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CONCEPTUAL BASIS OF LABOR REGULATION 
 
У статті визначено сутність поняття «регламентація праці», наведені підходи до 
трактування даної дефініції. Визначені види та форми регламентації трудових процесів 
на підприємстві, встановлені функції регламентації праці. Здійснена класифікація 
регламентів в системі управління підприємством за їх функціональним призначенням. 
Досліджені вимоги до регламентаційної документації на різних рівнях управління, 
наведена систематизація регламентаційної документації за різними ознаками.  
 
The article defines the essence of the concept «regulation of labor», sets forth approaches to the 
interpretation of this definition. The types and forms of regulation of labor processes at the 
enterprise are determined, the functions of regulation of labor are established. Classification of 
regulations in the enterprise management system for their functional purpose is carried out. The 
requirements for regulatory documentation at different levels of management are explored, 
systematization of regulatory documentation is provided on various grounds. 
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Постановка проблеми. У сучасній українській економіці остаточно сформовані економічні 
відносини на основі приватної власності та вільного підприємництва. В умовах зростання конкуренції 
збільшується кількість факторів, які впливають на ефективність функціонування організації, в тому числі 
організаційних. Одним з найважливіших чинників, що впливають на ефективність функціонування 
підприємств, стає якість менеджменту. Особливої уваги з боку керівників потребують, як механізми впливу 
систем управління на економічні та соціальні процеси підприємства, так і сам управлінський процес, який 
вимагає впорядкування, контролю організованості та постійного удосконалення. При цьому важливе 
значення для досягнення ефективності діяльності організації відіграють регламенти, нормативи і норми, які 
регулюють трудові відносини. 

Будь-яка організація являє собою керовану систему, результативність управління якою у першу чергу 
залежить від рівня організації трудових процесів. Дієвим механізмом управлінського впливу на організацію 
трудових процесів є регламентація праці персоналу. Дослідження наукових основ регламентації праці 
спрямоване на вирішення комплексу проблем у сфері трудових відносин.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження вітчизняної наукової літератури з 
менеджменту, економіки праці та соціально-трудових відносин доводить, що проблеми регламентації праці 
досліджені досить обмежено. Деякі аспекти даної проблематики вивчалися таким зарубіжними та 



вітчизняними вченими, як В.М. Ковальов, А.Л. Кибанова, С.В. Шекшня, Г. Л. Чайка та іншими. Віддаючи 
належне науковій та практичній значущості праць зазначених вчених, слід констатувати, що в Україні 
відсутні фундаментальні дослідження з регламентації праці. 

Формування цілей статті (постановка завдання). Метою статті є обґрунтування концептуальних 
основ регламентації праці. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Діяльність будь-якої організації можна представити як 
сукупність трудових процесів, рівень керованості якими безпосередньо залежить від ефективної організації 
процесів та суб’єктів (виконавців), а також використання ресурсів, потрібних для забезпечення 
функціонування підприємства. Для раціональної організації праці застосовується система регламентів, 
основним завданням розробки якої є підвищення результативності трудової діяльності. Необхідність в 
регламентації виникає на всіх стадіях життєвого циклу організації – безперервний розвиток компанії 
пов’язаний із відповідним зростанням числа керованих об’єктів, тому вищому керівництву стає все важче 
справлятися зі зростаючим обсягом управлінської роботи. 

В узагальненому виді теорія регламентації розглядається як модель організованої діяльності, 
побудованої на раніше визначених принципах. З радянських часів більш поширеним методом управління 
трудовими процесами є нормування праці. Регламентація та нормування праці є по суті двома проявами 
одного і того ж процесу – вдосконалення праці персоналу організації, але є суттєва відмінність: нормування 
праці характеризується розробкою та встановленням кількісних показників трудових процесів, а 
регламентування праці передбачає розробку не тільки кількісних, а й якісних показників трудових процесів. 

Якщо в умовах адміністративно-командної економіки нормативи праці розроблялися виключно на 
державному рівні, то в сучасних умовах господарювання вся робота з регламентації праці перенесена на 
рівень організацій, її успіх цілком залежить від сформованих традицій, ініціативи та ставлення до даної 
проблеми керівників. Отже, зараз регламентація праці має локальний характер і регулюються нормативними 
документами, розробленими в межах конкретної організації. При цьому роль держави обмежується 
законодавчим регулюванням, включаючи затвердження кваліфікаційних довідників, класифікаторів, 
професійних стандартів. 

Огляд наукової літератури дозволяє виділити два принципових підходи до визначення сутності 
регламентації, які умовно можна назвати процесним і нормативним (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Підходи до визначення регламентації праці в науковій літературі 

 
В контексті першого підходу найбільш узагальнене визначення наводить А. Заказнов, який 

характеризує регламентацію як «процес розробки сукупності положень і правил, що визначають порядок 
роботи організації» [2, с. 18]. 

Аналогічні трактування сутності регламентації трудових процесів наведені в підручниках Г. Л. Чайки 
[10], авторського колективу під редакцією Є.П. Михайлова [4], в роботах В. В. Рєпіна [7]. Однак найбільш 
повне визначення приведено в статті Т. Хаттоєва: «регламентація – це процес розробки нормативних 
документів, який з одного боку, базується на теоретичних засадах менеджменту, з іншого – на практиці, що 
склалася в діяльності компанії, яка відповідає рівню її розвитку» [9]. 

Регламентацію як процес можна представити у трьох видах (табл. 1). 
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Процесний 
Як процес розробки різних правил, положень та 
інструкцій, що визначають порядок діяльності організації 
(А. Заказнов, Г. Чайка, В. Репин, Т. Хаттоєва та інші). 

Нормативний 
Як сукупність регламентів, що регулюють різні аспекти 
діяльності організації (А. Колот, О. Ворохоб, М. Смірнова 
та інші). 



Таблиця 1. 
Види регламентації трудових процесів 

Види регламентації Характеристика 
1. Організаційно-правова Регламентація реалізується шляхом документальної формалізації нормативно-

правових відносин 
2. Економічна За допомогою якої визначаються межі та характер економічних інструментів в 

процесі трудових відносин (наприклад, положення преміювання співробітників). 
3. Соціально-
психологічна 

За допомогою якої встановлюється порядок побудови взаємин (наприклад, 
діловий етикет). 

 
Відповідно до другого підходу, під регламентацією розглядається «зведення різних правил, інструкцій 

та інших документів, що стосуються саме цього підприємства і визначають правила і порядок роботи в 
ньому» [6]. 

В основі регламентації лежить поняття «регламент» (від фр. Reglament – правило), який визначається 
як сукупність правил та положень, закладених в основу внутрішньої організації, і яка визначає порядок 
діяльності організації, державного органу, підприємства, а також порядок проведення засідань та 
конференцій. При цьому регламенти, що застосовуються в діяльності підприємств, в залежності від 
елементів системи управління, доцільно класифікувати наступним чином (табл. 2). 

 
Таблиця 2. 

Класифікація регламентів у системі управління підприємством 
Цільове призначення регламентів Види регламентів 

Регулювання діяльності підприємства в цілому 
як єдиної юридичної особи 

статут, договір засновників, корпоративна стратегія, 
місія та ін. 

Регламенти, що регулюють трудові та виробничі 
процеси 

положення про підрозділи, моделі робочих місць, 
посадові інструкції, контракти та ін. 

Регламенти, що нормують процеси управління функціональні матриці, графіки процесів, технологічні 
карти, хронометраж, фотографія робочого дня та ін. 

Регламенти з інформаційного забезпечення діловодство, документи, класифікатори, типові банки 
даних та ін. 

Регламенти, що регулюють технічне 
забезпечення процесу управління 

схеми розміщення робочих місць, технічні паспорти, 
інвентаризаційні карти, інструкції з експлуатації та ін. 

Регламенти з охорони праці інструктаж, санітарні норми, технічні вимоги та ін. 
 
О. А. Савельєва до регламентацій також відносить різні галузеві довідники, від правильності 

складання яких, на думку автора, залежать критерії розробки внутрішніх регламентів [5]. У підручнику під 
редакцією Є.П. Михайлова автори відзначають, що регламенти та положення про їх застосування найбільш 
близькі, по суті, до технологічних інструкцій, однак, якщо призначення технологічних інструкцій полягає в 
отриманні запланованого результату, то призначення регламентів – розробити та затвердити технологію, що 
забезпечує саме досягнення необхідного результату [4, с. 136]. 

Попри всю різноманітність цільових установок, метою будь-якого регламенту є системне 
регулювання діяльності організації, в якій виділяються різноманітні форми регламентації праці, тобто певне 
уявлення кожного регламенту праці в сукупності схем, таблиць, графіків, документів тощо. 

Для ефективного здійснення регламентації праці важливо вибрати не тільки напрямки її реалізації, але 
й визначити її форму, під якою у практиці менеджменту мається на увазі рівень жорсткості регламентації 
щодо регламентованих елементів організації праці (об’єктів регламентації). Можна виділити дві основні 
форми регламентації праці (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Основні форми регламентації трудових процесів 

Форми регламентації 

Жорстка регламентація 
 

Передбачає обов’язкові адміністра-
тивні вказівки щодо виконання 
співробітниками посадових інструкцій 

Саморегламентація 
Особисте рішення співробітника на 
основі рекомендацій, в якій 
послідовності, якими методами та 
способами виконувати свою роботу 



 
Об’єктами жорсткої регламентації для всіх категорій персоналу, незалежно від характеру 

виконуваних робіт, є: 
- зміст праці, тобто перелік виконуваних операцій, робіт і функцій, покладених на структурний 

підрозділ відповідно до цілей і завдань підприємства, принципів раціонального розподілу праці та цільового 
використання кваліфікації працівників; 

- обсяг, зміст, форми і періодичність надходження інформації, необхідної для виконання покладених 
на працівників функцій, у відповідності до займаної посади; 

- інформаційні зв’язки окремих виконавців і структурних підрозділів в рамках кооперації праці, 
побудова схеми інформаційної системи, графіка документообміну тощо; 

- кваліфікаційні вимоги, що встановлюються до окремих категорій працівників відповідно до 
кваліфікаційних характеристик; 

- елементи нормування праці (норми чисельності, часу, керованості, обслуговування); 
- організація робочих місць; 
- вимоги безпеки та санітарно-гігієнічні умови праці. 
Саморегламентацію більш доцільно застосовувати для інтелектуальних і творчих видів діяльності, 

при яких застосування жорсткої регламентації обмежує свободу вибору і творчий пошук працівника. 
Ступінь жорсткості регламентації окремих трудових процесів визначається виробничими умовами та 

характером діяльності. 
Таким чином, регламентація займає ключове місце в системі управління організацією, тому в якості 

обов’язкових елементів регламенти розробляються, як на рівні загальної системи управління, так і для 
окремих функцій управління, організаційної структури, кадрового, методичного та інформаційного 
забезпечення праці. Можна визначити функції, які виконує регламентація праці в системі управління 
підприємством: 

- регулююча – забезпечує регулювання трудових відносин на всіх рівнях управління; 
- контрольна – забезпечення трудової дисципліни; 
- соціальна – полягає у визначенні норм обсягів праці, перевищення яких свідчить про дискримінацію 

трудової дисципліни з боку керівництва; 
- економічна – регламентація трудових процесів є підставою для визначення нормативів оплати праці; 
- мотиваційна – створює базис для розробки системи стимулювання, зокрема надбавок та преміальних 

виплат; 
- інформаційна – є основою інформаційного потоку інформації. 
В Україні, як і в більшості країн ринкової економіки, система організації регламентації праці є 

багаторівневою, і охоплює: 
- ринкове регулювання; 
- державне врегулювання; 
- колективно-договірне регулювання; 
- регулювання на рівні окремих підприємств. 
Як зазначає більшість вітчизняних дослідників, проблематика регламентації праці в економічній 

системі, заснованої на ринкових відносинах, полягає у ступеню втручання держави в організацію трудових 
процесів, яке повинно мати переважно непрямий характер і соціально орієнтовану спрямованість. 
Регулюючий вплив держави має бути спрямований, перш за все, на забезпечення соціальних гарантій і умов 
праці з метою підвищення ефективності використання праці, узгодження і рівноправної реалізації інтересів 
всіх учасників трудових відносин. 

Колективно-договірне регулювання трудових процесів є важливою складовою регламентації праці, 
що засновується на принципах соціального партнерства та здійснюється у суворій відповідності до чинного 
законодавства, на основі системи угод на всіх рівнях управління (державному, галузевому та регіональному) 
і колективних та трудових договорів на рівні підприємств. На підприємстві колективний договір укладається 
між власником та представниками трудового колективу. 

Регламентація праці носить нормативний характер, який проявляється в розробці системи 
документації. Комплекс документів виступає результатом процесу регламентування трудових і пов’язаних з 
ними інших відносин роботодавця і працівника. Сукупність документів відповідає різним формам трудових 
процесів, які, в свою чергу, поділяються на документовані та недокументовані. 

Регламентаційна документація неоднорідна за своїм складом, який відповідає нормативній системі і 
рівнями ієрархії на підприємстві. При цьому, в діяльності будь-якого підприємства можна виділити три 
рівня документальних регламентів (рис. 3). 



 
Рис. 3. Види документальних регламентів в діяльності підприємства 

 
В системі документального забезпечення діяльності підприємства регламентаційна документація 

відноситься до організаційно-розпорядчих видів документів, яка представлена певним комплексом 
локальних процесуальних норм у відповідності до етапу розвитку організації. У науковій літературі 
виділяються відмінні риси регламентаційних документів, зокрема: 

- їх нормативний характер; 
- відсутність часових рамок виконання; 
- оцінне значення. 
Регламентаційні документи поділяють на загальносистемні, спеціалізовані та нормативно-довідкові 

документи. До складу загальносистемних матеріалів входять державні та галузеві стандарти. До 
спеціалізованих відносяться різного роду методики вибору комплексу технічних засобів в цілому та 
окремих його складових частин, документи, що описують побудову технологічного процесу, засоби 
перетворення інформації. 

З точки зору організаційної спрямованості впливу регламентаційних документів, можна виділити 
наступні їх види: 

- регламенти діяльності підприємства в цілому; 
- регламенти діяльності структурних підрозділів; 
- регламенти праці окремих працівників. 
За ознакою обов'язковості виконання регламентаційний документацію можна систематизувати 

наступним чином (табл. 3). 
 

Таблиця 3 
Класифікація регламентаційної документації за обов'язковістю виконання 
Характер виконання Види документів 

Рекомендаційний Порядок денний, план засідання, розпорядок дня 
керівника. 

Нормативний  Положення про відділ, посадові інструкції, 
нормативи часу. 

Обов’язковий  Вказівки адміністративного характеру, 
розпорядження 

 
У контексті виконання, регламентаційну документацію можна класифікувати за видами діяльності, 

яку виконує персонал, працю якого впорядковують ці документи: 
- регламенти для управлінського складу – націлені на оптимізацію процесу прийняття рішень; 
- регламенти, що нормують діяльність виконавчого складу, праця яких полягає у реалізації 

безпосередніх трудових функцій. 
На підприємстві повинен бути встановлений єдиний порядок (єдині вимоги) щодо складання 

документів та роботи з ними. Цей порядок може бути закріплений інструкцією з діловодства 
(документального забезпечення управління підприємством) або доведений до співробітників у вигляді 
спеціальних інструктажів та практичних занять, і відповідати критеріям оцінки якості документування 
системи управління. 

У сучасній організації документального забезпечення трудових процесів, при великій різноманітності 
носіїв та технологій обробки задокументованої інформації, дедалі очевиднішою стає необхідність 
інформаційного супроводу всього процесу трудової діяльності. 

Висновки і перспективи подальших розвідок. Ринкові умови господарювання призвели до 
принципових змін ролі регламентації праці, яка в даний час розглядається як сукупність економічних 
інструментів, що визначають ефективність діяльності організації та враховують особливості ринкової 
економіки стосовно сфери трудових відносин. 
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Регламенти загальнодержавного масштабу 

Зовнішня документація, яка формується на рівні 
організацій вищого рівня 

Внутрішня документація, яка підлягає нормуванню на 
конкретному підприємстві 



Складність управлінських процесів в сучасних організаціях доводять необхідність подальшої 
розробки питань систематизації методичних розробок розрахунку і оцінки кількісних і якісних показників 
діяльності управлінської праці, дослідження методів проектування регламентованої документації, вибору і 
обґрунтування найбільш раціональних методів регламентації управлінської праці на підприємствах. 
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