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- визначення традицій (правила внутрішнього трудового розпорядку, стиль 

спілкування з колегами, введення дрес-коду і т. д.). 

Таким чином, корпоративна культура задає ціннісні орієнтири, кадрову 

політику, ділову етику, формує імідж організації; вона покликана об'єднувати 

персонал, мотивувати його до діяльності, надихати, підвищувати ініціативу і 

творчість колективу, усувати негативні і збільшувати позитивні настрої 

персоналу, а також налаштовувати співробітників на досягнення загальних цілей і 

успішних результатів. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ 

 

Актуальність: всі підприємства, будь-якої форми власності, мають право 

самостійно керувати питаннями стосовно організації, нормування праці. З 

прибутку, що отримує компанія від ведення господарської діяльності, мають 

виділятися кошти на покриття виробничих витрат, також на збільшення 

масштабів виробництва, організаційний розвиток підприємства. Вдосконаленням 

нормування праці займаються власник та менеджери підприємства. Тому що, саме 
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вони зацікавлені в раціональному використанні робочої сили. Однак, певна 

кількість менеджерів і власників підприємств вважають, що немає гострої 

необхідності у нормуванні праці за умов ринкової економіки і тим самим 

зменшують важливість організації та нормування праці. 

Постановка проблеми: Необхідно не лише дотримуватися основних 

принципів нормування праці, але й удосконалювати їх в умовах сучасної 

мобільної ринкової економіки. Тому, потрібно проаналізувати нормування праці 

на рівні підприємства. Необхідно визначити сучасний стан нормування праці на 

підприємствах, а також розглянути можливі напрями її удосконалення. 

Результати досліджень: У сучасній мобільній ринковій економіці, де 

відбувається стрімке зростання незалежності та індивідуальності підприємств, 

організація та нормування праці набувають значення як чинники, що можуть 

впливати на зниження витрат на персонал, здешевлення собівартості готової 

продукції, а також підвищення продуктивності праці працівників. Організація і 

нормування праці - індикатори, що дозволять визначити ефективність роботи та 

розмір винагороди за неї, що залежить від якості виконаної роботи. [1] 

Як показує світова практика, якісно ефективна діяльність підприємства в 

ринковій економіці може здійснюватися при високому рівні організації, 

нормування праці. Високорозвинені країни: Німеччина, Норвегія, Японія, 

Франція, Канада та інші, зберігають тенденцію щодо розширення сфери 

застосування організації та нормування праці. Також активно застосовується 

мікроелементний аналіз і нормування трудових процесів підприємства. 

Мета організації та нормування праці у нинішньому процесі господарювання 

виражається у поліпшенні системи організації процесів безпосереднього 

виробництва підприємства, зменшенні видатків на випуск готової продукції, що 

дозволяє підвищувати продуктивність праці і поступово розширювати 

виробництво, тим самим сприяти зростанню реальних доходів працівників. 

Удосконалення організації та нормування праці відбувається шляхом 

впровадження автоматизованих систем та використання інформаційних 

технологій. Саме, освоєння комп’ютерної техніки та прикладного програмного 
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забезпечення зробило можливим автоматизувати роботи з організації та 

нормування праці, які по при все, на жаль, не завжди присутні на українських 

підприємствах. [2] 

Заходи по удосконаленню організації і нормування праці групуються у такі 

напрями: 

– скорочення кількості працівників, які працюють за нормами та не можуть 

їх виконувати; 

– забезпечення оптимальної і рівномірної напруженості норм праці; 

– нормуванням праці поширюється на всіх працівників підприємства. 

Отже, можна стверджувати, що проблема з організації та нормування праці 

нині є досить актуальною на всіх підприємствах. Тому що, саме за допомогою цих 

важелів можна зменшувати витрати, що є вигідно і для персоналу, і для власників 

компаній. Удосконалення організації та нормування праці робить можливим 

раціональне управління трудовими і матеріальними ресурсами підприємства. 

Кризові явища у світовій ринковій економіці зумовлюють необхідність 

подальшого дослідження сучасних тенденцій нормування праці. 
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