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Проведені дослідження [1-14] дозволяють зробити висновок про те, 

що роботодавці найчастіше недооцінюють роль нормування праці як 
елемента управління на користь економічного, технічного та 

соціального розвитку підприємства, що ефективно впливає, зокрема, 

на зниження трудових витрат у структурі собівартості продукції. На 
багатьох підприємствах служби праці значно скорочені, ліквідовані чи 

переорієнтовано виконання не властивих їм функцій. При цьому 

суттєво знизився професійно-кваліфікаційний рівень спеціалістів із 

праці, у тому числі зайнятих нормуванням. Це обумовлено помітним 
старінням кадрового складу, а також переорієнтацією навчальних 

закладів на підготовку за новими спеціальностями. Практично ніхто 

не займається підвищенням кваліфікації та перепідготовкою кадрів 
спеціалістів з праці. Водночас досвід низки підприємств (організацій) 

свідчить, що без нормативного регулювання тривалості робочого часу, 

рівня напруженості норм праці, організації раціонального 
використання трудових ресурсів, зниження трудовитрат не досягти 

високої ефективності виробництва  [2, 5, 9, 11]. 

Нині є чимало розробок з нормування праці, у яких містяться 

методики аналізу системи нормування праці для підприємства [3, 7, 
10, 12, 14]. Проведений аналіз цих джерел дозволяє зробити висновок 

про те, що у своїй більшості алгоритм розрахунку норм праці 

складається із двох і більше етапів. 
На першому етапі пропонується розрахувати рівень (або частку, 

відсоток) охоплення працівників нормуванням праці та (Днп  ) за такою 

формулою: 

 
Днп   =  (Nпнп / Nзаг) 100% 

 

де Днп   - чисельність працівників, працю яких нормується; Nзаг – 
загальна чисельність працівників. 

Розрахунок показника дозволяє оцінити сферу застосування норм 

та намітити заходи щодо її розширення. Насправді ми спостерігаємо, 
що робітники-відрядники охоплені нормуванням на 100 %, оскільки 

сам розрахунок ціни за один виріб (послугу) складається на основі 

норм. Працівники почасової форми оплати праці слабко охоплені 
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нормуванням праці, але сучасний етап розвитку вимагає від 
менеджерів встановлення не норм часу, чисельності, а раціональних 

ключових показників ефективності і результативності. З другого краю 

етапі пропонується оцінити рівень якості норм. Це можна зробити 

двома способами. 
Перший спосіб ґрунтується на порівняльному методі.  У наявних 

методиках пропонується порівняти наявні для підприємства норми з 

технічно обгрунтованими нормативами шляхом розрахунку частки 
технічно обгрунтованих норм   Нто     за формулами: 

 

                                           Нто       =     (Мтон  /  Мзаг) 100%; 
                                           Нто       =     (Nпнп   /  Nзаг) 100%; 

                                           Нто       =     (Тпнп   /   Тзаг) 100%; 

 

де: Мтон – кількість діючих на підприємстві технічно обґрунтованих 
норм; Мзаг – загальна кількість діючих норм; Nпнп - чисельність 

працівників промислового підприємства, що повністю працюють за 

технічно обґрунтованими нормами; Тпнп - трудомісткість робіт, 
виконаних за технічними обґрунтованими нормами; Тзаг – загальна 

трудомісткість робіт. 

Однак у реальних умовах таких технічно обґрунтованих нормативів 
немає (крім кількох видів економічної діяльності). 

Другий підхід передбачає визначати рівень напруженості норм 

(Пвнч). Найбільш поширеним способом є розрахунок показника 

напруженості норм за такою формулою: 
 

Рнп      =   100  / Пвнч 

 
де   Пвнч - відсоток виконання норм часу (виробітку) по 

аналізованому об'єкту виробництва. 

У разі потрібно спочатку розрахувати відсоток виконання норм. 

Нормативні документи пропонують вважати оптимальним середнє 
виконання норм робітниками на 110 % у потоково-масовому 

виробництві, 113 % – серійному та 117 % – дрібносерійному та 

одиничному виробництвах [1, 4, 6, 8], однак в умовах ринкових 
відносин такий підхід застарів і не може застосовуватись, оскільки 

суперечить виробничій практиці. 

На практиці все працівники виконують норми на 100 %, тобто. є 
виробниче завдання, яке необхідно виконати. Працювати після того, 

як виконано виробниче завдання, не потрібно, тому що немає 

замовлення, попиту на товар, послугу, тому немає заготовок, зайвих 
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матеріалів. Якщо хтось виконує завдання швидше встановлених 
термінів, тоді час, що залишився, працівник може або йти додому (у 

деяких організаціях), або залишається на робочому місці, не маючи 

роботи (якщо така політика щодо використання робочого часу 

проводиться на даному підприємстві). 
Якщо хтось не справляється з нормами і змушений сам добровільно 

залишатися після роботи, щоб доробити завдання, щоб уникнути 

зниження заробітної плати або навіть звільнення. 
У ринкових умовах працівникам немає необхідності виробляти 

продукцію понад встановлене завдання, на цю продукцію немає 

замовлення, немає покупців. В умовах відсутності дефіциту товарів 
головне завдання будь-якого комерційного підприємства полягає в 

тому, щоб знайти замовників, а не зробити якнайбільше, як було в 

радянський період, коли єдиним та універсальним замовником 

виступала держава, яка оплачувала (у формі заробітної плати) всю 
вироблену продукцію навіть за умов відсутності попиту неї. При 

колишньому підході виконання норм на 100% характеризує якість 

норм як ідеальне, але це негаразд. Виходить, що нормування праці в 
ринкових умовах є науковою основою оптимізації (саме оптимізації, а 

не лише скорочення) чисельності працівників. Оцінивши рівень та 

організацію нормування праці на підприємстві, ми можемо зробити 
висновок, чи є там зайва чисельність: наприклад, якщо норму 

виконано за половину дня, значить, половина працівників у нас зайва.  

На наступному етапі у існуючих нормативних методиках аналізу 

нормування праці працівників пропонується для службовців 
розраховувати охоплення нормуванням праці [19; 33; 62; 83; 87; 104], 

але при цьому фактично всі службовці мають бути охоплені 

самонормуванням [1, 6, 13]. 
Дійсно, зовнішнє нормування праці керівників, спеціалістів та 

службовців є трудомістким і не дає достатньо точних результатів. 

Зовнішнє нормування у службовців створює лише ілюзію 

об'єктивності, тому має застосовуватися переважно працівників, які 
мають низьким рівнем знань і (або) низьким рівнем внутрішньої 

дисципліни (самодисципліни). Для більшості керівників та 

спеціалістів, на наш погляд, ефективніше розвивати навички 
самонормування (наприклад, тайм-менеджменту, самоорганізації, 

планування своєї діяльності тощо).  

Висновок напрошується сам собою: у сучасних обставинах оцінка 
(аналіз) системи нормування праці в організаціях набуває особливої 

актуальності, оскільки нормування є реальною науковою основою 

оптимізації чисельності, проте проводити її необхідно за іншими 
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параметрами. 
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