЧ (фото-
графія робочого часу) і використовується 
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для розрахунку норм. (Цеé метод засто-
совується для розробки нормативних до-
відників) [6].

Фотографія робочого часу – вид спосте-
реження, при якому вимірюють усі без 
виключення витрати часу, здіéснювані 
виконавцем (виконавцями) за певниé пе-
ріод роботи. Вона проводиться головним 
чином для виявлення втрат робочого часу, 
встановлення причин, що викликають ці 
втрати, і розробки необхідних організа-
ціéно-технічних заходів по їх усуненню.

Фотографія робочого часу складається 
з наступних етапів:

– підготовка до спостереження;
– спостереження і вимір витрат робо-

чого часу;
– обробка і аналіз спостережень;
– розробка і впровадження у виробни-

цтво організаціéно-технічних заходів.
Залежно від числа об’єктів спостере-

ження застосовують:
1. метод безпосередніх спостережень;
2. маршрутну фотографію;
3. метод моментних спостережень.
Метод безпосередніх спостережень за-

стосовується при обстеженні невеликої 
групи робітників чисельністю 2-3 люди-
ни, що знаходяться у полі зору спостері-
гача [7].

Метод маршрутної фотографії засто-
совується при великіé кількості об’єктів 
спостереження (4-15 робітників). Виміри 
проводяться шляхом фіксації витрат і 
втрат часу в процесі обходу маршруту, че-
рез заздалегідь встановлениé невеликиé 
проміжок часу, величина якого залежить 
від числа спостережуваних об’єктів.

Метод моментних спостережень є до-
слідженням витрат робочого часу, за-
вантаженості робітників і використання 
устаткування на основі вибіркових спо-
стережень, що проводяться у випадково 
відібрані моменти часу по великіé групі 
робітників [8].

Роль вдосконалення нормування тру-
дових витрат на сучасному виробництві 
надзвичаéно велика. На нормах ґрунту-
ються розрахунки перспективних і по-
точних планів виробництва, виробничіé 
потужності підприємств і їх потреби в 
робочіé силі і устаткуванні [9]. За до-
помогою норм вибираються раціональні 
варіанти технологічних процесів, кон-

струкція устаткування, технологічного і 
організаціéного оснащення, визначають-
ся шляхи розвитку і підвищення рента-
бельності підприємств [10].

Усі заходи по вдосконаленню норму-
вання праці можуть бути згруповані за 
наступними напрямами:

– скорочення чисельності робітників, 
що не виконують норми вироблення;

– забезпечення оптимальної і рівно-
мірної напруженості норм праці;

– збільшення і охоплення нормуван-
ням праці усіх працівників підприємства;

– перегляд норм при здіéсненні орга-
нізаціéно-технічних заходів на робочих 
місцях.

Розширення сфери застосування на-
уково обґрунтованих норм є важливим 
резервом підвищення продуктивності 
праці. Оцінка дорівнює напруженості 
норм робиться вибірково шляхом по-
рівняння відсотків виконання норм ви-
роблення одними і тими ж робітниками 
при здіéсненні ними різних робіт або 
порівнянням коефіцієнтів напруженості 
норм.

Висновки. Наéважливіші завдання 
нормування праці – послідовне поліп-
шення організації праці і виробництва, 
зниження трудомісткості продукції, по-
силення матеріальної зацікавленості 
працівників в підвищенні ефективності 
виробництва, підтримка економічно об-
ґрунтованих співвідношень між зростан-
ням продуктивності праці і заробітної 
плати.

Вдосконалення нормування праці 
сприяє раціональному розставлянню пра-
цівників підприємства і правильному ви-
користанню ними робочого часу, робить 
вплив на поліпшення організації праці 
і виробництва. Розроблені норми вико-
ристовуються при складанні планів під-
приємства і éого підрозділів, вирішенні 
питань розділення і кооперації праці, 
визначенні необхідної кількості устатку-
вання і чисельності працюючих. Обґрун-
тованість норм значною мірою сприяє 
правильному визначенню розміру заро-
бітної плати, матеріальної зацікавленості 
працівників, здіéсненню принципу опла-
ти праці по éого кількості і якості.

Складовою заходів, спрямованих на 
поліпшення рівня нормування праці має 
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стати також перегляд моральних і етич-
них уявлень про норми праці, їхню роль 
і місце в механізмі господарювання. Кри-
зові умови господарювання, що склалися 
в світовіé економіці в останні роки, зу-
мовлюють необхідність подальшого до-
слідження сучасних тенденціé вдоскона-
лення нормування праці.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ  
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

TRENDS IN DEVELOPMENT OF THE MARKET OF VEGETABLE 
PRODUCTION IN CONDITIONS OF ECONOMIC GLOBALIZATION

АНОТАЦІЯ
У статті аналізуються особливості функціонування 

ринку овочевої продукції в умовах глобалізації. Сформу-
льовані пріоритетні напрями розвитку ринку овочевої про-
дукції, з метою підвищення конкурентоспроможності, стій-
кості та безпеки національних позицій у світовій економіці.

Ключові слова: овочева продукція, аграропро-
мисловий комплекс, продовольчий ринок, ринкові 
відносини.

АННОТАЦИЯ
В статье анализируются особенности функциониро-

вания рынка овощной продукции в условиях глобали-
зации. Сформулированы приоритетные направления 
развития рынка овощной продукции, с целью повыше-

ния конкурентоспособности, устойчивости и безопасно-
сти национальных позиций в мировой экономике.

Ключевые слова: овощная продукция, агропро-
мышленный комплекс, продовольственный рынок, ры-
ночные отношения.

АNNOTATION
The article analyses the peculiarities of the market of 

vegetable production in the conditions of globalization. 
Formulated priority directions of development of the 
market of vegetable production, with the aim of increasing 
competitiveness, sustainability and security of national 
positions in the world economy.

Key words: vegetable products, agroindustrial 
complex, food market, market relations.


