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Запропонована модель формування іміджу органі-

зації дає змогу зрозуміти засоби впливу на імідж та 
досягти стимулів, які були поставлені організацією.

На імідж організації впливають фактори, які ма-
ють не менш суттєвий вплив. Досить важливо роз-
робити у правильній концепції фірмовий стиль ор-
ганізації, політику організації, імідж товару, імідж 
партнера, засоби, які організація в подальшому буде 
використовувати.

Сильний імідж підприємства і його товарів є резуль-
татом того, що підприємство має унікальні здібності, 
підвищує конкурентоспроможність підприємства на 
ринку за рахунок залучення споживачів і партнерів.

Підвищення соціальної та економічної відповідаль-
ності при управлінні підприємствами стає важливим 
фактором відновлення соціальної та економічної рів-
новаги у суспільстві та вагомим внеском в укріплення 
іміджу підприємства на ринку та в цілому.

Основними засобами формування іміджу є: фір-
мовий стиль, рекламні засоби, візуальні та вербальні 
засоби. Формування, підтримання та розвиток імі-
джу організації потребують вираженої, трудомісткої 
діяльності усього підприємства.

Отже, при сформованому позитивному іміджі 
відбувається підвищення престижу організації, що 
збільшує цінність самого бренду, підвищення кон-

курентоздатності організації, можливість виходу на 
нові ринки збуту, що призведе до соціального та еко-
номічного ефекту, в результаті якого підприємство 
буде ефективно функціонувати та підвищувати вже 
набутий позитивний імідж, оскільки досконалості 
немає меж.
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НА ПРОМИСЛОВОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Стаття присвячена дослідженню та удосконаленню систем нормування праці на промислових підприємствах. Обґрунтовано, 
що нормування праці є однією з найважливіших функцій управління підприємством. Встановлено, що підвищення ефективності 
діяльності промислових підприємств суттєво залежить від стану та досконалості системи нормування праці.
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Статья посвящена исследованию и совершенствованию системы нормирования труда на промышленных предприятиях. 
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Постановка проблеми. Соціально-економічні пе-
ретворення, які характеризують сучасний стан і тен-
денції розвитку вітчизняних промислових підпри-
ємств, потребують приведення в дію всіх резервів 

ефективності використання трудового і виробничого 
потенціалу, що є неможливим без успішного вирі-
шення проблем у сфері нормування праці, особливо 
його удосконалення на сучасних підприємствах.
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Світовий досвід засвідчує, що ефективна робота 
підприємств в економіці ринкового типу можлива 
лише за умови високого рівня організації нормуван-
ня праці. Провідні країни, такі як США, Велико-
британія, Швеція, Японія, Італія та ін., не лише не 
знижують вимоги до нормування праці, але і розши-
рюють сферу його застосування. Широко застосову-
ються методи мікроелементного аналізу і нормуван-
ня трудових процесів.

Недоліки у нормуванні праці підривають стиму-
люючу роль заробітної плати, стримують виявлення 
внутрішньовиробничих резервів підвищення ефек-
тивності діяльності підприємства. Таким чином, про-
блема вдосконалення нормування праці в сучасних 
умовах є однією з найважливіших у промисловос-
ті. Її вирішення сприятиме розвитку виробництва, 
зменшенню собівартості продукції, а отже і її ціни, 
збільшенню прибутків підприємства, які дадуть змо-
гу їм розвиватися [1, с. 294].

Отже, невирішені питання удосконалення систе-
ми нормування праці на промислових підприємствах 
заслуговують на увагу та спонукають до пошуку 
шляхів їх вирішення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемі вдосконалення організації і нормування праці 
та підвищенню її ефективності приділяється вели-
ка увага, їй присвячені дослідження багатьох уче-
них-економістів: В. Кучинського [1], І. Багрової [2], 
Д. Богині, В. Вітвіцького, С. Дзюби, І. Гайдая [3; 8], 
Б. Генкіна [4], О. Грішнової, А. Зубкової, А. Коло-
та, О. Жадана [6; 9] та інших. Вивчення представ-
лених розробок свідчить, що ряд питань, пов’язаних 
з функціонуванням та удосконаленням системи нор-
мування праці на підприємствах, вимагають подаль-
ших досліджень.

Постановка завдання. Метою даної статті є ви-
значення взаємозв’язку вдосконалення нормування 
праці на промисловому підприємстві та підвищення 
соціально-економічної ефективності діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Норму-
вання праці є найважливішою функцією управління 
підприємством. Норми праці складають основу сис-
теми планування роботи підприємства та його під-
розділів, організації оплати праці персоналу, обліку 
затрат на продукцію, встановлення завдань з підви-
щення продуктивності праці, визначення потреби в 
кадрах, управління трудовими відносинами на під-
приємстві.

Метою нормування праці в сучасних умовах гос-
подарювання є удосконалення організації вироб-
ництва і праці, поліпшення її умов та скорочення 
витрат на випуск продукції, що, у свою чергу, підви-
щить продуктивність праці та сприятиме розширен-
ню виробництва і зростанню реальних доходів пра-
цівників.

Нормування праці на підприємствах виконує 
важливі функції, оскільки є основою організації за-
робітної плати, тому що норми затрат робочого часу 
одночасно стають і мірою винагороди за працю, маю-
чи тісний зв’язок з тарифною системою. Установлен-
ня норм праці має на меті гарантувати суспільству 
визначену продуктивність праці, а працівнику –  
визначений рівень заробітної плати. За виконання 
норм праці оцінюється трудова діяльність кожного 
працівника й оплачується його праця.

Науково обґрунтовані норми праці дозволяють оці-
нити результати трудової діяльності кожного праців-
ника, колективу. Встановлення норм праці на окремі 
види робочих процесів і операцій дозволяє розрахува-
ти та витримувати необхідні кількісні та якісні про-

порції між робочими місцями, цехами, виробництва-
ми, що сприяє зростанню продуктивності праці.

Нормування праці на підприємствах є основою 
планово-економічних розрахунків поточного та пер-
спективного характеру, вихідною базою для обліку 
затрат і результатів виробництва, елементом органі-
зації виробництва та оперативного управління під-
приємством, дієвим засобом забезпечення оптималь-
ного співвідношення між мірою праці та її оплатою.

Ефективність економічної роботи на підприєм-
ствах значною мірою залежить від якості норм праці 
та ступеню охоплення нормуванням усіх робіт, вклю-
чаючи обслуговування та управління [1, с. 294].

Нормування праці дозволяє пов’язати інтереси 
підприємства та працівників і має вплив на еконо-
мічну й соціальну політику.

Статті 85 і 86 Кодексу законів про працю України 
встановлюють основоположні норми трудового пра-
ва щодо нормування праці. Норми праці підлягають 
обов’язковій заміні новими в міру проведення атеста-
ції і раціоналізації робочих місць, впровадження но-
вої техніки, технологій та організаційно-технічних 
заходів, які забезпечують зростання продуктивності 
праці. Досягнення високого рівня виробітку продук-
ції окремим працівником, бригадою за рахунок за-
стосування з власної ініціативи нових прийомів пра-
ці і передового досвіду, вдосконалення своїми силами 
робочих місць не є підставою для перегляду норм [5].

Як показують дослідження у цій галузі, у біль-
шості організацій малого та середнього бізнесу вза-
галі не застосовуються методи нормування праці в 
розрахунках основних трудових показників. Навіть 
у великих промислових організаціях відсутні струк-
турні підрозділи та посадові особи, які цілеспрямова-
но займаються нормуванням праці. В недержавних 
організаціях відсутні нові нормативні матеріали сто-
совно праці. Як правило, в організаціях ігнорують 
наукові та нормативно-методичні рекомендації щодо 
їх проведення або вони повністю відсутні [6, с. 18].

На підприємствах потрібно створити умови для 
вирішення методичних питань щодо забезпечення 
комплексного обґрунтування норм залежно від кон-
кретних виробничих умов, для створення комплек-
сного програмного забезпечення робіт з розробки 
нормативів витрат праці [7].

Ефективність роботи по організації нормуванню 
праці на підприємстві багато в чому залежить від 
якості розроблюваних планів і організації їх вико-
нання. Для оцінки рівня організації і нормування 
праці на підприємстві слід планувати і аналізувати 
наступні показники:

1. Питому вагу чисельності робітників, праця 
яких нормується за міжгалузевими, галузевими та 
іншими прогресивними нормативами.

2. Охоплення технологічних і трудових процесів 
нормами затрат праці.

3. Величину зниження затрат праці на виробни-
цтво (в процентах до всього обсягу затрат праці) за 
рахунок покращення нормування, підвищення якос-
ті норм.

4. Коефіцієнт корисного використання робочого 
часу і коефіцієнт використання виробничої потуж-
ності ділянки, цеху, підприємства.

5. Ступінь освоєння проектної трудомісткості і 
проектної продуктивності праці.

6. Частку приросту продуктивності праці за раху-
нок перевищення норм виробітку (часу) в загальному 
прирості продуктивності праці.

З метою забезпечення ефективності виробництва 
важливою є оптимізація витрат усіх видів ресурсів 
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для економії затрат живої та уречевленої праці, зни-
ження витрат виробництва, зростання продуктивнос-
ті та рентабельності праці персоналу.

Для забезпечення систематичного вдосконален-
ня організації і нормування праці на підприємстві 
необхідно здійснювати планомірну роботу і плану-
вати в складі як стратегічного, так і поточного та 
оперативного бізнес-планування наступні напрямки: 
нормативно-дослідну роботу по розробці нормативів 
праці; зниження трудомісткості продукції і робіт по 
розробці і обслуговуванню виробництва; аналіз ді-
ючих норм затрат праці і їх перегляд; вивчення ви-
користання робочого часу (фотографія робочого часу, 
хронометраж і ін.); вивчення передового досвіду і 
поширення найбільш раціональних форм і прийомів 
роботи; підготовку і підвищення кваліфікації спеціа-
лістів по організації і нормуванню праці.

Отже, з посиленням ролі норм в оптимізації ви-
трат виробництва на перший план виступають нові 
завдання щодо удосконалення нормування праці, 
спрямовані на реалізацію наступних першочергових 
заходів поліпшення стану нормування [3, с. 95].

Подальше вдосконалення нормування праці на 
рівні підприємства передбачає:

– максимальне охоплення нормами праці різних 
видів робіт з обслуговування виробництва та управ-
ління ним;

– широке впровадження технічно обґрунтованих 
норм, тобто розроблення норм виробітку, часу, об-
слуговування з урахуванням можливостей сучасної 
техніки й технології виробництва, передових методів 
праці тощо;

– підвищення не тільки технічної, а й економіч-
ної та фізіологічної обґрунтованості норм. Якщо тех-
нічне обґрунтування полягає у виявленні виробни-
чих можливостей робочих місць, то економічне – у 
виборі найдоцільнішого варіанта виконання роботи, 
а фізіологічне – у виборі раціональних форм поділу і 
кооперації праці, визначення правильного чергуван-
ня робочого навантаження і відпочинку тощо;

– поліпшення якості нормування на основі на-
уково-технічних рекомендацій;

– широке застосування методів прямого норму-
вання, що дає змогу визначати трудоміскість робіт і 
нормованих завдань, установлювати оптимальне за-
вантаження працівників, ширше використовувати 
прогресивні форми матеріального стимулювання;

– формування єдиної системи нормування праці, 
в основі якої мають бути норми й нормативи, що охо-
плюють весь комплекс технологічних процесів;

– створення автоматизованих робочих місць для 
нормувальників;

– комп’ютеризацію проектування технологічної 
та організаційної документації, а також норм затрат 
часу;

– підвищення кваліфікаційного рівня норму-
вальників.

З урахуванням тісного взаємозв’язку між норму-
ванням та плануванням праці, а також між ефектив-
ністю виробничого планування та загальними еконо-
мічними результатами діяльності підприємств дуже 
актуальним для подальшого дослідження стає вирі-
шення завдання покращення загального стану нор-
мування та якості діючих норм праці [8, с. 21].

Удосконалення нормування праці безпосередньо 
пов’язане із застосуванням автоматизованих систем, 
оскільки розрахунки норм трудових затрат є дуже 
трудомісткими. Невипадково, що до застосування 
ЕОМ на підприємствах широко застосовувалися різ-
ні технічні пристрої, розроблялися організаційні за-

ходи з метою раціоналізації праці нормувальників, 
підвищення ефективності їх роботи. Після початку 
застосування ЕОМ роботи з автоматизації праці нор-
мувальників активізувались. Понад два десятиліття 
розроблялися системи автоматизованого нормування 
праці як локального характеру, так і у вигляді скла-
дових (підсистем) автоматизованого проектування і 
нормування технологічних процесів. Широке засто-
сування персональних комп’ютерів (ПК) відкрило 
нові можливості автоматизації робіт з нормування 
праці. Однією з форм використання ПК стало ство-
рення автоматизованого робочого місця нормуваль-
ника, тобто людино-машинної системи, що вклю-
чає ПК і комплекс проблемно-орієнтованих методів, 
алгоритмів, программ виконання розрахунків норм 
праці. Нормативні матеріали, що відповідають умо-
вам автоматизації розрахунків, мають бути подані у 
вигляді аналітичних залежностей і прикладних про-
грам, на базі яких можна комплектувати автомати-
зованого робочого місця нормувальника. А, отже, 
нормативно-дослідним установам різних рівнів по-
трібно змінити методичну базу розробки та техноло-
гію формування нормативних матеріалів.

Оскільки розробка місцевих нормативів – процес 
досить трудомісткий і багато підприємств в силу різ-
них причин (складний фінансовий стан, недостатня 
кількість фахівців з організації і нормування праці) 
не мають можливостей для виконання цієї роботи, 
місцеву нормативну базу доцільно будувати за між-
галузевими і галузевими нормативами. Така практи-
ка добре себе зарекомендувала і на сучасному етапі 
немає необхідності від неї відмовлятися. Для здій-
снення зазначеного необхідно організувати роботу із 
систематичного перегляду і відновлення діючих між-
галузевих і галузевих нормативів з праці, розробки 
нових нормативів, що, у свою чергу, вимагає від-
новлення мережі нормативно-дослідних організацій. 
Метою діяльності таких організацій повинні стати 
аналіз тенденцій і проблем організації нормативної 
роботи, вивчення досвіду застосування нормативних 
матеріалів з праці на підприємствах, прогнозування 
потреби підприємств і організацій в цих матеріалах, 
розробка методичних і нормативних матеріалів за 
замовленнями підприємств. Як наслідок, вітчизня-
ні підприємства стануть споживачами нормативної 
продукції, безпосередньо зацікавленими в її високої 
якості та практичному застосуванні. Допомога з боку 
держави у відновленні роботи нормативно-дослідних 
організацій, забезпеченні зазначених організацій та 
підприємств фахівцями з нормування праці створить 
сприятливі умови для покращення загального стану 
нормування праці в країні [3, с. 101].

Економія на розробці системи нормування праці, 
причому не важливо – внутрішні або зовнішні фахів-
ці зайняті в даній роботі, призводить до недотриман-
ня основних методологічних підходів і тим самим по-
збавляє роботодавця можливості відчути значимість 
та ефективність даного інструменту. Важливу роль в 
удосконаленні нормування праці має відігравати со-
ціальний діалог на виробничому рівні [9, с. 63].

Однією з важливих умов покращення стану нор-
мування праці на промислових підприємствах є 
систематичний перегляд діючих норм і нормативів 
з праці, а також можливе залучення недержавних 
консультативних центрів з метою надання методич-
ної і практичної допомоги з питань організації нор-
мування праці, її оплати тощо.

Висновки з проведеного дослідження. У результа-
ті проведеного дослідження виявлені основні напрями 
удосконалення системи нормування праці на промис-
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лових підприємствах. Не дивлячись на певні складно-
щі, які виникають в практиці нормування, важливо 
відзначити, що нормування праці не втрачає своєї ак-
туальності в сучасних умовах господарювання.

Відсутність науково обґрунтованих норм і норма-
тивів призводить до серйозних помилок в плануванні 
завантаження обладнання, виробничого планування 
і управління запасами, при комплектуванні штату 
підприємства. Нормативні затрати на виробництво 
продукції, якщо в їх основі лежать суперечливі нор-
мативи, також будуть суперечливими, що обернеться 
серйозними помилками в ціноутворенні, при розра-
хунку прибутків і визначенні політики збуту. Супер-
ечливі норми і нормативи спричиняють помилки при 
вирішенні питань матеріально-технічного постачан-
ня, підбору устаткування і планування роботи під-
приємства. Оскільки все це прямо позначається на 
заробітках робітників, то на всіх рівнях організації 
виробництва повинна бути добре налагоджена систе-
ма перевірки норм, нормативів і умов праці.

Широке впровадження автоматизації виробни-
цтва, використання електронно-обчислювальної тех-
ніки у всіх галузях господарської діяльності під-
приємств істотно впливають на їхні організаційні і 
виробничі структури, розподіл трудових ресурсів. 
Цей процес стосується й нормування праці як одного 
з напрямів її організації.

Неможливо переоцінити роль нормування праці 
на сучасному промисловому підприємстві у вирішенні 
питань, пов’язаних з плануванням виробництва, опти-
мізації бізнес-процесів, розрахунку заробітної плати, 
розробленні систем мотивації праці, управління про-
дуктивністю праці, інтенсифікації виробництва, роз-
рахунку собівартості виробництва та готової продук-
ції, управління чисельністю персоналу тощо.

Безпосередній зміст діяльності працівників, що 
займаються нормуванням праці на підприємстві, 
включає: вивчення й аналіз кожного елемента ви-
конуваної роботи і виробничих можливостей робочо-
го місця та підрозділу; узагальнення передового ви-
робничого досвіду організації виробництва і праці, 
впровадження раціональних прийомів і методів пра-

ці; проектування складу, регламенту та послідовнос-
ті виконання трудових процесів (операцій) на основі 
даних аналізу; обґрунтування розроблених варіантів 
виконання робіт з технічної, економічної і психофізі-
ологічної точок зору; встановлення норм праці (тоб-
то визначення нормативних величин кожного з еле-
ментів трудового процесу), перевірку та уточнення 
їх у виробничих умовах; створення засад для впро-
вадження цих норм. У свою чергу, це призведе до 
поліпшення організації трудових і виробничих про-
цесів, зниження витрат виробництва, підвищення 
рівня продуктивності праці та показників економіч-
ної ефективності діяльності підприємства.
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