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розробКа та застосування яКісних нормативів праці яК основа 
підвищення ефеКтивності роботи підприємства

кучИнськИй в. А., крАмськой Д. Ю.

УДК 338.45:658

кучинський В. а., крамськой Д. Ю. Розробка та застосування якісних нормативів праці як основа підвищення 
ефективності роботи підприємства

Розробка та застосування якісних нормативів для нормування праці та широке впровадження їх на виробничих підприємствах є важливим заходом, що 
дасть можливість удосконалювати існуючі технологічні процеси і організацію праці, тим самим підвищувати ефективність роботи виробничих підпри-
ємств у цілому. Тому був запропонований найбільш раціональний підхід до розробки науково обґрунтованих нормативів праці, який дасть можливість 
скоротити час, трудові й матеріальні витрати на їх розробку, що дозволить розширити сферу застосування і підвищити якість нормативів праці на 
виробничих підприємствах.

Ключові слова: нормування праці, нормативи праці, норми праці, організація праці, трудовий процес, ефективність.
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нормативов труда как основа повышения эффективности работы 
предприятия

Разработка и применение качественных нормативов для нормирования 
труда и широкое внедрение их на производственных предприятиях явля-
ется важным мероприятием, которое дает возможность совершенство-
вать существующие технологические процессы и организацию труда, 
тем самым повышать эффективность работы производственных пред-
приятий в целом. Поэтому был предложен наиболее рациональный под-
ход к разработке научно обоснованных нормативов труда, который даст 
возможность сократить время, трудовые и материальные затраты на 
их разработку, что позволит расширить сферу применения и повысить 
качество нормативов труда на производственных предприятиях.
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The article states that development and application of qualitative standards 
for labour rating and their wide implementation in production enterprises is 
an important measure, which gives a possibility to improve the existing tech-
nological processes and organisation of labour, thus, to increase efficiency 
of activity of production enterprises in general. That is why it offers the most 
rational approach to development of scientifically justified labour standards, 
which would give a possibility to reduce time, labour and material expenses 
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Важливою складовою механізму господарювання 
на виробничому рівні було і залишається норму-
вання праці. Останнє необхідне за будь-якого 

доцільно організованого трудового процесу. Сутність 
нормування праці полягає у проектуванні раціональних 
трудових процесів і встановленні прогресивних, об-
ґрунтованих норм праці.

Найважливіші задачі нормування праці у сучасних 
умовах – послідовне поліпшення організації праці та 
виробництва; зниження трудомісткості продукції; по-
силення матеріальної зацікавленості робітників у під-
вищенні ефективності виробництва, упровадженні до-
сягнень науки та техніки, прогресивної технології; під-
тримка економічно обґрунтованих співвідношень між 
ростом продуктивності праці та заробітною платнею.

Недоліки у нормуванні праці підривають стиму-
люючу роль заробітної платні, стримують виявлення 
внутрівиробничих резервів, перешкоджають раціона-
лізації виробництва, використанню науково-технічних 
досягнень. Таким чином, проблема вдосконалення нор-
мування праці в сучасних умовах є однією з найважли-
віших у промисловості. Її рішення сприятиме розвитку 
виробництва, зменшенню собівартості продукції, а отже 
і її ціни, збільшенню прибутків на підприємствах, які да-
дуть змогу їм розвиватися.

Проблемі вдосконалювання організації і норму-
вання праці та підвищенню його ефективності приді-
ляється велика увага фахівців-практиків, їй присвячені 
дослідження багатьох учених-економістів: В. Черно-
ва, Є. Оленича, В. Данилюка, Г. Райковської, А. Кали-
ни, Д. Богині, В. Нижника, Т. Завгородні, Е. Горбатюк,  
С. Дзюби, І. Гайдая, О. Грішнової, Б. Гєнкіна, В. Одерія, 
В. Асадуліної, Г. Шабанової, І. Самойлова, В. Вязгіна,  
Л. Лучинкіної, А. Зубкової, А. Сушкіної та інших. Гли-
боке і усебічне вивчення представлених в економічній 
літературі розробок свідчить про те, що ряд питань до-
тепер досліджений недостатньо повно і вимагає подаль-
шого розвитку, а в деяких випадках уточнення.

Метою статті є визначення взаємозв’язку якості 
нормативів праці з ефективністю роботи підприємства і 
визначення найбільш раціонального підходу до розроб-
ки науково обґрунтованих нормативів праці, який би 
відповідав сучасним вимогам.

Нормування праці є складовою частиною наукової 
організації праці на підприємстві, яка служить засобом 
планомірного формування і розподілу трудових ресур-
сів на виробництві, та є передумовою для планування 
виробничо-господарської діяльності підприємства. 
Важливу роль грає нормування праці при внутрівироб-
ничому поділі праці і його кооперації, коли потрібно 
встановлення кількісних і якісних пропорцій у витратах 
праці працівників. Таким чином, основною задачею нор-
мування праці є встановлення наукове обґрунтованої 
міри праці для кожного працівника, зайнятого в сфері 
виробництва, його обслуговування і керування.

Зміст нормування праці представлено на рис. 1.
Науково обґрунтовані норми праці дозволяють 

вирішувати ряд конкретних задач: 
 визначити кількість робітників різних професій 

і спеціальностей, які потрібні для організації 
ефективного виробництва товарів чи послуг;

 застосовувати найбільш прогресивних методів 
праці;

 оцінити економічну ефективність упровадження 
нової техніки, технології, визначити найбільш 
доцільні варіанти вирішення окремих виробни-
чих питань, планування виробництва та праці;

 встановити найбільш раціональний регламент 
роботи і фізіологічно обгрунтовані режими 
праці та відпочинку;

 порівняти результати праці окремих робітни-
ків та виробничих колективів, визначити долю 
їх участі в загальних результатах праці, а також 
право на винагородження (оплату) у відповід-
ності з їх вкладом.

Соціально-економічні за-
дачі, які вирішує нормування 
праці, представлені на рис. 2.

Таким чином, ефектив-
ність економічної роботи на 
підприємствах значною мірою 
залежить від якості норм праці 
та ступеню охоплення норму-
ванням усіх робіт, включаючи 
обслуговування та управління.

Технічне нормування ле-
жить в основі планування. На 
усякому підприємстві робота 
здійснюється у відповідності з 
бізнес-планом, який представ-
ляє собою обґрунтований про-
гноз його виробничої, техніч-
ної та фінансово-господарської 
діяльності. В основі розробки 
бізнес-плану лежить система 
норм витрат робочого часу, ви-

Рис. 1. Зміст нормування праці 

Зміст нормування праці  

Систематичне вивчення виробничих процесів, організації праці, 
структури нормованих операцій і дослідження витрат робочого часу  
на їхнє виконання  

Розробку нормативів для встановлення технічно обґрунтованих 
норм 

Визначення норм часу, норм виробітку, норм обслуговування і норм 
чисельності на основі проектування для конкретних організаційно-
технічних умов регламенту продуктивної роботи виходячи
з раціонального технологічного і трудового процесу з урахуванням
передового виробничого досвіду  

Організацію освоєння норм шляхом систематичного інструктажу 
робітників  

Аналіз виконання робітниками встановлених норм і розробку 
заходів, що сприяють подальшому зростанню продуктивності праці 
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трат основних і допоміжних матеріалів, електроенергії, 
палива, води, норм амортизаційних відрахувань і т. д. 
При цьому норми витрат робочого часу займають осо-
бливе місце, бо служать вихідним матеріалом для розра-
хунку основних елементів бізнес-плану підприємства.

їх роботу. Досить напружені та науково обґрунтовані 
норми сприяють укріпленню дисципліни праці, скоро-
ченню витрат робочого часу.

Таким чином, нормування праці дозволяє зв’язати 
воєдино інтереси підприємства та інтереси працівників, має 

самий безпосередній зв’язок з еконо-
мічною та соціальною політикою.

Кожне підприємство створю-
ється й існує для того, щоб увій-
шовши до суспільного поділу пра-
ці, зайнявши свою нішу на ринку 
товарів, виробляючи і продаючи 
певну продукцію для потреб сус-
пільства, заробити необхідні кош-
ти для власних потреб учасників 
виробництва.

Це зобов’язує підприємство 
і насамперед його власника добре 
налагоджувати виробничий про-
цес, організовувати працю так, щоб 
вона була економічно ефективна, 
забезпечувала кожному матеріаль-
ний добробут, давала матеріальне 
задоволення.

Організація праці на підпри-
ємстві – процес багатогранний і складний, спрямований 
на оптимальне поєднання інтересів учасників вироб-
ництва й створення необхідних умов для ефективного 
його функціонування.

До виробничого процесу людина включається з 
економічних міркувань, вбачаючи в цьому єдину можли-
вість заробити на прожиття. Отже, головною ланкою, що 
з’єднує людину із засобами виробництва, є доход, який 
отримують наймані працівники у вигляді заробітної пла-
ти, а власники засобів виробництва – як прибуток.

Для забезпечення певної ефективності виробни-
цтва вкрай важливо оптимізувати витрачання усіх видів 
ресурсів, що використовуються для цього: живої праці, 
сировини і матеріалів, палива й енергії, інструментів 
тощо. Першим кроком до такої оптимізації є нормуван-
ня, тобто обґрунтоване визначення кількості конкрет-
них ресурсів, об’єктивно потрібної для ведення еконо-
мічно ефективного виробництва за досягнутого рівня 
розвитку продуктивних сил суспільства.

Отже, йдеться про певну об’єктивну міру витра-
чання ресурсів на одиницю продукту, що ви-
робляється. Будь-який надлишок у витрачанні 

ресурсів негайно збільшить собівартість продукції і тим 
самим зменшить прибуток підприємства. Невиправда-
на економія ресурсів також невигідна, бо призводить 
до погіршення якості продукції. А це за умов ринкових 
відносин для підприємства може обернутися більшими 
збитками, ніж було заощаджено на економії ресурсів.

Усе це повною мірою стосується і живої праці. Зайві 
люди на виробництві – це низька продуктивність праці й 
висока собівартість продукції за рахунок невиправданих 
виплат заробітної плати. Менша за об’єктивно потрібну 
чисельність персоналу дає деяку економію на заробіт-
ній платі, але призводить до диспропорції між різними 

Рис. 2. Соціально-економічні задачі, які вирішує нормування праці

Соціально-економічні задачі, які вирішує
нормування праці  

Забезпечити науково
обґрунтовану базу
внутрішньоорганізаційного
планування та організації
праці  

Сприяти виявленню 
та використанню резерва
зростання продуктивності
праці та зниженню собівартості
продукції  

Стимулювати ріст кваліфікації
робітників на основі наукового
узагальнення та масового
поширення передового
виробничого досвіду

Сприяти вдосконаленню
оплати праці, установленню
більш повної відповідності
між мірою та розміром
винагороди за працю 

На основі норм часу виконується розрахунок кіль-
кості та завантаження обладнання робочих місць, визна-
чення виробничої потужності дільниці, цеха, підприємства 
у цілому. На їх базі розраховується кількість працюючих, 
складаються планові завдання окремим робочим місцям, 
дільницям, цехам на зміну, добу, місяць, рік; виконується 
розрахунок циклу вироблення окремих деталей та виро-
бів. Таким чином, технічно обґрунтовані норми являють-
ся важливим елементом заводського планування.

Особливо широкий та всебічний вплив нормуван-
ня на організацію праці, тому що оптимальні норми до-
помагають вибрати найбільш раціональну, економічно 
ефективну, науково обґрунтовану організацію праці.

Тісний зв’язок нормування праці з його органі-
зацією виявляється особливо помітним при вдоскона-
ленні розподілу та кооперації праці. Для виокремлення 
трудових функцій, забезпечення найбільш ефективного 
розміщення та використання робітників треба мати не 
лише дані про змістовність операцій, але й нормативні 
матеріали про необхідні витрати робочого часу для їх 
виконання. За допомогою нормованих витрат робочого 
часу вирішується задача визначення обсягу суміщених 
робіт при сполученні професій, виконується вибір зон 
обслуговування для багатоверстатників, їх раціональне 
розташування, визначення оптимального складу бригад, 
підрядних та орендних колективів, розподіл робіт усе-
редині них. Прогресивні технічно обґрунтовані норми 
служать основою розробки річних, квартальних, місяч-
них виробничих планів (завдань) виробничих бригад та 
колективів. Кожній бригаді (колективу) виробничі пла-
ни встановлюються виходячи з технічно обґрунтованих 
заходів росту продуктивності праці.

Вивчення трудових процесів та оцінка їх у часі на 
основі нормування дозволяє спроектувати оптимальну 
організацію робочих місць, рівномірну та взаємозв’язану 
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структурними підрозділами, порушення виробничого 
ритму з усіма негативними наслідками.

Принципово важливим питанням організації пра-
ці є забезпечення відповідності трудового доходу як ін-
дивідів, так і окремих колективів тій кількості й якості 
праці, що вкладена ними у загальний результат колек-
тивних дій. Така відповідність в економічній літературі 
трактується як співвідношення між мірою праці і мірою 
заробітної плати.

Сутність нормування праці полягає саме в тому, 
щоб визначити витрати живої праці на виконання пев-
ного виду роботи у конкретних техніко-організаційних 
умовах і встановити на цій основі міру праці. Оскільки 
через нормування визначається міра праці, то його тре-
ба розглядати як один із головних елементів організації 
заробітної плати. Водночас нормування праці, з одно-
го боку, виступає як засіб встановлення і забезпечення 
контролю над мірою праці, а через неї над мірою спо-
живання, а з іншого – спрямоване на підвищення про-
дуктивності праці, ефективне виконання роботи.

Оскільки будь-який процес праці відбувається 
в часі, то універсальною мірою кількості живої праці є 
робочий час. Проте не завжди фактично витрачений на 
конкретну роботу час може слугувати обґрунтованою 
мірою праці. До фактично витраченого часу можуть вхо-
дити простої з різних причин, необов’язкові перерви, зу-
мовлені недбалістю або недостатньою кваліфікацією як 
самих виконавців трудового процесу, так і керівників.

Таким чином, за міру праці можна вважати лише 
таку кількість робочого часу, що об’єктивно по-
трібна на виконання конкретної роботи кваліфі-

кованими виконавцями за сприятливих організаційно-
технічних умов.

Оптимальне співвідношення між мірою праці і мі-
рою її оплати сприяє позитивній мотивації праці, зростан-
ню її продуктивності, правильному співвідношенню між 
фондами споживання і нагромадження, отже є необхідною 
умовою нормального розвитку економічних процесів.

Водночас значне випередження темпів зростання 
фонду нагромадження порівняно з темпами збільшення 
фонду споживання призведе до погіршення, умов від-
творення робочої сили, уповільнення зростання або й 
зниження життєвого рівня населення.

Невиправдане випередження темпів зростання 
фонду споживання над темпами зростання фонду на-
громадження також має комплекс негативних наслідків: 
порушення балансу між попитом і пропонуванням на 
товарному ринку, інфляції тощо.

Отже, нормування як процес визначення об’єк-
тивно необхідних витрат робочого часу в усіх сферах ді-
яльності людини є однією із найважливіших складових 
суспільної організації праці.

Нормативи для нормування праці – це величини, 
що рекомендуються для розрахунку прогресивних ре-
жимів роботи устаткування і витрат робочого часу на 
виконання окремих елементів операції, що враховують 
раціональні організаційно-технічні умови.

Нормативи часу і режимів роботи устаткування є 
керівними матеріалами при нормуванні технологічних 
процесів на виготовлення продукції.

Якість технічно обґрунтованих норм визначається 
безпосередньо якістю нормативів, по яких вони розрахо-
вуються. Визначення виробничої потужності підприєм-
ства і собівартість продукції, що випускається, також за-
лежать від якості нормативів, по яких розраховані норми.

Нормативи, що враховують конкретні організа-
ційно-технічні умови виконання роботи, не можуть 
бути незмінними величинами, і їх необхідно система-
тично коректувати з урахуванням зростання технічної 
озброєності, поліпшення організації виробництва і пра-
ці, раціоналізації виконання операцій, досягнень техні-
ки і новаторів виробництва.

Нормативи для нормування праці повинні відпо-
відати таким основним вимогам:

 відбивати сучасний рівень техніки, організації 
виробництва і праці, а також ураховувати ме-
тоди роботи новаторів виробництва, що забез-
печують підвищення продуктивності праці;

 відповідати по точності і ступеню укрупнення 
типу виробництва, для якого вони признача-
ються;

 правильно враховувати вплив факторів на три-
валість виконання операції та її окремих скла-
дених елементів;

 враховувати конкретні організаційно-технічні 
умови й особливості технологічних процесів, 
властиві типу виробництва, і містити необхід-
ні відомості про технічні й організаційні умови 
робочого місця, на які вони розраховані;

 бути зручними для користування при розра-
хунку технічно-обґрунтованих норм і забезпе-
чувати мінімальні витрати часу на знаходження 
потрібних величин.

Таким чином, розробка якісних нормативів для 
нормування праці і широке впровадження їх на виробни-
чих підприємствах є важливим заходом, що дасть мож-
ливість удосконалювати існуючі технологічні процеси й 
організацію праці, забезпечувати підвищення продук-
тивності праці, тим самим даючи можливість успішно 
розвиватися і конкурувати підприємствам на ринку.

Тому необхідно визначити універсальну методику 
розробки якісних нормативів праці для виробничих під-
приємств.

Обґрунтування нормативів праці повинне здій-
снюватися з урахуванням комплексу технічних, 
економічних, психофізіологічних і соціальних 

факторів. Сутність такого обґрунтування складається 
насамперед у виборі оптимальних варіантів технологіч-
ного і трудового процесів. При розрахунку нормативів 
об'єктами обґрунтування є також сфера їхнього засто-
сування, ступінь укрупнення, склад факторів-умов і 
факторів-аргументів нормативної функції, форма пред-
ставлення інформації і ряд інших. Загальним критерієм 
оптимальності нормативів є мінімум сумарних витрат 
на їхню розробку і застосування.

Для розробки науково обґрунтованих нормати-
вів праці на виробничих підприємствах раціонально 
застосовувати системи мікроелементних нормативів. 
Використання мікроелементних нормативів у цих цілях 
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істотно скорочує трудомісткість розробки нормативів, 
тому що відпадає необхідність у проведенні численних 
фотохронометражних спостережень на підприємствах. 
Запропонований підхід встановлення нормативних ма-
теріалів з використанням мікроелементних нормативів 
зображено на рис. 3.

Рис. 3. Запропонований підхід встановлення нормативних матеріалів з використанням мікроелементних 
нормативів

 

1. Трудовий прийом (чи комплекс прийомів) має бути розділений
на окремі рухи (мікроелементи)

  

2. Аналіз складу прийому, вивчення методів його виконання різними
робітниками та розробка найбільш раціонального способу виконання

 
   

 

 3. Класифікація
рухів по видах
і встановлена їх
довжина на основі
визначення
організаційно-
технічних умов
виконання роботи
(вид устаткування,
оснащення,
інструмента, їх
розташування на
робочому місці і т. д.)

4. Встановлення можливості сполучення і перекриття рухів
(мікроелементів)   

 
 

5. Підсумовування нормативного часу на виконання постійних і змінних
рухів (мікроелементів), що дозволяє визначити норматив часу
на виконання прийому (чи комплексу прийомів)  

 

3.1. Аналіз факторів, що впливають на тривалість
рухів (мікроелементів)  

3.2. Розподіл усіх рухів (мікроелементів), що входять
до складу прийому на постійні та змінні:
змінні – рухи, характеристика (відстань, зусилля 
і т. д.) чи кількість яких змінюються під впливом
факторів;
постійні – рухи, характеристика (відстань, зусилля 
і т. д.) ) чи кількість яких не змінюються під впливом
факторів    

3.3. Визначення тривалості усіх змінних і всіх постійних
рухів (мікроелементів), що входять до складу прийому,
і ступінь зміни тривалості змінних рухів (мікроелементів)
по градаціях значень факторів
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У такий спосіб використання мікроелементних нор-
мативів при організації і нормуванні праці дозволить:

 підвищити якість нормативів по праці і діючих 
на підприємстві норм;

 створити робітникам умови для більш продук-
тивної роботи з мінімальними витратами фі-
зичної і нервової енергії;

 забезпечити впровадження більш раціональ-
них прийомів і методів праці і підвищення, на 
цій основі, продуктивності праці.

ВиСНоВки
Визначені взаємозв’язки якості нормативів праці з 

ефективністю роботи підприємства та запропонований 
найбільш раціональний підхід до розробки науково об-
ґрунтованих нормативів праці, який дасть можливість 
скоротити час, трудові і матеріальні витрати на їх роз-

робку, що дозволить розширити сферу застосування і 
підвищити якість нормативів праці на виробничих під-
приємствах. У свою чергу, це приведе до поліпшення 
організації трудового і виробничого процесу, а отже, до 
підвищення ефективності роботи підприємств і конку-
рентноздатності їх продукції на ринку.                             
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роль еКономічної психології в мотивації праці: національний аспеКт
переверзэвА А. в.

УДК 331.446.4:330.5

Переверзэва а. В. Роль економічної психології в мотивації праці: національний аспект
У статті досліджується роль економічної психології та її використання для формування мотиваційного механізму відповідно до національних особливостей; ви-
окремлюються види мотивації та ефективність їх використання; визначаються найважливіші характеристики умов трудової діяльності та ступінь їх відповід-
ності потребам працівників. Підкреслюється необхідність радикальних змін національної мотиваційної системи для створення сприятливого «трудового» серед-
овища, в основі якої повинні бути не тільки матеріальне стимулювання, а й нематеріальне. Застосування різних методів мотивації залежить від індивідуальних 
особливостей кожного працівника та колективу в цілому. Визначено, що ефективне використання різних стимулів повинно ґрунтуватися на економічній психології, 
що дозволить створити умови для максимальної віддачі та сприймати працю не тільки як спосіб матеріального збагачення та самозбереження, але й як спосіб 
самореалізації та подальшого розвитку.

Ключові слова: адміністративний вплив, економічна психологія, мотивація, мотиваційний механізм, матеріальна мотивація, нематеріальна мотивація, примус.
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Переверзева А. В. Роль экономической психологии в мотивации  

труда: национальный аспект
В статье исследуется роль экономической психологии и ее использование для 
формирования мотивационного механизма в соответствии с национальными 
особенностями; выделяются виды мотивации и эффективность их использова-
ния; определяются важнейшие характеристики условий трудовой деятельно-
сти и степень их соответствия потребностям работников. Подчеркивается 
необходимость радикальных изменений национальной мотивационной систе-
мы для создания благоприятной «трудовой» среды, в основе которой должно 
быть не только материальное стимулирование, но и нематериальное. Ис-
пользование разных методов мотивации зависит от индивидуальных особен-
ностей каждого работника и коллектива в целом. Определено, что эффектив-
ное использование разных стимулов должно базироваться на экономической 
психологии, что позволит создать благоприятные условия для максимальной 
отдачи и воспринимать труд не только как способ материального обогащения 
и самосохранения, но и как способ самореализации и дальнейшего развития.
Ключевые слова: административное влияние, экономическая психология, мо-
тивация, мотивационный механизм, материальная мотивация, нематериаль-
ная мотивация, принуждение.
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Pereverzeva A. V. Role of Economic Psychology in Motivation of Labour: National 

Aspect
The article studies the role of economic psychology and its use for formation of the mo-
tivational mechanism in accordance with national specific features; its allocates types of 
motivation and efficiency of their use; it identifies most important characteristics of condi-
tions of labour activity and level of their correspondence with needs of the workers. It em-
phasises a necessity of radical changes of the national motivational system for creation of 
the favourable “labour” environment, in the foundation of which there should be not only 
tangible but also intangible stimulation. Use of different methods of motivation depends 
on individual specific features of each worker and personnel in general. It identifies that 
efficient use of different incentives should be based on economic psychology, which would 
allow creation of favourable conditions for maximum efficiency and perceive labour not 
only as a method of tangible enrichment and self-preservation, but also as a method of 
self-actualisation and further development.

Key words: administrative influence, economic psychology, motivation, motivational 
mechanism, tangible motivation, intangible motivation, constraint.
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