
1 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

     В умовах ринкової економіки для вирішення комплексу складних питань, що 

пов’язані з суттєвими перетвореннями в соціально-трудовій сфері, які зачіпають 

інтереси мільйонів людей – суб’єктів цих відносин, важливе значення має економіка і 

нормування праці. 

    Сучасний етап розвитку економічної системи висуває певні вимоги до спеціалістів 

економічного профілю, яким належить вирішувати надзвичайно складні й важливі 

проблеми пов’язані з використанням праці, підвищенням її ефективності. 

    У зв’язку з цим важливе місце відводиться дисципліні « Економіка і нормування 

праці », мета якої – ознайомити студентів економічних спеціальностей з основами 

економіки праці на підприємстві в ринкових умовах. 

  Завдання: висвітлення теоретико-методологічних і соціально-економічних аспектів 

сучасних проблем економіки праці; формування у студентів практичних навичок з 

організації та нормування праці, регулювання відносин у соціально-трудовій сфері. 

  Предметом вивчення дисципліни «Економіка і нормування праці» є система 

організаційно-економічних взаємовідносин між працівниками в процесі спільної 

трудової діяльності, тривалість трудових процесів у часі в конкретних організаційно-

виробничих умовах.  

   Після вивчення курсу цього предмету студенти повинні знати: 

- сутність сучасного ринку праці; структуру і розміщення населення України, його 

відтворення; сутність формування робочої сили; сутність, форми та види 

зайнятості та безробіття населення; 

- законодавство України про зайнятість та працю; 

- сутність і зміст процесу нормування праці; 

-  робочий час, його склад і структуру, методи вивчення витрат робочого часу; 

- сутність, функції і принципи організації праці; 

- поняття, значення і основні напрями організації праці, класифікацію та особливості 

організації робочих місць різних категорій працівників, методику планування 

чисельності робітників. 

- сутність, функції і принципи організації оплати праці на підприємстві;  

- тарифну систему оплати праці та її елементи; методику планування та аналізу 

фонду оплати праці ; 

- методи вимірювання продуктивності праці; класифікацію факторів і резервів 

продуктивності праці; методи аналізу продуктивності праці та трудомісткості 

продукції; 

- поняття, значення та принципи соціального захисту робітників, соціальний 

розвиток організації. 

   Також студенти повинні вміти: 

- оцінювати кон’юктуру  сучасного ринку праці, робити прогнози попиту і 

пропозиції робочої сили; 

- вибирати статистичні дані для аналізу ринку праці та основних трудових 

показників; 

- визначати потребу підприємства в кадрах; 

- вибирати найбільш ефективну форму и систему організації оплати праці на 

підприємстві, аналізувати використання фонду заробітної плати; 

- вибирати оптимальні режими праці і відпочинку на підприємстві; 
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- аналізувати ефективність використання робочої сили на підприємстві, 

розраховувати показники продуктивності праці та трудомісткості продукції; 

- володіти методами вивчення робочого часу; 

-  самостійно вирішувати практичні питання нормування затрат живої праці під час 

здійснення різноманітних виробничих процесів; 

- професійно виконувати аналіз використання робочого часу;  

- розраховувати норми праці й розробляти заходи щодо вдосконалення нормативів з 

праці. 

   Вивчення дисципліни «Економіка і нормування праці » спирається на базові знання 

таких предметів: «Економіка підприємства», «Політекономія», «Статистика», 

«Планування та організація діяльності підприємства». 

       Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Об’єкт, предмет, завдання і методологічні основи економіки праці. 

2. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства. 

3. Відносини зайнятості та безробіття. 

4. Внутрішній ринок праці організації. 

5. Регулювання організаційно-економічних відносин в організації. 

6. Сутність, значення й об’єкти нормування праці. 

7. Аналіз трудового процесу і витрат робочого часу. 

8. Нормативи і норми затрат праці. 

9. Методи нормування і способи встановлення норм праці. 

10. Продуктивність і ефективність праці. 

11. Аналіз і планування праці на підприємстві. 

12. Витрати на персонал і заробітна плата. 

13. Тарифне нормування заробітної плати. 

14. Планування соціального розвитку організації. 

15. Аналіз, звітність і аудит у сфері праці. 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 2 3 

1 

 

Тема 3 Інформаційне забезпечення управління працею 2 

2 Тема 4 Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства 2 

3,4 Тема 5 Відносини зайнятості і безробіття 

5.1.Види і форми зайнятості населення. Види безробіття. 

Баланс трудових ресурсів.  

5.2.Види доходів. Номінальна та реальна заробітна плата.  

 

2 

 

2 

5,6 Тема 7 Регулювання організаційно-економічних відносин в 

організації 
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7.1.Сутність соціально-трудових відносин: фактори 

формування та оцінка. 

Регулювання робочого часу і міри праці. Законодавче 

регулювання робочого часу і часу відпочинку.  

7.2.Регулювання оплати праці: законодавчі документи, 

мінімальна заробітна плата, договірне регулювання заробітної 

плати. 

2 

 

 

 

 

2 

7,8 Тема 8 Витрати на персонал і заробітна плата 

8.1.Сутність , функції та принципи організації оплати праці. 

Структура заробітної плати. Форми та системи заробітної 

плати. Доплати і надбавки. 8.2.Сучасні форми стимулювання 

робітників. 

 

2 

 

 

2 

9,10 Тема 11 Планування соціального розвитку організації 

11.1.Система показників соціального розвитку організації, їх 

планування.  

11.2.Аналіз соціальної захищеності персоналу підприємства. 

Соціальне партнерство. 

 

 

2 

 

2 

11,12 Тема 14 Робоче місце – зона поєднання трудових процесів 

14.1.Головні характеристики робочих місць. Організація 

робочого місця.  

14.2.Класифікація робочих місць. Вимоги до робочих місць. 

 

 

2 

 

2 

 

13,14 Тема 15 Умови праці 

15.1.Поняття умов праці.  

15.2.Вплив умов праці на працездатність людини і міру праці.  

 

2 

2 

15,16 Тема 18 Різновиди фотографій робочого часу 

18.1.Фотографія виробничого процесу, її завдання і сфера 

застосування. Особливості проведення маршрутної 

фотографії. Цільова фотографія, її завдання й особливості 

методики проведення. Фотографія часу використання 

устаткування.  

18.2.Масова фотографія робочого часу методом моментних 

спостережень, її завдання і методика проведення. Фотографія 

виробничого процесу. 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

17,18 Тема 20 Фотохронометраж 

20.1.Використання технічних засобів вивчення затрат робочого 

часу.   

20.2.Фотохронометраж, його призначення і сфера 

застосування. 

 

2 

 

2 
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19,20 Тема 23 Укрупнені нормативи праці і типові норми 

23.1.Поняття укрупнених нормативів. 

Вимоги до укрупнених нормативів. Встановлення 

укрупненого нормативу часу на одиницю довжини. 

Встановлення укрупненого нормативу часу на одиницю 

площі.  

23.2.Укрупнені типові норми. 

 

2 

 

 

 

 

2 

21,22 Тема 24 Нормування праці за мікроелементами 

24.1.Поняття мікроелементного нормування праці. 

24.2. Системи мікроелементного нормування праці. 

 

2 

2 

23,24 Тема 27 Нормування праці робітників основного виробництва 2 

1 

25 Тема 28 Нормування праці допоміжних робітників 2 

26,27 Тема 29 Нормування праці технічних службовців, фахівців і 

професіоналів 

 29.1.Нормування праці керівників. Нормування праці фахівців. 

Нормування праці рядових службовців та технічних 

виконавців.  

29.2.Основні об'єкти нормування праці службовців. Методи 

укрупненого нормування чисельності службовців.  

 

 

2 

 

 

2 

28,29 Тема 30 Організація нормування праці на підприємствах 

30.1.Організація служб нормування праці. Організаційні форми 

управління процесами нормування праці. Перевірка, атестація, 

перегляд і зміна діючих норм затрат праці. Порядок і організація 

впровадження прогресивних норм праці.  

30.2.Аналіз стану та рівня нормування праці. Аналіз якості 

чинних норм затрат праці. Організація планомірного зниження 

трудомісткості продукції. Методи заохочення працівників щодо 

зменшення трудомісткості та роботи за прогресивними 

нормами. 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

30,31 Тема 34 Економічний аналіз і аудит у сфері праці 

34.1.Напрями, етапи і методи проведення аудиту у сфері праці. 

Ефективність аудиту. 

34.2.Значення економічного аналізу трудових показників. 

 

2 

 

2 

32,33 Тема 35 Звітність з питань праці 

35.1.Моніторинг соціально-трудової сфери. 35.2.Державна 

статистична звітність з питань праці, її склад та значення в 

регулюванні соціально-трудових відносин. Оперативна 

звітність з праці в організації.   

 

2 

2 

 Всього 65 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема.  Інформаційне забезпечення управління працею. 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

План вивчення теми 

1. Моніторинг соціально-трудових відносин.  

2. Методи збирання інформації в дослідженні соціально-трудової сфери  

Основні поняття теми: моніторинг соціально-трудової сфери, анкетне опитування, 

анкетування, метод інтерв’ю, метод спостереження, метод аналізу документів , 

соціометричне опитування, метод тестування, метод експерименту  

Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

Сучасний етап розвитку України характеризується зміною суспільно-політичної 

формації, що тягне за собою докорінні зміни в усіх галузях життя суспільства. 

Особливо багато проблем виникає у сфері соціально-трудових відносин. 

Моніторинг – система послідовного збору даних про явище, процес, які 

описуються за допомогою певних показників із метою оперативної діагностики етапу 

об'єкта, його дослідження й оцінювання в динаміці. 

Моніторинг соціально-трудової сфери – комплексна державна система 

безперервного спостереження за фактичним етапом справ у соціально-трудовій сфері:  

Завдання моніторингу: 

 непреривні спостереження за станом соціально-трудової сфери та отримання 

оперативної інформації про неї; 

 об'єднання інформаційних потоків, що формуються різними органами, які 

здійснюють моніторинг; 

 своєчасне виявлення змін у соціально-трудовій сфері; 

 попередження негативних тенденцій; 

 здійснення короткострокового прогнозування розвитку соціально-трудової сфери; 

 оцінювання ефективності й повноти реалізації законів та інформаційно 

нормативних актів із соціально-трудових питань. 

Об'єкти моніторингу: 

- спеціально відібрані підприємства,  

- організації різних форм власності й галузей економіки,  
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- макроскопічні показники, що характеризують розвиток галузей економіки 

України. 

Основні напрями моніторингу:   

- соціально-демографічні і міграційні процеси; 

- ринок робочої сили, зайнятість та безробіття населення; 

- соціально-трудові відносини, процеси на підприємстві; 

- умови та охорона праці; 

- доходи і рівень життя населення. 

Інформаційна база моніторингу: 

- матеріали державної централізованої та галузевої статистичної звітності; 

- дані базових підприємств; 

- дані вибіркових одноразових обстежень підприємств, груп населення тощо; 

- дані спеціальних соціальних опитувань населення. 

На державному та регіональному рівнях система показників моніторингу повинна 

характеризувати: 

 міграційні та соціально-демографічні процеси; 

 проблеми та тенденції безробіття; 

 зміни обсягів виробництва продукції; 

 доходи й рівень життя населення. 

 Методи збирання інформації в дослідженні соціально-трудової сфери. 

Анкетне опитування – найбільш поширений метод збирання інформації. 

Анкетування – систематизоване збирання інформації в респондентів за 

допомогою анкет. Структура анкети складається зі вступної, основної та демографічної 

частини. 

Метод інтерв’ю – метод одержання інформації через бесіду інтерв’ю з 

респондентом на певну тему. Інтерв’ю поділяють на: 

- особисте – проведення бесіди спеціального інтерв’юера з респондентами 

безпосередньо на вулиці, на роботі; 

- групове опитування – опитування певної групи респондентів; 

- глибинне інтерв’ю – отримання найбільш повної інформації про соціально-

трудові відносини. 

Метод спостереження – полягає в цілеспрямованій і систематичній фіксації 

процесів і явищ соціально-трудової сфери. Його види: 

- безпосереднє – фіксація різних процесів і явищ у момент їх виникнення; 

- опосередковане – фіксація соціально-трудових процесів, що вже відбулися; 

- залучене – передбачає присутність спостерігача в ситуації, що досліджується; 

- неструктуризоване – попереднє визначення елементів дослідницького явища; 

- польове – предмет в природному його оточені; 

- лабораторне – штучне створення ситуації та її дослідження. 

Метод аналізу документів передбачає вивчення різноманітних документів. 

Соціометричне опитування – з метою виявлення психологічного клімату в 

колективі, а на цій основі – одержання кількісної оцінки міжособистих відносин у 

ньому. 

Метод тестування – застосовується для виявлення в особи (окремого працівника в 

колективі) наявності і ступеня виразності певних рис особистостей, здібностей і вмінь 

психічних якостей та являє собою серію питань із можливими варіантами відповідей. 
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Метод експерименту – більш складний, пов'язаний із штучним створенням 

експериментальної ситуації, наслідки якої можуть позначитися на матеріальному, 

фізичному стані членів колективу. 

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (  ІІ  рівень) 

  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І. Контрольні питання : 

  ІІ рівень 

1. У чому полягає методологія дослідження ринку праці? 

2. Як Ви можете охарактеризувати сутність методики дослідження ринку праці? 

3. Що Ви можете сказати про основні види вибірки в дослідженні ринку праці? 

4. У чому полягає класифікація запитань при анкетному опитуванні в системі 

ринку праці? 

5. Що таке інтерв’ю? Основні сфери його застосування? 

6. Які Ви знаєте види інтерв’ю?  Охарактеризуйте їх? 

 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема.  Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства. 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

План вивчення теми 

1. Населення України, його структура та розміщення.  

2. Поняття відтворення населення.  

3. Трудові ресурси як соціально-економічна категорія.  

4. Вартість робочої сили та її структура.  

Основні поняття теми: населення, трудові ресурси, трудовий потенціал, відтворення 

населення, робоча сила, вартість робочої сили, міграція робочої сили.  

Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

Сучасний стан розвитку суспільства в значній мірі визначається чисельністю і 

структурою його населення.  
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Під населенням розуміють, сукупність людей, які проживають на певній території. 

Саме населення з однієї сторони, є джерелом  ресурсів для ринку праці, а з іншої—

споживачем, через   якого створюється попит на товар.  

Населення—природно – історична сукупність людей, яка  формується і безперервно 

відтворюється як в процесі виробництва, так і самого життя . 

Практично, населення характеризується як елемент продуктивних сил, так і як носій 

виробничих відносин. Водночас, існує ще третій аспект, притаманний лише 

населенню—відтворення самого населення. 

 Відтворення населення – це  процес постійного відновлення поколінь людей 

внаслідок  взаємодії народжуваності і смертності. 

 Є три види руху населення:  

 природний,  

 просторовий (міграція) 

 соціальний (соціальна  мобільність). 

     Природний рух—безперервний процес  оновлення за рахунок появи нових життів та  

зникнення інших. Отже об'єкти дослідження природного руху є чисельність 

народжуваних, померлих, число зареєстрованих шлюбів, а також чисельність всього 

населення.  

    Для характеристики  відтворення населення застосовують показники, народжуваності 

та смертності і абсолютного приросту.  

     Народжуваність і смертність розраховується на 100 осіб населення та вимірюється  

за допомогою системи коефіцієнтів: 

Кн=    
Н

Чс
 х 100   і    Кс= 

П

Чс
 х 100 , де 

Кн –коефіцієнт народжуваності; 

Кс –коефіцієнт смертності 

Н—число народжених за рік: 

П—число померлих за рік; 

Чс—середньорічна чисельність населення. 

 Просторовий рух ( міграція)—переміщення населення,  зумовлений такими 

причинами:  політична, економічна, релігійна.  

Міграція робочої сили—переміщення працездатного населення з одного регіону в 

інший, а також з однієї країни в іншу у пошуках  роботи, вищої зар.плати і кращих умов 

життя. 

Іміграція—в’їзд працездатного населення в дану країну через її межі; 

Еміграція—виїзд працюючого населення. Еміграція — це виїзд за межі країни 

проживання в іншу країну, який обов' язково передбачає перетинання державного 

кордону. 

Міграційне сальдо—різниця іміграції в  країну й еміграції з країни. 

Відплив мізків—міжнародна міграція висококваліфікованих працівників. 

Рееміграція—повернення емігрантів на батьківщину на постійне місце проживання. 

    Трудові ресурси є найважливішою продуктивною силою суспільства, 

а також носієм відносин, що формуються у процесі відтворення робочої сили. 

    Трудові ресурси—працездатне населення у працездатному віці, зайняте в різних 

сферах  суспільно-корисної праці й навчанням із відривом від виробництва. До 

трудових ресурсів відносять і населення старше і молодше працездатного віку, якщо 

воно зайняте в суспільному виробництві. 
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     Межі працездатного віку мають умовний характер і можуть змінюватись під 

впливом НТП, ступеня задоволення матеріальних і духовних потреб населення. 

     Ширшим поняттям порівняно з робочою силою і трудовими ресурсами  є поняття 

трудового потенціалу,  який має дискусійний характер,  щодо свого визначення. 

   Трудовий потенціал  має сукупність якостей,  що визначають працездатність 

людини, тобто фізичний, психологічний, моральний потенціал, обсяг загальних і 

спеціальних знань. Розрізняють трудовий потенціал окремої людини, підприємства, 

території, суспільства. Трудовий потенціал складається з багатьох складових, 

основними з них є здоров'я,  освіта, професіоналізм, творчий потенціал, активність. 

    Оскільки робоча сила є товаром, то, які  будь- який інший товар, вона потребує 

суспільно необхідних витрат на своє відтворення в певних суспільних умовах.   

    Мінімальна межа цих витрат визначається вартістю  життєвих благ, які необхідні 

працівникові для підтримки життя і відновлення працездатності. Водночас відтворення 

робочої сили потребує більше витрат, ніж для створення фізично-необхідних  життєвих 

засобів через такі причини: 

 - працівник не вічний, і відтворення робочої сили повністю міститиме витрати на 

утримання його сім'ї; 

 - для виконання складнішої роботи працівник мусить мати необхідний рівень 

освіти і кваліфікації, що потребує додаткових витрат; 

 - на відміну від іншого товару робоча сила  історично розвивається,   

          - потреби працівника зростають внаслідок НТП. 

     Вартість робочої сили—надзвичайно складна економічна категорія, визначення її 

носить дискусійний характер. Ось деякі визначення цієї економічної категорії: 

 Вартість робочої сили — загальна вартість товарів та послуг, необхідних для 

відтворення робочої сили. 

 Вартість робочої сили включає в себе засоби, необхідні для забезпечення життя 

найманих робітників та їхніх родин, включно із засобами, потрібними для освіти, 

тобто набуття потрібної кваліфікації, медичного забезпечення, тощо. 

 Вартість робочої сили визначає соціально-необхідну заробітну плату, однак у 

високоорганізованих суспільствах частина необхідних засобів поступає за 

рахунок суспільного споживання. В цьому випадку держава частково бере на себе 

фінансування транспорту, освіти, медицини, пенсійного забезпечення, тощо. 

До складу вартості відтворення робочої сили  можна віднести такі елементи  витрат: 

 - прямі витрати середньої сім'ї на народження і виховання дитини до 18-ти 

річного віку; 

 - витрачений матір'ю заробіток на виховання дитини; 

 - оцінка праці вчителів, батьків; 

 - витрати на професійну підготовку працівника. 

 Одним із факторів росту робочої сили є підвищення загального і кваліфікаційного 

рівня працівників. 

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (  ІІ  рівень) 

  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І. Контрольні питання : 

  ІІ рівень 
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1. Що Ви розумієте під поняттям «населення»? 

2. У чому полягає поняття «відтворення»? 

3. Що таке природний рух? 

4. Що таке просторовий рух або міграція? 

5. Які бувають режими відтворення? 

6. Що розуміємо під терміном трудові ресурси? 

7. В чому сутність економічно активного населення? 

8. В чому сутність економічно неактивного населення? 

9. Якою є структура ресурсів? 

 САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема.  Відносини зайнятості і безробіття. 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

План вивчення теми 

1. Види і форми зайнятості населення.  

2. Види безробіття.  

3. Баланс трудових ресурсів.  

4. Види доходів.  

5. Номінальна та реальна заробітна плата.  

Основні поняття теми: зайнятість, повна та неповна зайнятість, явна і прихована 

зайнятість, часткова, первинна і вторина зайнятість, тимчасова, сезонна, 

нерегламентована зайнятість, безробіття, рівень безробіття, фрикційне, структурне, 

циклічне, вимушене, приховане безробіття, оптимальне безробіття, кількість 

безробітних, баланс трудових ресурсів, реальна заробітна плата, номінальна заробітна 

плата 

Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

В рамках формування сучасної економіки України надзвичайно актуальною є 

проблема зайнятості населення. Це пояснюється тим, що властивістю зайнятості є  

праця, яка з одного боку—об'єктивна потреба, а другого боку це є—основна рушійна 

сила суспільного розвитку.  

Згідно Закону України “Про зайнятість населення”, зайнятість—це діяльність 

громадян, пов'язана із задоволенням особистих і суспільних потреб працездатного 

населення сукупного продукту, або національного доходу.  

У відповідності з цим законом  зайнятість поділяється на:  

 повну ( забезпечення професійною працею, яка приносить доход людині, 

уможливлює існування її самої та її сім'ї); 

 вільно вибрану (право на розпорядження власною працею). 
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Розрізняють такі форми зайнятості: 

1. Повна—діяльність протягом повного робочого дня, яка забезпечує дохід у 

нормальних для певного регіону  розмірах; 

2. Неповна—характеризує зайнятість конкретної особи  протягом певного 

робочого часу, або з певною оплатою чи недостатньою ефективністю. Неповна 

зайнятість  у свою чергу може бути: явною (зумовлена причинами, зокрема 

необхідністю здобути освіту, професію, підвищення); прихована  (відбиває порушення  

рівноваги між робочою силою і іншими виробничими факторами. Вона пов'язана зі 

зменшенням обсягів виробництва, реконструкцією підприємства і проявляється в 

низьких доходах населення, в низькій продуктивності праці); 

3. Часткова—добровільна неповна зайнятість; 

4. Первинна—характеризує зайнятість за основним місцем роботи 

5. Вторинна—включає основну роботу чи навчання і додаткову.  

Види зайнятості характеризують розподіл активної частини трудових ресурсів за 

сферами використання праці, професіями, спеціальностями. Під час їх визначення 

враховують: 

 характер діяльності; 

 соціальна незалежність; 

 територіальну належність; 

 рівень урбанізації;  

 професійно- кваліфікаційний рівень;  

 статеву належність; 

 віковий рівень;  

 форма власності. 

 Тимчасова  зайнятість—робота, за тимчасовими контрактами. 

 Сезонна зайнятість –яка пов'язана з сезонною специфікою виробництва. 

 Нерегламентована зайнятість—діяльність працездатного населення 

працездатного віку, що не враховується державною статистикою. 

 Кількість зайнятих характеризується рівнем  зайнятості, який можна розрахувати 

2-ма способами: 

1. частина зайнятих в загальній чисельності населення: 

Рз = Чз/Чн 

2. частина зайнятих в економічно активному населенні: 

Рз= Чз / (Чз+Чб) , де 

Чз—чисельність зайнятих, осіб; 
 Чн—загальна чисельність населення, осіб; 

  Чб—чисельність безробітніх, осіб. 

     Добровільно незайняті—працездатні особи, які з тих чи інших причин не 

претендують на отримання роботи.  

     Проблемою для людини і держави є вимушена зайнятість –вона є основою 

феномену безробіття. 

Безробіття поділяється на такі групи: 

- абсолютне ( виникає, коли робочих місць менше  ніж працездатного населення). 

- відносне (виникає, коли  в основному  місці спостерігається  надлишок робочої 

сили, а в іншому її дифіцит). 

Види безробіття: 
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Фрикційне—виникає коли частина людей  добровільно змінює місце роботи, 

частина шукає нову роботу після звільнення, частина тимчасово втратила сезонну 

роботу, а частина уперше шукає роботу (молодь). Воно вважається тимчасовим і 

певною мірою бажаним тому, що частина працівників, тимчасово втративши роботу 

переходить з низькооплачуваної роботи на вище оплачувану. А це призводить до 

підвищення доходів для працівників і більш раціонального розподілу трудових 

ресурсів, а отже і до більш оптимального об'єму  національного продукту. 

Структурне є продовженням фрикційного. Воно виникає  тоді, коли в результаті 

НТП відбуваються важливі змінив техніці, психології та організації виробництва, а 

отже і в структурі попиту на робочу силу. Внаслідок цих змін попит на деякі професії 

зменшується, або взагалі зникає, а на інші професії, яких раніше не було, зростає. 

Іншими словами, структура робочих місць і професіональна структура працівників не  

збігається. Виникає категорія працівників, у яких навички та практичний досвід 

застарілі і нікому не потрібні, а отже їх не можливо продати. Саме цим структурне 

безробіття відрізняється від фрикційного, при якому безробітні мають навички, які вони 

можуть продати. 

Циклічне—зумовлене спадами виробництва, коли сукупний попит на товари чи 

послуги знижується, зайнятість скорочується, а безробіття зростає. 

Добровільне—виникає,  коли працівник звільняється за власним бажанням, оскільки 

він не задоволений рівнем оплати праці, умовами роботи, або з інший причин всупереч 

бажанню адміністрації. Закономірність такого безробіття полягає в тому,  що чим 

менше у працівника шансів  знайти нову роботу з кращими умовами найму,  тим  менше 

у цьому бажання добровільно покинути робоче місце. 

Вимушене—виникає,  коли працівник не бажає звільнитися, а адміністрація скорочує 

персонал. 

Приховане—можна поділити на : 

- вимушена неповна зайнятість (праця неповний робочий день, тиждень); 

- кваліфікаційне (праця не за своїм рівнем, розрядом і т.д.); 

- функціональне (посада за фахом, але не повне виконання обов'язків). 

Часткове — втрата заробітку через скорочення нормальної тривалості робочого 

часу; 

Нормальне безробіття – означає зусилля, щоб досягти зниження рівня безробіття 

нижче природного. 

Оптимальне безробіття - рівень якого нижче природного. 

Кількість безробітних - абсолютний показник безробіття, що показує його розміри. 

Відношення кількості безробітних  до кількості економічно активного населення—це 

відносний показник його поширеності, який називають ще рівнем безробіття.  

РБ= 
АН

Б
х 100% , де  

Б—число безробіття: 

АН—економічно активне населення; 

РБ= 
ТР

Б
х 100% , де  

ТР—чисельність трудових ресурсів 

РБ= 
З

Б
х 100% , де  
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З—середньоспискова чисельність робітників, службовців зайнятих в народному 

господарстві. 

Пріоритетне значення для раціонального формування  і розподілу трудових ресурсів, 

включаючи й регіональний рівень, має розроблення системи балансів трудових 

ресурсів. 

До системи балансів трудових ресурсів належать: 

- зведений баланс робочих місць і трудових ресурсів (звіт і план); 

- баланс розрахунку додаткової потреби в робітниках і службовцях; 

- балансовий розрахунок  потреби в підготовці кваліфікаційних робітників; 

- баланс робочого часу тощо. 

Система балансів та балансових розрахунків розробляється за окремими регіонами і 

загалом. При цьому необхідно враховувати кон'юктуру ринку праці,  динаміку і 

структуру  робочих місць, зайнятість населення працездатного віку, ефективність 

використання трудових ресурсів, темпи зростання продуктивності праці. 

Баланс трудових ресурсів — прогнозно-аналітичний документ. Він складається з 4 

розділів: 

 населення; 

 трудові ресурси; 

  розподіл трудових ресурсів; 

 розподіл зайнятих. 

Номінальна  заробітна плата (грошова) – сума грошових коштів, що одержуються 

робочими  за виконання певного обсягу робіт відповідно до кількості та якості 

витраченої ними праці. 

Реальна заробітна плата являє собою сукупність матеріальних і культурних благ, а 

також послуг, що може придбати працівник на номінальну заробітну плату.  

Розмір реальної заробітної плати  залежить від величини номінальної  заробітної 

плати та рівня цін на предмети і послуги.  

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (  ІІ  рівень) 

3. Розвязати контрольні завдання ( ІІІ рівень) 

  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І. Контрольні питання : 

  ІІ рівень 

1. Якою є структура ресурсів? 

2. Що Ви розумієте під балансом трудових ресурсів? 

3. У чому полягає сутність зайнятості населення? 

4. Які Ви знаєте рівні зайнятості7 

5. Що Ви розумієте під політикою зайнятості? 

6. Які основні моделі політики зайнятості Вам відомі? 

7. Як Ви розумієте соціально-економічну оцінку рівня безробіття? 

8. Які фактори впливають на безробіття? 

9. Які є основні групи безробіття? 

10. Що ви можете сказати про наявні види безробіття? 

         ІІ. Контрольні завдання  

           ІІІ рівень 
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           Задання 1 

Навести формули: 

     а) росту народжуваності та росту смертності; 

     б) абсолютного розміру природного приросту населення; 

     в) рівня економічно активного населення. 

           Задання 2 

 Як розраховується частка зайнятих: 

     а) в загальній чисельності населення; 

     б) в економічно активному населенні. 

 Задання 3 

 За наведеними нижче даними розрахуйте: 

     а) рівень безробіття; 

     б) загальний ріст безробіття. 

          Дані для виконання 

1. Кількість наявного населення в країні 48.8 млн. осіб 

2. Кількість безробітного населення 2301 тис. осіб 

3. Кількість зайнятого населення 20238 тис. осіб, у тому числі 20%- непрацездатного 

віку 

4. Фонд робочого часу однієї особи 2440 години на рік  

Задання 4 

 Використовуючи закон А.Оукена визначити на скільки зменшиться чисельність 

безробітних, якщо ВНП зросте на 5%. 

Задання 5 

Розрахуйте реальну заробітну плату, якщо номінальна заробітна плата складає 800 

грн., а індекс цін - 1.5. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема.  Регулювання організаційно-економічних відносин в організації. 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

План вивчення теми 

1. Сутність соціально-трудових відносин: фактори формування та оцінка. 

2. Регулювання робочого часу і міри праці.  

3. Законодавче регулювання робочого часу і часу відпочинку.  

4. Регулювання оплати праці: законодавчі документи, мінімальна заробітна плата, 

договірне регулювання заробітної плати. 

Основні поняття теми: соціально-трудові відносини, найманий працівник, 

роботодавець, соціальна політика, соціальний захист, соціальна підтримка, соціальна 

допомога, організація режиму праці і відпочинку 

Форма контролю 
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Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

Суспільно-трудові відносини—взаємозалежність і взаємодія суб'єктів цих 

відносин, яка виникає в  процесі праці  та спрямована на регулювання умов трудового 

життя. 

 Соціально-трудові відносини як система  існують  у  2 формах: 

- як фактичні соціально-трудові відносини; 

- як соціально-трудові правовідносини. 

Система соціально-трудових відносин  має такі елементи: 

 - суб'єкти і рівні соціально-трудових відносин; 

- предмети соціально-трудових відносин; 

- принципи і типи соціально-трудових відносин. 

Основними суб'єктами соціально-трудових відносин у ринковій економіці 

виступають:  наймані працівники, підприємець (роботодавець), держава. 

 Найманий працівник—громадянин, який уклав трудову угоду з роботодавцем або 

ін. Уповноваженим ним органом. 

 Роботодавець—громадянин, який самостійно працює і постійно наймає для роботи 

багатьох чи одну особу. 

Груповий рівень соціально-трудових відносин представлений  взаємодією об'єднань 

найманих працівників із об'єднанням роботодавців. 

Змішаний рівень соціально-трудових відносин характеризується відносинами 

працівників і роботодавців з державою: найманий працівник—держава; роботодавець—

держава. 

Під предметом соціально-трудових відносин розуміють соціально-економічні  

процеси і явища, які виникають у соціально-трудовій сфері. Їх можна поділити на два 

структурні блоки: 

-соціально-трудові відносини зайнятості; 

-соціально-трудові відносини пов'язані з винагородою за працю. 

Основними факторами  формування і розвитку соціально-трудових відносин є: 

 соціальна політика; 

 глобалізація економіки; 

 розвиток суспільної праці та виробництва. 

Під соціальною політикою розуміють соціально-економічний напрям, обраний 

країною для всебічного розвитку громадян, який  забезпечує пристойний рівень та 

умови  їхнього життя і праці.  

Соціальна політика включає в себе: соціальний захист, соціальну підтримку і 

соціальну допомогу. 

Соціальний захист—система заходів, які забезпечують соціальну захищеність, 

переважно  непрацездатного населення. 

Соціальна підтримка –система заходів для ек-го населення , яка передбачає 

створення умов, що дозволяють працівників забезпечити свою національну 

захищеність.  

Соціальна допомога—система заходів, яка застосовується до всього населення.  

Соціальна  політика складається з: 

 політики в галузі праці та соціально-трудових відносин; 
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 політики доходів населення; 

 політики зайнятості; 

 міграційної політики; 

 житлової політики; 

 політики в соціальній сфері; 

 демографічної політики; 

 економічної політики. 

Організація режиму праці і відпочинку—врегульоване чергування часу роботи та 

перерв. 

При організації річного режиму праці і відпочинку слід  мати на увазі, що 

найбільша працездатність має місце в жовтні—березні. На весну вона помітно 

знижується, а влітку—низька. 

Тому відпустки слід планувати, в основному на літній період, коли умови для 

відновлення працездатності найсприятливіші. 

Місячний режим праці і відпочинку визначає кількість  робочих та неробочих  

днів у даному місці, кількість працівників, які йдуть у відпустку, тривалість основних та 

додаткових відпусток. 

Тижневий режим праці і відпочинку передбачає кількість вихідних днів на 

тиждень, роботу у вихідні та святкові дні. У  цьому режимі максимальна працездатність 

досягається у 3-4 дні. На 5-й день вона спадає, низькою є також і 1-й день, особливо 

після 2-х вихідних днів. 

Добовий режим праці та відпочинку передбачає кількість змін за добу, час 

відновлення працездатності між змінами. При організації  добового режиму праці і 

відпочинку необхідно виходити з того, що найвищий її рівень  є в період від 800 до 1800 

год, а найнищий від 300до 500 години. 

Змінний режим праці та відпочинку  визначає тривалість робочої зміни, час її 

початку та закінчення, тривалість обідньої перерви, тривалість праці та частоту 

регламентованих перерв на відпочинок. 

Законодавче регулювання робочого часу і часу відпочинку здійснюється на основі 

Кодексу законів “Про працю в Україні”, зокрема  глави ІІІ “Робочий час” і  глави V 

“Час відпочинку”. 

Нормативна тривалість робочого часу. 

Робочий час протягом тижня не може перевищувати  40 год. Установлюється 

п'ятиденний робочий тиждень із 2-ма вихідними днями. 

До працівників, які мають скорочену тривалість робочого дня належать: 

- працівники віком 16-18 років—тривалість робочого  часу не більше 36 год., а від 

15 до 16 років—24 год. на тиждень; 

- працівники зайняті на роботах зі шкідливими умовами виробництва—не більше 

36год на тиждень; 

- окремі категорії працівників. 

Тривалість роботи  напередодні вихідних, неробочих і святкових днів  скорочується 

на 1 годину. 

Тривалість роботи в нічний час  скорочується на 1 год. Нічним вважається час  із 

2000-до 600год. 

Категорії працівників, яким забороняється робота в нічний час: вагітні жінки та 

особи, які мають дітей до 3-х років; особи молодші ніж 18 років  та інші передбачені 

законодавством. 
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Неповний робочий час. В окремих випадках з ініціативи працівника йому може 

встановлюватися неповний  робочий час. Такими випадками є догляд за дітьми, за 

хворими членами сім'ї,  тощо. 

  Обмеження понадурочних робіт.  Понадурочні роботи не допускаються. Робота в 

понадурочниу час може застосовуватися лише за погодженням  профспілковою 

організацією  підприємства у випадках: 

 оборона, запобігання і ліквідація наслідків  будь-яких лих; 

 суспільно-необхідні роботи  (водозабезпечення,  газозабезпечення, опалення) з 

метою запобігання аварії; 

 необхідність виконання навантажувально-розвантажувальних робіт з метою 

недопущення, або усунення  накопичення вантажів; 

 продовження роботи за  відсутнього працівника. 

Граничні норми понадурочних робіт.  

Вони не можуть перевищувати 4-х годин протягом 2-х днів поспіль, 120 годин 

протягом року. 

Час перерв на відпочинок і харчування  не повинен перевищувати 2-х годин. Ця 

перерва не включається в робочий час. 

Вихідні дні.  Тривалість щотижневого неперервного відпочинку  не повина бути 

меншою 42 год. За п'ятиденний робочий тиждень працівникам надається 2 вихідні дні, а 

за 6-денного—1 день. 

Робота у вихідні дні забороняється. Залучення працівників до роботи у вихідні дні 

проводиться за письмовим наказом власника, або уповноваженого ним органу  з 

дозволу профспілкової організації. 

Щорічні відпустки надаються зі збереженням на цей період місця роботи і 

заробітної платні. 

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (  ІІ  рівень) 

3. Розвязати контрольні завдання ( ІІІ рівень) 

  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І. Контрольні питання : 

  ІІ рівень 

1. Що характеризують соціально-трудові відносини? 

2. Які Ви знаєте суб’єкти соціально-трудових  відносин? 

3. Хто може бути роботодавцем? 

4. Що є механізмом соціальної політики? 

5. Яка мета соціальної політики? 

6. Хто є суб’єктом соціальної політики? 

7. В чому полягає відмінність: патерналізму, партнерства, субсидіарності? 

8.  Коли проявляється беззмістовність праці? 

9. Що являє собою конфлікт? 

10. В чому сутність страйку? 

11. Як Ви б визначили норму робочого часу? 

12. У чому полягають раціональні режими праці та відпочинку? 

13. Що ви розумієте під сутністю нормування праці? 

14. Якою є класифікація затрат часу? 
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15. Які методи дослідження трудових процесів Ви знаєте? 

16. Які застосовуються норми затрат праці? 

17. Що Ви знаєте про види норм затрат робочого часу за ступенем обґрунтованості? 

18. Як визначається прожитковий мінімум? 

         ІІ. Контрольні завдання  

           ІІІ рівень 

1.Розкрийте зміст генеральної тарифної угоди. 

2.Наведіть засади галузевої тарифної угоди. 

3.Розкрийте коротко зміст Закону України «Про оплату праці» 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема.  Витрати на персонал і заробітна плата. 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

План вивчення теми 

1. Сутність , функції та принципи організації оплати праці.  

2. Структура заробітної плати.  

3. Форми та системи заробітної плати. 

4. Доплати і надбавки.  

5. Сучасні форми стимулювання робітників. 

Основні поняття теми: тарифна система, погодинна система оплати праці, 

відрядна система оплати праці, диференціація заробітної плати, тарифна сітка, тарифні 

ставки, надбавки, доплати до тарифних ставок, схеми посадових окладів, тарифно-

кваліфікаційний довідник, кваліфікація, доплати, надбавки, компенсаційні виплати. 

  Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

Сутність заробітної плати проявляється у функціях, які вона виконує в процесі 

суспільного відтворення: 

- відтворювальна (забезпечення працівників та членів їх сім'ї  необхідними 

життєвими благами для відновлення робочої сили, для відтворення поколінь. В ній 

реалізується економічний закон зростання потреб); 

- стимулююча (встановлення залежності її розміру від кількості й якості праці 

працівника,  його трудового внеску в результати роботи підприємства. Ця залежність 

повина бути такою, щоб заохочувати працюючих до постійнного покращення 

результатів праці на своєму робочому місці); 

- регулююча або ресурсно - розміщувальна ( оптимізація розміщення робочої 

сили за регіонами, галузями господарства, підприємствами з урахуванням ринкової 

кон'юктури): 
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- соціальна ( відроджує міру живої праці при розподілі фонду споживання між 

найманими працівниками і власниками засобів виробництва, забезпечує соціальну 

справедливість і заробітна плата виступає індивідуальною часткою працівника в 

новоствореному доході  у відповідності з його  трудовим внеском); 

- функція формування  платоспроможного попиту населення (її призначення—

узгодження платоспроможного попиту, як форму виявлення потреб, забезпечених 

грошовими коштами покупців. 

Основою організації оплати праці є тарифна система, що являє собою 

сукупність нормативних матеріалів, за допомогою яких встановлюється рівень 

заробітної плати працівників підприємства залежно від їх кваліфікації, складності 

роботи, умов праці. Тарифна система оплати праці включає: 

- тарифні сітки - шкала кваліфікаційних розрядів і тарифних коефіцієнтів, за 

допомогою яких встановлюється безпосередня залежність розміру заробітної плати 

працівників від їх кваліфікації. 

- схема посадових окладів залежить від посад, що займають керівники, 

спеціалісти і службовці, складності виробництва, обсягів, важливості робіт. 

- тарифні ставки—цін на різноманітні види праці на ринку робочої сили. Тарифні 

ставки бувають: годинні, денні, місячні (оклади). 

Ср = Ср1 х Кі    де  

 Ср—інші розряди; 

 Ср1—ставки І розряду; 

 Кі—коефіцієнт. 

 Денна і місячна визначаються множенням годинної ставки на кількість годин у 

зміні, або  на середньомісячну кількість годин. 

 - надбавки і доплати до тарифних ставок, тарифно-кваліфікаційні характеристики 

(довідники). 

Наказом Мінстату України від 11 грудня 1995 року № 323, визначено структуру та 

склад фонду оплати  праці, в якому виділяється: 

1) основна заробітна плата (винагорода за виконану роботу відповідно  до 

виконаних норм праці, вона встановлюється у вигляді тарифних сіток і відрядних  

розцінок); 

2) додаткова заробітна плата ( винагорода за працю понад  установлені норми, 

за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці, вона включає  доплати, 

надбавки, премії, різні виплати передбачені чинним законодавством); 

3) інші заохочувальні та компенсаційні виплати (винагорода за підсумками 

роботи за рік, премії за спеціальними системами та положеннями, грошові і матеріальні 

виплати передбачені чинним законодавством). 

В сучасних умовах на підприємствах найчастіше  використовують дві форми 

оплати праці: 

- погодинна ( мірою праці виступає відпрацьований час, а заробіток нараховується 

згідно з його тарифом та посадовим окладом); 

- відрядна ( мірою праці є вироблена працівником продукція, розмір заробітку прямо 

пропорційно залежить від її кількості і якості). 

Взаємозв'язок елементів заробітної плати забезпечується  через формування системи 

заробітної плати. В Україні найголовнішими на підприємствах є : 

1. Погодинна система заробітної плати 

1.1. проста погодинна    



20 

 

Зпп = С х Т , де 

           С—тарифна ставка, Т—відпрацьований час 

1.2.погодинно-преміальна  

Зппр = С х Т+П , де    

 П—премії 

1.3.за місячними посадовими окладами 

2.Відрядна система заробітної плати 

2.1.проста відрядна  

Зв = К х Ц , де 

          К—кількість виробленої продукції, Ц—розцінки  

 2.2.відрядно-преміальна  

          Звп  = Зв + П  =    К х Ц + П ,  де  

           П—премії. 

 2.3. відрядно—прогресивна   

           Зпрог = К х Ц + Ко х Цп  ,   де 

           Ко—робота виконана понад норму за прогрессивно  зростаючими розцінками Цп 

 2.4.непряма відрядна   

          З пв = С х Т х Кнв   , де 

          Кнв –коефіцієнт виконання норми виробітку. 

 2.5. акордна ( заробіток встановлюється за виконання всього  комплексу робіт); 

    Для організації функцій, що виконує заробітна плата у формах суспільного 

виробництва  необхідне дотримання принципів організацій плати. Одним із 

найефективніших принципів організації плати є: диференціація заробітної плати. 

   Даний принцип заснований на необхідності посилення  матеріальної зацікавленості 

працівників у підвищенні  кваліфікації своєї  праці; забезпеченні високої якості 

продукції. При цьому повинні бути враховані розходження  в кількості матеріальних 

благ, необхідних для відтворення  робочої сили, у різних умовах праці, географічних і 

кліматичних умовах  життя.  

     Головна функція, на виконання якої передусім спрямований принцип  диференціації 

заробітної плати—підтримка необхідних пропорцій у співвідношенні  оплати праці 

простої і складної, що потребує різного  рівня кваліфікації. Необхідність диференціації  

заробітної плати  в залежності від складності праці  визначається розходженням   у 

величині вартості  і відповідно  ціни робочої сили. Можливість такої диференціації 

створюється  тим, що витрата  упродовж того самого часу праці,  різної складності, 

формує різні  за величиною вартості. 

Диференціація зарплати відбувається за такими критеріями: 

1) в залежності від трудового внеску працівника  в результати діяльності 

виробництва; 

2) в залежності від змісту праці; 

3) в залежності від умов праці; 

4) в залежності від району розташування підприємства; 

5) в залежності від галузевої приналежності підприємства. 

Як визначено раніше, основою формування та диференціації заробітно плати є 

тарифна система, яка складається з наступних елементів: тарифна сітка, тарифні ставки, 

надбавки, доплати до тарифних ставок, схеми посадових окладів, тарифно-

кваліфікаційний довідник. 
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 Нині застосовування  тарифної системи не є обов'язковим для всіх господарських 

суб'єктів, воно має рекомендаційний характер,  але ж використання тарифної системи є 

бажаним, оскільки вона  більш ефективно забезпечує реалізацію принципу  

диференціації заробітної  плати,  залежно від складності якості праці та рівня 

кваліфікації працівників. 

Від  якості робочої сили  залежать результати всієї діяльності підприємства. 

Кваліфікація—сукупність спеціальних знань та практичних навичок, що 

визначають сутність підготовленості працівника до виконання професійних функцій  

відповідної складності. 

Рівень кваліфікації керівників, спеціалістів та службовців характеризується 

рівнем освіти, досвідом роботи на цій чи іншій посаді: 

За рівнем кваліфікації робітників поділяють на  4 групи: 

-висококваліфіковані; 

-кваліфіковані; 

-малокваліфіковані; 

-некваліфіковані. 

 Це дає змогу  виявити  вплив фактора  персоналу на кінцеві результати  діяльності 

підприємства,  встановити структурні зміни та їх рушійні сили, сформувати стратегію 

розвитку. 

Змінна частина заробітної плати містить такі елементи, як  доплати і надбавки. 

Вони пов'язані з особливими умовами  праці, мають стабільний характер і 

встановлюються для конкретного працівника. Поділяються на компенсаційні та 

стимулюючі. 

Компенсаційні виплати  визначаються  підприємством самостійно, але не нижче  

розмірів, встановлених  законодавством. 

Стимулюючі доплати і надбавки (за високу кваліфікацію, професійну 

майстерність, тощо) визначаються підприємством самостійно і здійснюються ними у 

межах фінансових можливостей. 

Всі види компенсаційних доплат і надбавок можна розділити на 2 групи: 

1) доплати які не мають обмежень за сферами трудової діяльності, зазвичай  

обов'язковими для підприємств всіх форм власності; 

 2) доплати в певних сферах праці. 

До стимулюючих доплат і надбавок відносять : 

- доплати за сумісництвом посад, 

- за розширенням зони обслуговування, 

- збільшенням обсягу виконання робіт, 

- за виконання обов'язків відсутнього працівника. 

Сучасні форми стимулювання працівників: 

1. Фіксована грошова сума за кожну окремо продану одиницю  товару.  

2. Фіксований відсоток   за контрактом. 

3. Фіксований відсоток від обсягу реалізації, в момент надходження коштів за 

контрактом на рахунок організації. 

4. Система плаваючих окладів. 

                5. Система групової  (колективної ) заробітної плати ,у.ч.бригадна форма 

оплати праці: 

 винагорода за підсумками  роботи групи ( бригади). 

 винагорода за підсумками роботи підрозділу. 
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 винагорода за результатами роботи організації: премії за результатами 

роботи організації,  

 участь працівників у прибутках, можливістю придбання акцій 

компанії. 

       6. Система плати за компетентність  

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (  ІІ  рівень) 

3. Розвязати контрольні завдання ( ІІІ рівень) 

  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І. Контрольні питання : 

  ІІ рівень 

1. Назвіть основні принципи організації заробітної плати. 

2. У чому полягає принцип диференціації оплати праці? Назвіть його критерії? 

3. У чому суть безтарифної системи оплати праці? 

4. Що є основою диференціації заробітної плати? 

5. Розкрийте суть контрактної системи оплати праці? 

6. У чому суть участі працівників у прибутках? 

7. Якими об’єктивними чинниками викликане зростання вимог до якості робочої сили? 

8.  Дайте визначення коефіцієнта  трудової участі? 

9. Які види доплат і надбавок Вам відомі? 

10. Які доплати і надбавки належать до компенсаційних? 

11. Назвіть сучасні форми матеріального стимулювання працівників, охарактеризуйте 

їх? 

12. Яка суть заробітної плати як економічної категорії? 

13. Що являє собою номінальна заробітна плата? 

14. Як визначається реальна заробітна плата? 

15. Що таке заробіток? 

16. Що Ви знаєте про ставку заробітної плати? 

17. У чому полягає натуральна оплата? 

18. Що Вам відомо про структуру та склад фонду оплати праці? 

19. Які Ви знаєте функції заробітної плати? 

         ІІ. Контрольні завдання  

           ІІІ рівень 

Задача №1. 

Визначити заробітну плату кожного члена бригади, якщо відомо, що бригада 

заробила за місяць 1200 грн. , усі члени бригади працюють за нормальних умов праці. 

Годинна тарифна ставка 1-го розряду в нормальних умовах 1,3 грн./год. Робітники 5 і 2-

го розрядів відпрацювали 170 год./міс., а робітники 4-го 150 год./міс. Тарифні 

коефіцієнти за розрядами становлять: 

3-й розряд – 1,204 

4-й розряд – 1,350 

5-й розряд – 1,531. 

Задача №2. 

Розподілити між окремими членами виробничої бригади загальний 

заробіток(основна заробітна плата та премія), що дорівнює 630 грн., з урахуванням 
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відпрацьованого часу, присвоєних розрядів і встановлених коефіцієнтів трудової участі 

(КТУ). 

Дані для виконання:   

П.І.П. Тарифний розряд Відпрацьовано 

(год.) 

Погодинна 

тарифна ставка 

(грн.) 

КТУ 

Петренко А.М. 3 168 0,72 1,1 

Сидоренко О.А. 5 176 0,92 0,9 

Купренко В.В. 4 184 0,81 1,0 

Задача №3. 

Розв’язати задачі та визначити за якою системою проводиться оплата праці.  

 3.1. При розцінці 0,219 грн. за деталь і обсягу виконуваної роботи за місяць 1300 

деталей, визначити заробіток робітника. 

 3.2. Визначити заробіток робітника за умовами задачі 3.1, якщо йому 

виплачується премія у розмірі 30% за виконання плану і 2% за кожний % 

перевиконання плану. План виконаний на 115%. 

 3.3.Розрахувати заробітну плату робітника за умовами задачі 3.1, якщо рівень 

виконання норм виробітку 105%. План фактично виконано на 115%. За продукцію, що 

виготовлена понад вихідну норму розцінка підвищується у 1,5 рази. 

 3.4. Робітнику встановлено місячний оклад у розмірі 500 грн. за 174 год. Роботи за 

графіком. Фактично він відпрацював 150 год. Премія у розмірі 40% від заробітку. 

Розрахувати суму заробітної плати. 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема.  Планування соціального розвитку організації. 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

План вивчення теми 

1. Система показників соціального розвитку організації, їх планування.  

2. Аналіз соціальної захищеності персоналу підприємства.  

3. Соціальне партнерство. 

Основні поняття теми: соціальна захищеність, колективний договір, соцільне 

партнерство, трипаратизм,  

  Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

Аналіз забезпеченості підприємства  трудовими ресурсами  слід проводити у тісному 

зв'язку  з такими групами показників:  
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 - підвищення кваліфікації працівників; 

 - поліпшення умов праці та  зміцнення здоров'я працівників; 

 - поліпшення соціально-культурних та житлово-побутових умов; 

 - соціальна захищеність членів трудового колективу. 

Для аналізу використовують такі форми плану економічного і соціального розвитку 

як «Підвищення рівня кваліфікації й освіченості кадрів», «Основні показники з 

поліпшення умов і охорони праці», «Зміцнення здоров'я працівників»  і т. п. 

Аналізуючи динаміку  і виконання плану з підвищення кваліфікації  працівників 

підприємства  вивчають показники соціально-кваліфікаційної структури. Виконання і 

перевиконання плану з підвищення кваліфікації працівників сприяє зростанню 

продуктивності  їхньої праці і позитивно характеризує  роботу підприємства. 

 Для оцінювання заходів з поліпшення умов праці  і зміцнення здоров'я 

працівників використовують такі показники: 

 - забезпеченість працівників соціально-побутовими приміщеннями; 

 - рівень соціально-гігієнічних умов праці; 

 - рівень частоти травматизму з розрахунку на 100 осіб; 

 -% захворюваності працівників; 

 -% працівників, що зміцнили своє здоров'я(санаторії, профілакторії) 

 - кількість днів тимчасової непрацездатності на 100 осіб. 

Соціально-культурні і житлово-побутові умови працівників  та членів їх сімей  

характеризуються такими показникам:   

 забезпеченість житлом працівників,  

 наявність і будівництво дитячих ясел, профілакторіїв, санаторіїв, 

  комунальні зручності та ін. 

Велику  увагу приділяють соціальній захищеності членів трудового колективу, 

тобто надання матеріальної допомоги, житла, земельних  ділянок, відпусток, путівок на 

відпочинок і т.п.  Особливо актуальними  питання соціальної захищеності працівників є 

для тих підприємств, які перебувають на межі банкрутства. До них відносяться: 

 заходи для збереження робочих місць,  

 недопущення масового звільнення  працівників, 

  тимчасове обмеження зростання заробітної плати,  

 збереження чисельності персоналу. 

У процесі аналізу вивчають виконання колективного договору  за всіма його 

напрямами, а також динаміку основних показників, як за загальною сумою, так  і з 

розрахунку на одного працівника. Для повнішого оцінювання проводять  міжфірмовий 

порівняльний аналіз. 

На завершення аналізу розробляють конкретні заходи, спрямовані на підвищення 

рівня соціального захисту персоналу підприємства, поліпшення умов його праці, 

соціально-культурних і житлово - побутових умов. 

    Соціальне партнерство – це  система взаємозв'язків між робітниками і 

роботодавцями, яка дозволяє враховувати двохсторонні інтереси, доосягнення згоди із 

соціально- трудових і соціально- економічних питань, які укладаються в колективних 

договорах. 

    Трипаратизм – принцип Міжнародної організації праці - охоплює такі питання в 

системі соціального партнерства: 

- двохсторонні колективні договори; 

- трьохсторонні колективні консультації та переговори між державою  
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підприємцями та робітниками; 

- трудові конфлікти, їх врегулювання; 

- участь працівників у прийнятті рішень на підприємстві. 

Зміст соціального партнерства: 

-   соціальний розгляд і згода робітників і роботодавців щодол соціально -трудової 

політики на всіх рівнях суспільного виробництва на основі підвищення ефективності 

праці. 

- визначення критеріїв соціальної справедливості  і встановлення гарантій захисту 

ефективності праці суб'єктами соціального партнерства ; 

- переважно договірний  характер взаємовідносин. 

Принципи соціального  партнерства МОП :  

1) загальний і міцний мир досягається на основі соціальної справедливості; 

2) свобода слова і свобода об'єднання є необхідними умовами прогресу; 

3) всі люди мають право на матеріальне благополуччя і духовний розвиток; 

4) повна зайнятість  та підвищення життєвого рівня; 

5) праця не є товаром та ін. 

         В цілому соціальне партнерство реалізується через систему переговорів та 

укладання угод, колективних договорів. 

         Угоди і колективні договори виконують функції: 

- захисна для найманих працівників (роботодавець не може використовувати свою 

силу, змінити умови праці за рахунок робітника); 

- організаційна; 

- мирна. 

Третьою стороною в системі партнерства є держава. Держава була і продовжує 

залишатися власником і роботодавцем. В умова соціального  партнерства роль держави 

полягає, зокрема, в розробці трудового і соціального законодавства. 

 

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (  ІІ  рівень) 

3. Розвязати контрольні завдання ( ІІІ рівень) 

  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І. Контрольні питання : 

  ІІ рівень 

1.Які показники характеризують соціальний розвиток організації? 

2.Які напрямки соціального захисту працівників є найбільш типовими? 

3.Якими показниками характеризуються соціально-культурні та побутові умови 

праці? 

4.Які заходи застосовуються для здійснення соціальної захищеності працівників 

підприємств, що знаходяться на межі банкрутства? 

6.Які групи показників входять до плану соціального розвитку організації? 

6.Що є механізмом соціальної політики? 

7.Хто є суб’єктом соціальної політики? 

8.Як ви розумієте поняття «соціальне партнерство»? 

9.Якими принципами підтримуються цивілізовані відносини між партнерами? 
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         ІІ. Контрольні завдання  

           ІІІ рівень 

1.Сформулюйте поняття «якість робочої сили» і охарактеризуйте її складові. 

2.Розв’яжіть задачі з навч. посібника В.В. Кулішов « Економіка підприємства» (4) по 

варіантам: 

1-й варіант: № 8, 11, 12, 13, 24,25. 

2-й варіант: № 15, 16, 21, 22, 23. 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема. Робоче місце – зона поєднання трудових процесів.  

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

План вивчення теми 

1. Головні характеристики робочих місць.  

2. Організація робочого місця. 

3. Класифікація робочих місць.  

4. Вимоги до робочих місць. 

Основні поняття теми: робоче місце, оснащеність робочого місця. технічна 

озброєність робочого місця, організація робочого місця.  

 Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

Первинною ланкою підприємства, де відбувається трудовий процес, є робоче місце. 

Саме на робочому місці відбувається поєднання технологічного і трудового процесів у 

єдиний виробничий процес. Власне конкретна взаємодія живої праці у перетворенні 

предметів праці за допомогою засобів праці на готову продукцію є головним 

призначенням робочих місць. Тому спостереження за тривалістю трудових операцій з 

метою нормування праці відбувається безпосередньо як спостереження за працею 

робітника в умовах певних робочих місць. А вивчення їхніх особливостей є однією з 

найважливіших умов проектування науково обґрунтованих норм праці. 

Робоче місце — це зона трудових дій робітника (групи робітників, робочої 

бригади) з необхідним технологічним устаткуванням, приладами, робочим 

інструментом, оснащенням, потрібними для якісного виконання виробничого завдання.  

Організація робочого місця полягає у раціональному розміщенні в обмеженому 

виробничому просторі необхідних машин, устаткування, верстатів, меблів, оснащення, 

транспортних засобів та засобів безпеки. Бо саме на робочих місцях створюються 

умови, які значною мірою визначають ефективність праці в цілому. 
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Але робоче місце не ізольований острівець на виробництві. І як би досконало не 

було організовано окреме робоче місце, успішна діяльність підприємства залежить від 

сукупної системи всіх робочих місць, від загального рівня їх взаємодії, чіткості 

обслуговування та повноти забезпечення необхідними ресурсами. 

Кожне робоче місце має певні характеристики, серед яких головні: оснащеність, 

спланованість, технічна озброєність, форма обслуговування, умови праці та перебіг 

трудового процесу в цілому. 

Оснащеність робочого місця залежить від його спеціалізації, виду обробки 

предмета праці та характеру виробничого процесу, рівня технічного розвитку, 

загального стану засобів виробництва, складності технології, організації та культури 

виробництва. 

Спланованість робочого місця повинна враховувати фізіологічні особливості 

людини й забезпечувати таку організацію трудового процесу, яка повністю виключала б 

зайві рухи та зайве напруження. Для того, щоб створити робітнику необхідні для 

високопродуктивної праці умови, робоче місце має бути оснащене всіма необхідними 

засобами праці, склад яких визначають єдність призначення робочого місця, масштаби 

виробництва, ступінь спеціалізації праці та рівень її технічної озброєності. 

Технічна озброєність робочого місця включає в себе: 

— основне технологічне устаткування, на якому відбувається виконання певної 

частини виробничого процесу (машини, верстати, апарати, печі, преси, стенди, 

транспортні засоби та ін.); 

— предмети технологічного оснащення (інструменти, прилади); 

— допоміжне устаткування та інвентар для розміщення і зберігання оброблюваних 

предметів праці (прилади, інструменти, допоміжні матеріали, вимірювальні прилади та 

ін.); 

— підйомні та транспортні засоби, прилади, що створюють сприятливу обстановку й 

безпеку праці; 

— предмети для підтримання порядку та чистоти на робочому місці. 

Чим більш спеціалізоване виробництво, тим більше можливостей пристосувати 

кожне робоче місце до конкретної роботи, операції, створити робітнику 

найсприятливіші умови праці, з урахуванням загальних виробничих, організаційних та 

фізіологічних вимог. 

Організація робочого місця — це система заздалегідь розроблених заходів найбільш 

ефективного (відповідно до специфіки робочого місця) оснащення, технічного 

озброєння, спланованості, обслуговування та створення сприятливих умов праці. 

Робочі місця дуже різноманітні. їх диференціація за певними ознаками дозволяє 

розробляти загальні ефективні методи праці для кожної групи та впроваджувати їх з 

урахуванням конкретних виробничих умов. Диференціація робочих місць відбувається 

на засадах виділення головних класифікаційних ознак. Це можуть бути: професії, 

функції виконавців, число виконавців, ступінь спеціалізації, рівень технічного розвитку 

засобів праці, кількість одиниць устаткування, верстатів, ступінь рухомості, змінність 

праці, умови праці, функції працівників. 

Різноманітність робочих місць є об'єктивним наслідком різноманітності виробничих 

процесів, специфіки поділу та кооперування праці в конкретному технологічному 

процесі. 

Найбільш типову класифікацію робочих місць наведено на рис. 2.13. Робочі місця 

диференціюються за первинними організаційно-технологічними ознаками: 
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1) залежно від рівня технічної озброєності праці: 

— для ручної праці, коли один або кілька робітників виконують операції за 

допомогою різних ручних засобів праці, ручного інструменту; 

— для механізовано-ручної праці, коли робітники застосовують разом з машинами 

також і різні ручні засоби праці, ручний інструмент; 

— для механізованої праці, коли трудовий процес відбувається за допомогою машин; 

для напівавтоматизованої праці, коли трудовий процес відбувається за допомогою не 

дуже досконалих, частково або напівавтоматизованих машин, апаратів, установок, 

верстатів, робота з якими вимагає систематичного застосування значних обсягів ручної 

праці; 

— для автоматизованої праці, коли робітники застосовують автоматизовані машини, 

апарати, установки, верстати; 

— для роботизованої, програмованої, комп'ютеризованої праці, коли трудовий процес 

складається головним чином з програмування та спостереження за технологічним 

устаткуванням, оснащеним засобами роботизації, числового програмного управління, 

комп'ютерною технікою. 

2) за видом виробництва: 

— основні, де відбувається технологічне перетворення сировини, напівфабрикатів, 

напівпродуктів, комплектуючих у цільові вироби; 

— допоміжні, де створюються умови для цільового перетворення предмета праці у 

цільові вироби; 

3) за ступенем спеціалізації: 

— універсальні, де робітник виконує всі або значну частину операцій технологічного 

процесу; 

— спеціалізовані, де робітник (поряд із значною частиною операцій технологічного 

процесу) переважно виконує декілька з них, для чого має спеціалізований інструмент та 

інші засоби виробництва; 

— спеціальні, де робітник виконує лише декілька суворо закріплених технологічних 

операцій на вузько спеціалізованих для цього засобах виробництва; 

4) за типом виробництва: 

— для вироблення одиничної продукції; 

— для вироблення серійної продукції; 

— для вироблення масової продукції; 

5) за кількістю устаткування: 

— багатоапаратного, багатоверстатного обслуговування. 

6) за розміщенням у виробничому просторі: 

— стаціонарні, де виробниче устаткування і робітник мають довгочасне, постійне місце 

у цеху, на дільниці; 

— рухомі, де робітник переміщується разом із засобом виробництва, машиною, 

устаткуванням; 

— маршрутні, де склад праці робітника протягом робочої зміни включає періодичні або 

постійні обходи стаціонарних або рухомих засобів виробництва; 

7) за видами обслуговування: 

— з черговим обслуговуванням, де робітник у разі необхідності викликає 

обслуговуючий персонал (наладників, слюсарів, мастильників та ін.); 
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— з планово-попереджувальним обслуговуванням, коли обслуговування здійснюється 

за заздалегідь складеними календарними планами — графіками та розкладами, чітко 

пов'язаними з оперативно-виробничими планами; 

— із стандартним обслуговуванням, коли мають місце примусове регулярне 

поповнення робочих місць предметами праці, документацією, примусова заміна 

найчастіше зношуваних деталей, вузлів устаткування, оперативне, чітке за часом, 

забезпечення предметами праці та вивезення готової продукції; 

8) за кількістю виконавців: 

— індивідуальні — з одним робітником; 

— колективні — з одночасною працею кількох робітників; 

— бригадні, коли одночасна праця кількох робітників пов'язана певними поділом та 

кооперуванням праці і має єдиний кінцевий результат спільних зусиль; 

9) за змістом праці: 

— з фізичною працею; 

— з фізично-розумовою працею; 

— з розумовою працею; 

10) за робочою позою, типовою протягом якнайбільшої тривалості робочого часу: 

— для роботи стоячи; 

— для роботи сидячи; 

— із змішаною позою, де трудовий процес вимагає від робітника іноді сидячої, іноді 

стоячої чи іншої пози; 

— з вимушеною позою, коли робітник не має змоги змінити єдину робочу позу, 

заздалегідь обумовлену особливостями виробничого процесу чи конструкцією 

устаткування, машин; 

11) за умовами праці: 

— з нормальними умовами праці; 

— з важкими та шкідливими умовами праці; 

— з особливо важкими та особливо шкідливими умовами праці; 

12) за формами оплати праці робітників: 

— з погодинною оплатою; 

— з відрядною оплатою. 

    Для того, щоб праця на кожному з робочих місць була ефективною як з точки 

зору виробництва, так і з точки зору самого робітника, за психофізіологічними 

особливостями робочі місця повинні відповідати певним науково обґрунтованим 

вимогам: технологічним, організаційним та фізіологічним. 

Технологічні вимоги полягають у тому, що для ефективної праці робоче місце 

повинно бути оснащене певною технікою, яка відповідає застосованій технології 

(специфічній для кожної роботи), основним устаткуванням, допоміжним інвентарем та 

робочим інструментом, вимірювальними та контрольними приладами, підйомно-

транспортним устаткуванням, засобами зв'язку, автоматизації, блокування та ін.  

Організаційні вимоги полягають у необхідності раціонального суміщення 

предметів праці, засобів праці з робочою силою, тобто у забезпеченні: 

— раціонального розподілу всього необхідного обладнання відповідно до специфіки 

технологічного і трудового процесів (приладів, інструментів, оснащення, засобів 

вимірювання, контролю, зв'язку тощо) у межах робочої зони; 



30 

 

— знаходження рішень для найбільш ефективного використання технічних засобів у 

виробничому і трудовому процесах; 

— впровадження найбільш доцільного розподілу функцій з обслуговування робочих 

місць між безпосередніми виконавцями та допоміжними, обслуговуючими 

робітниками; 

— своєчасного постачання сировини, матеріалів, напівфабрикатів, інструментів, тари, 

запасних частин і засобів для поточного ремонту, прибирання виробничих відходів та 

підтримання чистоти і санітарно-гігієнічних вимог; 
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Рис. 1. Класифікація робочих місць за найважливішими ознаками 

— створення безпечних та здорових умов праці. 

Фізіологічні вимоги. Вирішуючи всі питання, пов'язані з організацією робочого 

місця, необхідно постійно мати на увазі, що воно призначене для людини, яка на ньому 

працює. Тому треба враховувати вимоги фізіології та психології праці. Це означає, що 

необхідно передбачати: 



32 

 

— найбільш зручне положення робітника при виконанні конкретної роботи; 

— найбільш короткі та зручні зони рухів, найменш стомливих положень тулуба, рук, 

ніг, голови, очей, дотримання певної тривалості й частоти повторення певних рухів;  

— найбільшу доцільність траєкторії рухів (такої, щоб мали місце найбільш економні з 

них і в той же час щоб досягалась необхідна амплітуда без зміни основної пози).  

Своєчасне врахування фізіологічних вимог до робочих місць при нормуванні 

праці дозволяє заздалегідь закласти умови підвищення її продуктивності. Зручна чи 

незручна поза обумовлює результати праці. Так, м'язова напруга при роботі стоячи 

зростає на 15—16% в порівнянні з роботою сидячи і майже у 2 рази при роботі у 

зігнутому положенні. Тому в ряді випадків лише зміна стоячої пози на сидячу дає 

підвищення виробітку на 10 і більше відсотків. 

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (  ІІ таІІІ рівень) 

  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І. Контрольні питання : 

  ІІ рівень 

1. Що таке робоче місце? 

2. Чим характеризується кожне робоче місце? 

3. Що мають на увазі під оснащеністю та спланованістю робочого місця? 

4. Що таке технічна озброєність робочого місця і з чого вона складається? 

5. Що мають на увазі під організацією робочого місця? 

ІІІ рівень 

1. Як диференціюють робочі місця залежно від рівня технічної оснащеності праці? 

2. Як диференціюють робочі місця за ступенем спеціалізації та типом виробництва? 

3. Як диференціюють робочі місця за кількістю устаткування та розміщенням у 

виробничому просторі? 

4. Як диференціюють робочі місця за видами обслуговування та кількістю виконавців? 

5. Як диференціюють робочі місця за змістом праці та робочою позою? 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема. Умови праці.  

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

План вивчення теми 

1. Поняття умов праці. 

2.  Вплив умов праці на працездатність людини і міру праці.  

 

Основні поняття теми: умови праці, виробнича втома, динаміка працездатності  

 Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

Під умовами праці мають на увазі сукупність факторів виробничого середовища, 

наявних на робочому місці, що впливають на працездатність робітника та взагалі на 

стан його здоров'я в процесі трудової діяльності. 

Умови праці залежать насамперед від технологічної специфіки виробництва, а 

також від досконалості прийнятих техніко-конструкційних та організаційних рішень, 

наслідком яких стає створення конкретних робочих місць з усіма властивими їм 

різноманітними ознаками, які ми розглянули раніше . 

 

Рис.1а, б.. Створення конкретних робочих місць. Габаритні розміри робочого місця для 

різних видів праці : а – за пультом управління; б – за столом  
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Рис.1 в.. Створення конкретних робочих місць. Габаритні розміри робочого місця біля 

верстата  

Оскільки всяка праця відбувається у конкретних санітарно-гігієнічних, 

фізіологічних та естетичних умовах, то при наявності несприятливої дії цих умов на 

організм у робітника підвищуються енергетичні витрати на її подолання, швидше 

настає втома, падає продуктивність праці. 

Виробничою втомою називають тимчасове зниження працездатності людини, яке 

виникає в процесі праці як реакція організму на трудові зусилля, виробничі умови та 

умови праці. 

При тривалому несприятливому впливі у людини настає стійка часткова втрата 

здоров'я, стійке зниження працездатності. 

Багаторічна праця в особливо несприятливих або особливо тяжких умовах праці 

призводить до передчасної втрати працездатності взагалі, переведення працівника на 

пенсію значно раніше встановленої в країні загальної верхньої межі робочого віку. 

Тому при встановленні науково обґрунтованої міри праці треба виходити: 

 або з необхідності створення спочатку нормальних умов праці і вже потім введення в 

дію нормальних норм праці; 

 або з урахування в нормах праці відхилення наявних умов від нормальних на 

конкретних робочих місцях і, таким чином, коригування норм відповідно до ступеня 

несприятливого їх впливу на організм працівника, темпів розвитку втоми і втрати 

працездатності. 

Між умовами праці на робочому місці та нормою праці існує об'єктивний зв'язок. 

Сприятливі умови праці не порушують нормального стану організму працюючого, 

несприятливі знижують фізіологічний потенціал організму в цілому, погіршують 

емоційно-психологічний настрій людини та її ставлення до конкретної праці. Наслідком 

стає певна втрата функціональної працездатності при виконанні виробничого завдання 

і, отже, значно нижча фактична продуктивність праці. Тому й міра праці повинна також 

бути нижчою — відповідно до ступеня негативного впливу несприятливих умов праці. 
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Сукупність різних факторів, що впливають на людину в процесі праці, 

становлять умови праці. Ця сукупність поділяється на такі однорідні групи: 

 санітарно-гігієнічні фактори визначають зовнішнє виробниче середовище 

(макро- та мікроклімат): температуру, шум, вібрацію, ультразвук, випромінювання, 

освітленість, вологість, токсичність парів, пилу та ін.  

За комфортністю зони бувають:  

 найвищого комфорту,  

 оптимальні,  

 допустимі,  

 недопустимі.  

Між оптимальною та допустимою зонами проходить психологічна межа, за якою у 

робітника з'являються неприємні відчуття, виникають незручності при роботі. Такі 

умови праці не відповідають санітарно-гігієнічним нормам. Між допустимою та 

недопустимою зонами проходить фізіологічна межа, за якою також починаються 

несприятливі умови праці.  

 психофізіологічні фактори визначаються конкретним змістом трудової діяльності: 

задіяністю частин тіла та органів чуттів, темпом і ритмом праці, її монотонністю, рівнем 

і характером фізичного, фізіологічного та нервово-психічного навантаження; 

 естетичні фактори сприяють формуванню позитивних емоцій у робітника: 

художнє оформлення інтер'єрів, робочого устаткування, оснащення робочих місць, 

озеленення, застосування функціональної музики. Важливу роль в естетиці праці 

відіграє колір, який по-різному впливає на самопочуття людини: насназі сприяють 

червоний, оранжевий, жовтий кольори, заспокоюють — зелений та синьо-зелений, 

пригнічує — чорний; крім того, синій колір сприяє відчуттю більшої прохолоди, а 

червоний та оранжевий — більшого тепла, ніж є насправді. 

Строкаті, яскраві кольори бадьорять робітника при монотонній праці; спокійні — 

сприяють напруженій праці, червоний та жовтий — добре попереджають про 

небезпеку. Врахування естетичних факторів все більше помітне у промисловому 

дизайні знарядь праці, одягу, приміщень, устаткування, що сприяє підвищенню 

продуктивності праці;  

 соціально-психологічні фактори охоплюють характер взаємин у трудовому 

колективі, створюють відповідні соціальні відносини (приязні чи неприязні), 

психологічний настрій окремих робітників, персоналу в цілому, що врешті-решт 

формує позитивне чи негативне ставлення до праці і залежно від цього призводить до 

стабілізації або плинності кадрів. 

Умови праці, її інтенсивність або монотонність, склад робочих операцій у 

сукупності змінюють психофізіологічні показники життєдіяльності організму: може 

поступово зменшуватися сила м'язів, підвищуватися кров'яний тиск, частішати пульс, 

уповільнюватися психічні реакції людини, зростати кількість помилок, знижуватися 

увага. Наслідком цих змін є зниження працездатності людини в цілому. 

Зміни працездатності протягом робочої зміни, доби, тижня називають динамікою 

працездатності.  

Наявність цих змін працездатності при науково обґрунтованому встановленні норм 

праці вимагає закладати в норми так звані регламентовані перерви, окрім перерви на 

обід (тривалість яких входить до тривалості робочої зміни). Необхідність і доцільність 

введення їх за рахунок робочої зміни підтверджують фізіологічні дослідження та 

спостереження за змінами погодинного виробітку робітників (обсяги виробленої 
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продукції безпосередньо залежать від рівня працездатності людини). Чим вищий темп і 

монотонніша робота, чим не сприятливіші умови праці, чим вища безпосередня фізична 

навантаженість на працівника, тим довшими й частішими мають бути регламентовані 

перерви. Невеликі й часті відпочинки дозволяють зняти частину втоми, відновити 

працездатність та продуктивність праці до середнього рівня. Регламентовані перерви 

можуть бути використані як для пасивного, так і для активного відпочинку. 
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Активний відпочинок потрібен робітнику тим більше, чим постійніша його 

робоча поза, особливо при сидячій праці. Коливання працездатності протягом робочої 

зміни, доби та робочого тижня слід обов'язково враховувати при виборі місця й часу 

 

Рис. 2. Схема впливу умов праці на працездатність людини і міру праці 
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спостереження за трудовим процесом. Для цього найбільш прийнятні години в середині 

зміни, у денних та ранкових змінах середніх днів робочого тижня. 

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (  ІІ таІІІ рівень) 

  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І. Контрольні питання : 

  ІІ рівень 

1. Як диференціюють робочі місця за умовами праці і формами оплати? 

2. Які існують вимоги до робочого місця? 

3. У чому полягає зміст технологічних вимог до робочого місця? 

4. У чому полягає зміст організаційних вимог до робочого місця? 

5. У чому полягає зміст фізіологічних вимог до робочого місця? 

6. Що таке втома працівника? 

7. Які групи факторів умов праці виділяють? 

8. Що являють собою санітарно-гігієнічні фактори умов праці та який їхній склад? 

9. Що являє собою група психофізіологічних факторів та який їх склад? 

10. Що являє собою група естетичних факторів та який їх склад? 

11. Що являє собою група соціально-психологічних факторів та який їх склад? 

ІІІ рівень 

1. Що є основою коливання фізіологічних показників працездатності робітника 

протягом трудової зміни? 

2. Які є види ритмів коливання працездатності людини? 

3. Накресліть криві, які демонструють: 

А) працездатність працівника протягом робочої зміни; 

Б) зміну рівня працездатності протягом доби; 

В) зміну рівня працездатності протягом тижня 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема. Різновиди фотографій робочого часу.  

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

План вивчення теми 

1. Фотографія виробничого процесу, її завдання і сфера застосування.  

2. Особливості проведення маршрутної фотографії.  

3. Цільова фотографія, її завдання й особливості методики проведення.  

4. Фотографія часу використання устаткування.  

5. Масова фотографія робочого часу методом моментних спостережень, її 

завдання і методика проведення.  

6. Фотографія виробничого процесу. 

Основні поняття теми: фотографія виробничого процесу, маршрутна фотографія, 

цільова фотографія, фотографія часу використання устаткування, масова фотографія 

робочого часу методом моментних спостережень, фотографія виробничого процесу.  

Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

 

         Фотографія робочого часу як метод дослідження складу й черговості витрат 

часу ґрунтується на спостереженні та вимірюванні всіх без винятку витрат робочого 

часу. Тому спостерігач фіксує не тільки корисні, але й некорисні витрати часу і його 

втрати незалежно від причин. 

      Цілі фотографії полягають у такому: 

 вивчення складу, черговості й тривалості всіх наявних витрат робочого часу; 

 складання фактичного балансу робочого часу та виявлення втрат і недоцільних 

витрат робочого часу і їх причин; 

 визначення ступеня завантаження робітника, устаткування, агрегатів протягом 

зміни, 

 отримання замірів для нормування підготовчо-завершальних операцій, 

обслуговування робочого місця, відпочинку та особистих потреб; 

 виявлення передових методів праці для їх більш ґрунтовного вивчення та 

широкого впровадження; 

 складання нормального балансу робочого часу як основи для розрахунку науково 

обґрунтованих норм праці. 

       У цілому вивчення робочого часу методом фотографування спрямоване на 

встановлення раціонального режиму праці, побудованого на максимальному 

ущільненні робочого дня за рахунок виявлення й виключення всіх втрат робочого часу 

та недоцільного його використання. 
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     Проводять такі фотографії: 

 фотографія робочого дня виконавця або частини його робочого дня; 

 фотографія виробничого процесу; 

 фотографія роботи і перерв у роботі устаткування. 

     Проведення спостереження методом фотографії робочого часу складається з 

таких етапів: 

 підготовка до спостереження; 

 спостереження з фіксацією замірів та обставин, що безпосередньо впливають на 

склад і тривалість операцій; 

 обробка результатів спостереження; 

 аналіз результатів спостереження та висновки. 

     До початку зміни у бланку спостереження спостерігач записує: прізвище, ім'я та по 

батькові робітника (членів бригади), спеціальність (професію), розряд, стаж загальний і 

на даній роботі, фіксує характеристику сировини, устаткування, готової продукції, її 

якість. 

Протягом робочого часу в бланку спостереження фіксується все, що відбувається на 

робочому місці. Сама техніка запису залежить від об'єкта спостереження та виду 

фотографії робочого часу. 

      Методи запису можуть бути такими: 

 за поточним часом, цифровий, тобто шляхом фіксації цифрами часу початку й 

закінчення кожного елемента трудової операції . 

    У разі групової фотографії записи у фотокартці роблять через певні відрізки часу — 

так званий період спостереження, протягом якого враховуються дії всіх робітників, за 

якими одночасно здійснюється спостереження. Чим більша кількість робітників, за 

якими здійснюється спостереження, тим довший цей період. Коли робітників 2—6, він 

дорівнює 1 хв., якщо більше 6 — то 2 хв. (на 1 спостерігача не повинно припадати 

більше 10 робітників). 

       Дещо іншим чином відбувається спостереження при самофотографуванні, коли 

спостерігачем є сам робітник. Він записує лише втрати робочого часу та їх причини. 

Бланк для самофотографії дуже простий (табл. 3.3). 

Етап обробки результатів необхідно здійснити відразу після завершення спостереження, 

поки спостерігач ще пам'ятає всі особливості виробничого й трудового процесів, за 

якими він спостерігав. 

 графічний: на спеціально розграфленому бланку (з нанесеною годинною сіткою у 

масштабі часу) відмічають час послідовно відпрацьованих операцій (табл. 3.2.) 

 графічно-цифровий, коли на годинній сітці у масштабі часу відмічають 

відпрацювання послідовно всіх операції, а для найважливіших, часто 

повторюваних операцій ще позначають цифрами час їх початку та закінчення. 
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  Бригадна фотографія робочого дня  потрібна, коли досліджується ефективність 

праці у бригаді, раціональність поділу та кооперування праці між членами бригади, 

уточнення норм виробітку чи встановлення нової бригадної норми виробітку. Бригадну 

фотографію може проводити один спостерігач, при значній чисельності бригади — 

декілька спостерігачів. 

Маршрутну фотографію робочого дня  проводять за рухомими робочими 

місцями, коли необхідно встановити час повного обороту залізничного чи 

автомобільного транспорту, склад і структуру витрат часу на окремі операції. 

Хронометражист-спостерігач рухається разом з транспортним засобом. 

Пікетну фотографію робочого дня  проводять також за рухомим об'єктом, коли 

спостерігач не має потреби або змоги рухатись разом з транспортним засобом. У цьому 

разі декілька спостерігачів розміщуються по маршруту транспортного засобу (у 

початкових, кінцевих та проміжних пунктах маршруту) і фіксують ті операції та 

витрати на них робочого часу, які відбуваються в полі зору кожного. 

  Аналіз результатів спостереження включає: 

 встановлення коефіцієнта зайнятості робітника протягом зміни: як відношення 

суми тривалості виконання основної роботи (Тос), допоміжної роботи (Тдоп), 

підготовчо-завершальної роботи (Тпз), обслуговування робочого місця (Тобс) та 

відпочинку (Тві ) і особистих потреб (Т ) до всього робочого часу як тривалості 

зміни [Тзм): 

 

Кзайн = 
Тпз+Тосн+Тдоп+Тобсл+Твідп+Тпотр 

Тзм
 х 100% 

 

       Коефіцієнт зайнятості робітника дозволяє визначити ступінь використання його 

робочого часу і порівняти різні організаційні варіанти розстановки робітників по 

робочих місцях. Хоча найкращий варіант досягається у випадку, коли Кзайн = 1, та на 

практиці він завжди дещо менший. 

 встановлення коефіцієнта оперативної роботи у зміні: 

 

Копр = 
Тосн+Тдоп 

Тзм
 х 100% 

 

       Розрахунки коефіцієнтів оперативної роботи і продуктивної роботи дозволяють 

оцінити ефективність використання робочого часу і визначити головні шляхи їх 

раціоналізації за елементами витрат. У цьому разі завдання зводиться до збільшення 

частки оперативної роботи і до оптимізації скорочення підготовчо-завершального часу 

та часу обслуговування робочого місця; 

 встановлення коефіцієнта втрат робочого часу внаслідок організаційно-

технічних причин: як відношення тривалості простоїв з організаційно-технічних 

причин (Т тех) до тривалості зміни: 

 

К орг-тех = 
Торг−тех 

Тзм
 х 100% 

 

 встановлення сумарного коефіцієнта втрат часу в зміні: 

       Квтрат = 
Торг−тех+Тдисц

Тзм
 х 100% 



43 

 

 

 встановлення коефіцієнта втрат робочого часу з вини робітника внаслідок 

порушення трудової дисципліни: як відношення тривалості втрат часу з 

порушень трудової дисципліни до тривалості зміни: 

 

Кдисц = 
Тдисц

Тзм
 х 100% 

 

 коефіцієнта ущільнення робочого дня: як відношення суми можливого приросту 

тривалості оперативної роботи (проти фактичної) за рахунок впровадження 

заходів, спрямованих на запобігання простоям, втратам часу з організаційно-

технічних причин та з вини робітника, раціоналізації та скорочення допоміжних 

робіт і витрат часу на обслуговування робочого місця; ця сума зекономленого 

часу з усіх перелічених напрямків дорівнюватиме тривалості витрат, які можна 

усунути; коефіцієнт ущільнення робочого дня становитиме: 

 

Кущ = 
∑∆ 𝑡ус

Тзм
 х 100% 

 коефіцієнт підвищення продуктивності праці: 

 за рахунок ліквідації втрат часу з організаційно-технічних причин коефіцієнт 

зростання продуктивності праці становитиме: 

 

       ∆ПТорг-тех = 
Торг−тех 

Тпз+Тосн+Тдоп+Тобсл+Твідп+Тпотр 
 х 100% 

 

 за рахунок усунення втрат часу з вини робітника (Тдисц— з порушень трудової 

дисципліни) коефіцієнт зростання продуктивності праці становитиме: 

 

           ∆ПТдисц = 
Тдисц 

Тпз+Тосн+Тдоп+Тобсл+Твідп+Тпотр 
 х 100% 

 

 за рахунок усунення всіх втрат часу (Т ) коефіцієнт зростання продуктивності 

праці становитиме: 

 

               ∆ПТвтратц = 
Твтрат

Тпз+Тосн+Тдоп+Тобсл+Твідп+Тпотр 
 х 100% 

 

      Фотографія робочого процесу застосовується при вивченні, як правило, 

апаратурних процесів (термічних, ливарних, гальванічних, кристалізаційних, 

відсаджувальних та ін.). Фотографія робочого процесу є одночасним спостереженням у 

часі за технологічним процесом і діяльністю робітників (за витратами робочого часу 

робітників) з нагляду та обслуговування відповідних технологічних агрегатів, апаратів. 

Це метод двостороннього спостереження; він поділяється на такі ж етапи, як і 

фотографія робочого часу виконавця, але з відповідними доповненнями. 

Фотографія робочого процесу складніша, ніж фотографія робочого часу виконавця, 

тому що потребує значно більшого обсягу фіксації параметрів. Крім того, певні 

труднощі створює необхідність паралельного порівняння використання устаткування з 
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доцільністю тих чи інших витрат часу працівників. Але ефективність фотографії 

робочого процесу значно більша, оскільки дозволяє вдосконалити первинне у 

виробництві — технологічний процес. 

Етапи проведення фотографії виробничого процесу: 

—підготовка до спостереження; 

—двобічне паралельне спостереження за технологічним процесом та за робочим 

часом виконавців; 

—обробка результатів спостереження за технологічним процесом; 

—обробка результатів спостереження за робочим часом виконавців; 

—суміщення результатів обробки спостережень; 

—аналіз і висновки. 

— 

     Менш трудомісткою і тому більш прогресивною є форма вивчення втрат робочого 

часу так званим методом моментних спостережень.  

    Цей метод широко використовують при вивченні багатоапаратних та 

багатоверстатних виробництв і процесів із залученням великої кількості робітників 

однієї ж професії, бригад з великою чисельністю робітників. 

   Сутність методу полягає у фіксуванні не окремої тривалості кожної з операцій 

протягом зміни, а у фіксуванні окремих (заздалегідь вибраних) випадкових моментів 

робочої зміни стану робітника (апарата, верстата, будь-якого виду устаткування) щодо 

виконання завдання: «працює» — «не працює», або «зайнятий підготовчо-

завершальною операцією» — «не зайнятий підготовчо-завершальною операцією» і т. д. 

       Забезпечення надійності результатів спостереження, отриманих методом моменти 

цих спостережень, полягає у виконанні таких умов: 

 кількість спостережень має бути досить великою для достовірності відображення 

фактичної ситуації; 

 спостереження мають бути раптовими, випадковими та досить короткими, щоб 

фіксувати лише один елемент роботи (операції) у вільному, незалежному 

виконанні; 

 сумарна тривалість спостереження має забезпечити охоплення всіх без винятку 

операцій та елементів роботи; як правило, спостереження триває всю зміну. 

     Необхідна кількість вимірів розраховується за формулою: 

       М = 
а2 (1−к)

к х р2
  х 1002 

    де  к — питома вага витрат робочого часу, пов'язаних з виконанням досліджуваної 

роботи, або часу роботи устаткування, машини, апарата, верстата (ймовірність 

зафіксувати робітника або устаткування у стані роботи);  

        (1 — к) — питома вага перерв у роботі робітника або простоїв устаткування, 

машини, апарата, верстата (тобто ймовірність застати робітника чи устаткування у стані 

недіяльності);  

         р — припустимий рівень відносної помилки результатів спостереження (звичайно 

приймається у процентах від величини к: як процент к, прийнятого за 1; звичайно 

значення р дорівнює 3— 10%);  
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        а — коефіцієнт, залежний від заданої ймовірності, тобто такий, що характеризує 

ймовірність невиходу помилки спостереження за встановлені межі. Для кожного 

виробництва коефіцієнт а буде різним: 

 для серійного та дріб- носерійного виробництва коефіцієнт може бути прийнято а 

= 1,75, тобто а2 = 3. Тому  

  

       М = 
3(1−к)

к х р2
  х 1002 

 для масового виробництва може бути прийнято а = 1,4, тобто а2 = 2. Тому 

 

        Техніка запису відображає специфічність великої кількості фіксованих моментів: 

кількість об'єктів від 1 до 4 фіксують точками, з 5 до 10 — до точок додають відповідне 

число рисок: 

М = 
2(1−к)

к х р2
  х 1002 

 

Число моментів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Умовні позначення  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етапи проведення нагляду методом моментних спостережень такі ж, як і при 

проведенні фотографій робочого часу і робочого процесу. Але дуже ретельно 

розробляється маршрут обходів, визначається необхідна кількість моментів, 

забезпечуються їх раптовість і випадковість. 

     Слід зазначити, що навіть таке досить схематичне дослідження в умовах великої 

чисельності робітників на дільниці, в цеху дозволяє отримати точну, узагальнену 

картину використання робочого часу чи устаткування. 

 

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (  ІІ таІІІ рівень) 

  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І. Контрольні питання : 

  ІІ рівень 

1. Що таке фотографія робочого дня? 

2. Що таке фотографія робочого процесу? 

3. Що таке самофотографія? 

4. Яка мета проведення фотографії робочого часу? Назвіть її етапи. 

5. 3 чого складаються етап підготовки до спостереження та етап спостереження при 

фотографії робочого часу? 

6. З чого складаються етапи обробки результатів та аналізу? 

7. У чому полягають особливості таких способів запису як цифровий за поточним 

часом, графічний у масштабі часу та графічно-цифровий? 
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8. З якою метою визначають коефіцієнт зайнятості робітника та коефіцієнт 

оперативної роботи? За якими формулами їх розраховують ? 

9. З якою метою визначають коефіцієнт втрат робочого часу внаслідок організаційно-

технічних причин та коефіцієнт втрат з вини робітника? За якими формулами їх 

розраховують? 

10. З якою метою визначають коефіцієнт ущільнення робочого дня та коефіцієнти 

підвищення продуктивності праці? За якими формулами їх розраховують? 

11. З якою метою проводять фотографію робочого процесу? Чим вона відрізняється від 

фотографії робочого дня? 

12. З яких етапів складається фотографія робочого процесу? 

13. З чого складається етап підготовки до спостереження та етап спостереження при 

фотографії робочого процесу? 

14. З чого складаються етапи обробки й аналізу результатів фотографії робочого 

процесу? 

15. У чому полягає метод моментних спостережень? Які етапи його виконання? 

16. З чого складаються етапи підготовки до спостереження та етап розрахунку 

необхідної кількості спостережень при застосуванні методу моментних спостережень? 

17. З чого складаються етапи безпосереднього спостереження, обробки та аналізу 

результатів при застосуванні методу моментних спостережень? 

18. Яка мета визначення необхідної кількості вимірів при застосуванні методу 

моментних спостережень? За якою формулою її розраховують? 

ІІІ рівень 

1. З’ясуйте, на скільки відсотків (хвилин) можна ущільнити робочий день, якщо Тзм 

— 480 зв, К1 — 0,68, К2 — 0,12, «приховані» втрати мають бути скорочені на 

60%? 

2. З’ясуйте, на скільки можна ущільнити робочий день, якщо Тзм — 420 хв, К1 — 

0,74, К2 — 0,08, «приховані» втрати мають бути скорочені на 40%. 

3. Який розмір нормативного часу — ОП, якщо Тзм — 480 хв, ПЗ — 5% від ОП, Тобс 

— 4% від ОП, Твоп — 20 хв? 

4. На скільки відсотків ущільниться робочий день, якщо Тзм — 480 хв, Тобс. 

фактичне — 60 хв, Тобс. нормативне — 4% від Тзм. за умови, що «приховані» 

втрати мають бути скорочені на 70%? 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема. Фотохронометраж.  

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

План вивчення теми 

1. Використання технічних засобів вивчення затрат робочого часу.  
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2.  Фотохронометраж, його призначення і сфера застосування. 

Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

Треба пам’ятати, що об’єктом хронометражу є відносно нетривалі (до 20 хв) операції, 

що мають стабільний характер, тобто циклічно повторювані елементи операції. Значно 

складніше вивчати зміст і тривалість операцій, що не мають стабільного технологічного 

змісту і виконуються у невизначений відрізок робочої зміни. У цих випадках слід 

застосовувати третій основний метод спостережень — фотохронометраж.  

Свою назву він дістав тому, що є комбінуванням фотографії робочого часу і 

хронометражу. Фотохронометраж споріднений з хронометражем, оскільки вивчає 

тривалість і склад виробничих операцій, що здійснюються протягом робочої зміни, 

тобто використовує методику проведення фотографії робочого часу.  

Фотохронометраж — це комбіноване спостереження, у процесі якого 

виконується фіксування всіх елементів робочого часу, а також вибіркове фіксування 

окремих повторюваних, циклічних елементів операцій. Елементи операцій вивчаються 

шляхом хронометражного спостереження, а самі операції, їх послідовність і тривалість 

— шляхом фотографії робочого часу чи робочого процесу. 

У результаті фотохронометражного спостереження отримують: 

— баланс робочого часу, що характеризує його використання; 

— хронометражні ряди для проектування структури окремих операцій, прийомів, рухів. 

Для фотохронометражу використовують бланки спостереження для фотографій 

робочого часу чи робочого процесу та хронометражні карти для отримання хронорядів. 

Цей вид спостереження досить складний. Як правило, його виконують 2 спостерігачі: 

один веде фотографування, а другий — хронометраж. 

Етапи проведення фотохронометражу об'єднують відповідні етапи фотографії і 

хронометражу. Обробку й аналіз матеріалів також виконують за методиками фотографії 

і хронометражу. 

Важливою частиною аналізу є перевірка достатності кількості спостережень з 

точки зору забезпечення достатньої точності отриманих результатів, тому що 

хронометражне спостереження завжди більш чи менш вибіркове. 

Достатність середніх показників за тривалістю виконання окремих елементів (що 

багато разів повторюються робітником протягом зміни) визначається методом 

розрахунку середньої квадратичної помилки δх:  

δх = 
δ

√𝑛
. 

 де δх — середнє квадратичне відхилення, п — кількість спостережень, 

δ = √
∑(х− х)̅2

𝑛
 

Для практичного використання розроблено нормативні довідкові таблиці необхідної 

кількості повторення спостережень для забезпечення достовірності хронометражного 

ряду, виходячи з необхідності забезпечення достатньої помилки 

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 
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2. Дати відповіді на запитання (  ІІ таІІІ рівень) 

  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І. Контрольні питання : 

  ІІ рівень 

1. Які існують етапи проведення хронометражних спостережень? У чому полягає зміст 

етапу підготовки до спостереження? 

2. У чому полягає зміст етапу проведення хронометражного спостереження? 

3. У чому полягає зміст етапу обробки й аналізу матеріалів хронометражних 

спостережень? 

4. Які форми запису витрат часу використовують при хронометражних 

спостереженнях? 

5. У чому полягає зміст коефіцієнта сталості хронометражного ряду? За якою 

формулою його розраховують? 

6. К чому полягає зміст середньої арифметичної хронометражного ряду? За якою 

формулою її розраховують? 

7. Навіщо і як (за якою формулою) перевіряється достатність кількості 

хронометражних спостережень? 

8. Які цілі застосування фотохронометражу? 

9. Які результати отримують методом фотохронометражу та як їх аналізують? 

10. При визначенні яких конкретних норм праці використовують матеріали фотографій, 

а для яких — матеріали хронометражу та фотохронометражу? 

ІІІ рівень 

1. Охарактеризуйте основні види t доп. 

2. У чому полягає сутність методу безпосередніх вимірів? 

3. Що таке фотографія часу роботи устаткування? 

4. Коефіцієнт К1 — його склад і нормативні значення. 

5. На скільки відсотків ущільниться робочий день, якщо Тзм — 480 хв, Тобс. 

фактичне — 60 хв, Тобс. нормативне — 4% від Тзм. за умови, що 

«приховані» втрати мають бути скорочені на 70%? 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема. Нормування праці за мікроелементами.  

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

План вивчення теми 

1. Поняття мікроелементного нормування праці. 

2.  Системи мікроелементного нормування праці.  
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Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

     Мікроелементні нормативи часу – це специфічний різновид нормативів, що 

встановлюються на дрібні частини ручних трудових процесів – мікроелементи.  

Нормування праці диференціальним шляхом на основі використання елементних і 

мікроелементних нормативів часу застосовується у масовому та великосерійному 

виробництві за наявності поопераційних технологічних карток, за якими визначається 

поперехідне дроблення операції, комплектуються пристрої, інструмент, встановлюється 

режим роботи устаткування. Зменшення масштабів виробництва та серійного випуску 

виробів впливає на ступінь деталізації технологічної документації. В умовах одинич-

ного виробництва нормування може виконуватись за кресленням деталі, її ескізом чи 

зразком. 

         Засади мікроелементного нормування праці були закладені Ф. Тейлором, коли він 

вперше застосував хронометраж для встановлення мінімальної тривалості (абсолютних 

мінімумів) усіх складових трудової операції. 

        Пізніше вдосконалення нормування праці на підприємствах Північної Америки та 

Європи призвело до появи різних систем мікроелементного нормування, які все ж 

побудовані на основі системи Ф. Тейлора. 

Усі ці розробки можна поділити на дві групи: 

 системи нормування праці з установленням мікроелементних нормативів 

надбавок (на відпочинок та особисті потреби, на технологічну частину циклу 

та ін.) після спеціальної обробки матеріалів хронометражних спостережень 

(системи Тейлора, Міхеля-Мерріка, Бедо, Рефа та ін.); 

 системи нормування праці з розрахунками складових елементів витрат 

ручного часу безпосередньо на основі мікроелементних нормативів (системи 

МТМ, WF, БМТ, ДМТта ін.). 

     За системою нормування Міхеля тривалість кожного елемента операції 

визначається за кілька кроків: 

— за даними хронометражного спостереження розраховується середня арифметична 

величина хроноряду; 

— встановлюється одинична девіація як частка від ділення середньоарифметичної 

величини кожного елемента операції на його абсолютний мінімум; 

— підсумовуються всі одиничні девіації; 

— розраховується середня девіація із суми всіх одиничних девіацій з елементами; 

визначається розрахункова тривалість кожного елемента операції шляхом ділення 

середньоарифметичної величини на середню девіацію. 

    Система нормування Бедо (США) побудована на вимірюванні витрат людської 

енергії в умовних одиницях — бедо-одиницях.  Кількісне значення бедо-одиниць 

визначають за допомогою хронометражних спостережень, у ході яких спостерігач 

фіксує тривалість кожного елемента операції, одночасно даючи оцінку темпу 

(швидкості виконання) й ступеня напруженості праці. 

Система нормування Рефа (США) базується на використанні методів 

хронометражу та фотографії для вивчення трудових процесів. Величина норм виробітку 

встановлюється у спеціальних одиницях — рефа-одиницях. Кожна рефа-одиниця 
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складається з частини хвилини, необхідної для виконання роботи (прикладення 

зусилля), і частини хвилини, необхідної для відпочинку. Обидві частини змінюються 

залежно від напруженості праці. 

Система нормування консультативної фірми «Персонел адміністрейшн 

лімітед» (Англія) побудована на встановленні надбавок на відпочинок залежно від 

факторів, що впливають на швидкість втомлюваності робітника: 

— робоча поза; 

— освітленість робочого місця; 

— наявність шуму; 

— якість повітряного середовища; 

— вага оброблюваних вантажів; 

— фізичні зусилля (або витрати м'язової енергії); 

— рівень уваги до точності роботи; 

— складність розумової праці; 

— монотонність праці. 

Ця система враховує також і стать робітників, бо надбавки на відпочинок та 

особисті потреби як постійні, так і змінні (що додаються до основних), встановлено 

окремо для чоловіків та жінок  у процентах до нормалізованого часу. 

Методика аналізу прийомів та способів праці кращих робітників (для виявлення 

найбільш раціональних елементів праці) була розроблена Гілбретом (США). Він 

встановив 17 основних елементів праці — рухів у трудовому процесі, які були ним 

названі терблігами. Це такі рухи: група рухів рук та кистей рук (наприклад, хватальний 

рух, поворотний рух, встановлення та звільнення предмета), група рухів тулуба, ніг та 

очей (поворот тулуба, рух ноги, тривалий погляд і т. ін.). На засадах цього 

диференціювання рухів пізніше були побудовані численні методики мікроелементного 

нормування праці. 

     Найбільш відома система мікроелементного нормування Мейнарда, 

Стегемертена і Шваба (США) під назвою МТМ (Methods — Time — Measurement), 

що найчастіше перекладається як «система вимірювання часу з урахуванням методів 

робіт». 

   Система МТМ (система вимірювання часу) включає 21 різновид робочих рухів рук, 

ніг, тулуба, очей. Деякі з цих рухів мають варіанти, що зумовлені особливостями 

конкретних операцій та умов їх виконання:  

 «Простягнути руку». Цільовим призначення цього руху є наближення руки до 

якогось предмета.  

 «Узяти». Рух виконується з метою переміщення предмета або контролю 

пальцями його положення у просторі.  

 «Перемістити». Зміна положення предмета у просторі.  

  «Повернути». Обертання руки з предметом або без нього.  

 «Натиснути». Рух виконується переважно з метою подолання опору або для 

точного контролю положення предмета.  

 «Установити». Рух виконується з метою суміщення, орієнтування і з’єднання 

одного предмета з іншим.  

 «Роз’єднати». Відокремити один предмет від іншого.  

 «Відпустити». Відняти руку від предмета.  

 «Ходити». Зробити 1, 2 або більше кроків у межах робочого місця. Рухи ступні. 

Рухи ноги або гомілки. Крок у бік.  
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 Повернути тулуб  

 Нагнутись. 

  Опуститися на одне (обидва) коліно.  

 Сісти.  

 Підвестися з положенням сидячи.  

 Перевести погляд.  

 Вдивитися.  

На кожен мікроелемент в усіх його можливих варіантах виконання складені 

таблиці нормативів часу. В системі МТМ час виражається у спеціальних одиницях – 

TMU (одиниця виміру часу).  

      Для зручності користування кожному мікроелементу присвоєно буквений шифр. 

Кваліфікований інженер-дослідник може швидко записувати мікроелементи під час 

роботи, розшифрувати їх,  фіксувати фактично витрачений час, оцінювати іру 

досконалості трудового процесу у виконанні конкретного працівника.  

За іншою системою мікроелементного нормування — системою факторів роботи 

— (WF — Work Factors Sistem) фізичні трудові рухи поділяються не за цільовим 

призначенням кожного руху чи дії (як у системі МТМ), а за частинами тіла, які беруть 

участь у їх виконанні; крім того, вводиться поняття складності праці та певної 

тривалості тих чи інших елементів трудового процесу залежно від зовнішніх умов, що 

ускладнюють і затримують рухи робітника, тобто від «факторів трудності роботи». 

Система мікроелементного нормування праці БМТ (ВМТ — Basis Motion Time 

Study — нормативи часу на основні рухи), запропонована Пресгрейвом та Бейлі 

(Канада), дещо вдосконалює систему МТМ, усуває певні її недоліки. Первинний 

елемент у цій системі не трудовий рух, а комплекси рухів, що виконуються безперервно 

від миті повного спокою частини тіла на початку руху до повної зупинки в кінці руху. 

Відповідно до цього принципу елементи нормативів, прийняті за основу, значно більші, 

ніж у системі МТМ, що спрощує дослідження та розрахунки норм . 

Система мікронормативного нормування ДМТ (DMT — Dimensional Motion 

Times — нормативи часу рухів, диференційовані за розмірами предметів) компанії 

Дженерел Електрик (США) усуває деякі недоліки системи МТМ шляхом розробки 

великої кількості нормативів часу на елементи найчастіше повторюваних складальних 

операцій. 

    Базова система мікроелементних нормативів часу (БСМ) була розроблена у 1981 

р. Науково-дослідним інститутом праці в Москві.  

   БСМ містить нормативи часу на 19 мікроелементів:  

 простягнути руку,  

 перемістити,  

 повернути предмет,  

 повернути рукоятку,  

 установити на площину,  

 взяти,  

 відпустити та ін.  

      Сфера застосування БСМ – трудові процеси на підприємствах масового і 

великосерійного виробництва.  

     БСМ призначена для нормування, аналізу та проектування ручних трудових процесів 

у різних галузях промисловості. Її також можна використовувати для встановлення 

галузевих і міжгалузевих нормативів на трудові прийоми та їх комплекси без 
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проведення трудомістких хронометражних спостережень, оцінки різних варіантів 

виконання трудового процесу.  

     Моделі раціональних трудових процесів, побудовані з використанням БСМ, можуть 

використовуватися як засіб навчання робітників раціональних методів праці.  

     БСМ нормативів часу в 80-х роках активно впроваджувалася на підприємствах. 

Економічна  криза, спад виробництва негативно вплинуло на використання БСМ у 

вітчизняні й промисловості. Але її слід пропагувати, вивчати у навчальних закладах. 

Знання фахівців цієї справи стануть корисними, як тільки почнеться пожвавлення 

економічної кон'юнктури. Резерви використання  робочого часу на підприємствах 

України величезні, але по-справжньому їх ніхто не досліджував.  

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (  ІІ таІІІ рівень) 

  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І. Контрольні питання : 

  ІІ рівень 

1. У чому полягає перевага нормативного способу розрахування норм перед 

розрахуванням норм за допомогою спостережень робочого часу та хронометражу? 

2. У чому полягає сутність нормування праці за мікроелементами? 

3. Які дві системи мікроелементного нормування праці існують у світі на цей час? У 

чому полягає сутність кожної з них? 

4. Що вкладається у поняття інтенсивності праці? 

5. Які існують підходи до визначення нормальної інтенсивності праці? 

Як пов'язане визначення надбавок часу на відпочинок та особисті потреби за 

системами різних науковців?  

ІІІ рівень 

 

1. У чому полягає особливість нормування праці за системою Барта-Мерріка? 

2. У чому полягає особливість нормування праці за системою Міхеля? 

3. У чому полягає особливість нормування праці за системою Бедо? 

4. У чому полягає особливість нормування праці за системою Рефа? 

5. У чому полягає особливість нормування праці за системою консультативної 

фірми «Персонел адміністрейшн лімітед»? 

6. У чому полягає особливість нормування праці за системою Пейджа? 

7. У чому полягає сутність мікроелементного нормування праці взагалі? 

8. У чому полягає особливість мікроелементного нормування праці за системою 

МТМ? 

9. У чому полягає особливість мікроелементного нормування праці за системою 

УФ? 

10. У чому полягає особливість мікроелементного нормування праці за системою 

БМТ? 

11. У чому полягає особливість мікроелементного нормування праці за системою 

ДМТ? 

12. У чому полягає особливість мікроелементного нормування праці за системою 

БСМ? 
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13. Які види спрощених систем мікроелементного нормування праці розроблено 

регіональними асоціаціями МТМ? 

14. Чи поширене мікроелементне нормування праці в Україні та в країнах СНД? 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема. Укрупнені нормативи праці і типові норми.  

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

План вивчення теми 

1. Поняття укрупнених нормативів.  

2. Вимоги до укрупнених нормативів.  

3. Встановлення укрупненого нормативу часу на одиницю довжини. 

4.  Встановлення укрупненого нормативу часу на одиницю площі.  

5. Укрупнені типові норми. 

Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

     Дотримання вимог щодо точності трудових нормативів для різних типів виробництва 

вимагає створення таких видів диференційованих нормативів, які забезпечили б 

встановлення норм затрат праці на виконання окремих трудових прийомів, дій га рухів.   

    За умов масового і великосерійного виробництва, коли окремі працівники виконують 

одну-дві короткочасні операції, необхідне детальне розчленування трудового процесу і 

встановлення тривалості кожного його елемента.  

     Мікроелементні нормативи можуть використовуватися при проектуванні методів і 

прийомів праці, при організації робочого місця, встановленні норм на операції, а також 

при розробці нормативів більш високого ступеня укрупнення .  

       Більшими порівняно з мікроелементними є нормативи на окремі трудові дії. Їх ще 

називають нормалі часу. 

      Використання нормалей дозволяє встановлювати норми з меншими затратами часу 

нормувальників, ніж на основі мікроелементних нормативів.  

     Наявність великої кількості норм у кожній галузі виробництва, а також необхідність 

їх періодичного перегляду потребує значних витрат праці нормувальників. Тут може 

зарадити укрупнення нормативів.  

    Укрупнені нормативи — це регламентовані витрати часу на виконання сталого 

комплексу трудових прийомів. Вони ефективно використовуються у масовому і 

великосерійному виробництві.  
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      Створення укрупнених нормативів для умов одиничного і малосерійного 

виробництва є одним із найважливіших завдань подальшого вдосконалення організації 

праці і підвищення ефективності виробництва.  

    Укрупнення нормативів на основі ретельних розрахунків дає підстави називати їх 

науково обгрунтованими. Щоправда укрупнення досягається за рахунок деякого 

зниження точності, але похибка, допустима при користуванні такими нормативами, 

заздалегідь враховується і не повинна виходити за межу, встановлену для даного тиру 

виробництва. Наприклад, для умов одиничного і малосерійного виробництва точність у 

межах 85—90% вважається допустимою.  

Укрупнені нормативи праці й типові норми знайшли найширше застосування на 

підприємствах машинобудівної галузі. Усі нормативи встановлюються в конкретних 

організаційно-технічних умовах, тому відображають досягнутий рівень розвитку тех-

ніки, технології та організації виробництва і праці. 

 Головним методом розробки укрупнених нормативів і типових норм праці є 

дослідний, тому їх розробляють дослідні фірми та спеціальні лабораторії на великих 

підприємствах. Укрупнене нормування вносить істотні зміни в зміст роботи з 

нормування праці, а також приводить і до вдосконалення трудового процесу, бо перш за 

все визначає зміст, засоби та послідовність виконання його складових елементів і 

технологічні режими роботи устаткування.  

Слід зазначити, що укрупнені нормативи (порівняно з мікроелементними) мають 

найпростішу структуру, бо встановлюються у вигляді типових норм штучного часу. 

Вимоги до укрупнених нормативів дещо ширші, ніж до звичайних, а саме: 

— найповніший облік факторів, що впливають на тривалість окремих елементів 

операції; 

— відображення сучасних досягнень науково-технічного прогресу в розвитку 

виробництва та праці; 

— урахування конкретних організаційно-технічних умов, притаманних 

конкретному типу виробництва; 

— якомога більше укрупнення елементів операції; 

— забезпечення заданої точності при розрахунках похідних норм праці; 

— забезпечення можливості нормування достатньо широкого кола робіт та видів 

обробки у різних варіантах виконання; 

— охоплення найбільш повного для даної галузі (підгалузі чи підприємства) 

діапазону розмірів оброблюваних виробів, деталей чи заготовок; 

— надання змоги нормувальникові визначати нормативні величини залежно від 

мінімальної кількості факторів при найменшому числі поправочних 

коефіцієнтів; 

— досягнення найбільш компактної компоновки кінцевих таблиць, графіків, 

номограм для простоти користування ними; 

— надання досить повної характеристики техніко-організаційних умов, 

прийнятих при визначенні даного нормативу; 

— закладення такої градації числових значень факторів, що відображала б 

залежності, якомога ближчі до геометричної прогресії (з урахуванням заданої 

відносної точності нормативів) та узгоджені з установленими стандартами; 

— якнайбільше скорочення кількості цифр (до двох-трьох) та округлення їх 

значень як значень кінцевих укрупнених нормативів . 

Існують такі різновиди укрупнених нормативів: 
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— укрупнені нормативи на одиницю довжини; 

— укрупнені нормативи на одиницю площі; 

— нормативи машинного часу, розрахованого за інструментом; 

— нормативи машинного часу, розрахованого за інструментом та за паспортом 

верстата; 

— нормативи машинного часу, розрахованого за інструментом, паспортом 

верстата й жорсткістю закріплення деталі; 

— нормативи неповного штучного часу, побудовані методом однострокових 

нормативів. 

Для всіх видів машинних робіт укрупнені норми часу складаються з трьох 

обов'язкових частин: 

— основного (машинного) часу; 

— допоміжного часу (на встановлення, завантаження в машину та зняття 

предмета праці, на приведення в готовність до робочої дії виконавчих органів 

робочої машини, устаткування, на заміну спрацьованого у даному циклі 

ручного інструменту і т. ін.); 

— часу на переходи (якщо вони передбачені організацією праці). 

Встановлення укрупненого нормативу часу на одиницю довжини буває 

необхідним у тих галузях та підгалузях, де обсяг виконаних робіт вимірюється в 

одиницях довжини (км, м, см, мм, погонних метрах): 

         Т шт.довж = (t м.од + t д.од  + t пер.од) х (1 + к), де 

де Тшт . — нормативна тривалість часу (штучна норма часу) на одиницю довжини; 

t м. од — нормативна тривалість машинного часу на одиницю довжини; 

t д.од — нормативна тривалість витрат допоміжного часу на одиницю довжини; 

іпєр од — нормативна тривалість витрат часу на перехід на одиницю довжини; 

к — коефіцієнт резервування часу, необхідного на обслуговування робочого місця, 

відпочинок та особисті потреби, у процентах від оперативного часу. 

Визначення укрупненого нормативу на одиницю довжини оброблюваної 

поверхні для одноперехідної операції : 

Т шт.довж = (  
𝐿

100 
х  t м.100 + t д.п  + t  д.в.) х (1 + 

к

100
), 

де Тв
шт.двж — нормативна тривалість часу (штучна норма часу) на одиницю 

довжини при верстатних роботах, хв; 

L — розрахункова довжина оброблюваної поверхні (сума чистої довжини, 

довжини врізання та довжини перебігу інструмента), мм; 

Т м100 — основний (машинний) час на оброблення 100 мм розрахункової довжини 

поверхні, хв; 

Т дп — допоміжний час, пов'язаний з кожним переходом, хв;  

Т де — допоміжний час на встановлення та зняття деталі, хв; 

к — коефіцієнт, що визначає тривалість часу на обслуговування робочого місця, 

відпочинок та особисті потреби, у процентах від оперативного часу. 

     Встановлення укрупненого нормативу часу на одиницю площі буває необхідним 

у тих галузях та підгалузях, де обсяг виконаних робіт вимірюється в одиницях площі 

(м2, см2, мм2, км2): 

   Т шт.плщ = (t м.од + t д.од  + t пер.од) х (1 + к), де 

де Тшт плщ — нормативна тривалість часу (штучна норма часу) на одиницю площі; 
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t'M од — нормативна тривалість машинного часу на одиницю площі; 

t' д.од — нормативна тривалість витрат допоміжного часу на одиницю площі; 

t' пер.од — нормативна тривалість витрат часу на перехід на одиницю площі. 

Визначення укрупненого нормативу на обробку повної поверхні деталі 

 
                      m n 

 Тв шт.плщ = tв-з + ∑∑ t н.шт 

де Тв шт.плщ — норма штучного часу, хв; 

tв-з — час на встановлення та зняття деталі, хв; 

t н.шт — неповний штучний час на обробку поверхні за один прохід, хв; 

m — кількість проходів, необхідних для обробки всієї поверхні; 

 п — кількість оброблюваних поверхонь: 

Т н.шт = (  
𝐿

100 
х  t м.100 + t д.п  ) х (1 + 

к

100
), 

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (  ІІ таІІІ рівень) 

  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І. Контрольні питання : 

  ІІ рівень 

1. У чому полягає сутність укрупнених нормативів праці? 

2. У чому полягає сутність типових, групових норм праці? 

3. Що є основою створення укрупнених нормативів праці? 

4. Які вимоги висуваються до укрупнених нормативів праці? 

5. Які існують різновиди укрупнених нормативів праці? 

ІІІ рівень 

1. За якою формулою встановлюються укрупнені нормативи часу на одиницю 

довжини взагалі? 

2. За якою формулою розраховують укрупнені нормативи часу на одиницю 

довжини оброблюваної поверхні при верстатних роботах? 

3. За якою формулою встановлюється укрупнений норматив часу на одиницю 

площі взагалі? 

4. За якою формулою розраховують укрупнений норматив на обробку повної 

поверхні деталі при верстатних роботах? 

5. Як розраховують укрупнені типові норми праці та де вони застосовуються? 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема. Нормування праці робітників основного виробництва.  

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 
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 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

План вивчення теми 

1. Нормування праці основного часу на механізованих процесах.  

2. Методи нормування наймасовіших трудових процесів.  

3. Установлення норм часу при виконанні верстатних робіт.  

4. Методика розрахунку основного часу на механічних процесах.  

5. Нормування токарних робіт.  

6. Нормування свердлильних робіт.  

7. Нормування стругальних та довбальних робіт.  

8. Нормування шліфувальних робіт.  

9. Нормування робіт на автоматах та півавтоматах.  

10. Нормування робіт на верстатах з числовим керуванням. 

Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

Основна частина робіт при металообробленні виконується на металорізальних 

верстатах. Впровадження прогресивної технології у виробництво заготовок 

(профільний прокат, точне лиття і штампування) дозволяє істотно скоротити обсяг 

верстатних робіт, бо ці роботи мають велику питому вагу при виготовленні продукції. 

При широкому впровадженні новітнього обладнання — верстатів з ЧПК, 

роботизованих комплексів і т. ін. — з великою диференціацією технологічного 

процесу вимагається на верстатних роботах визначати особливо точно витрати часу 

як на окремі елементи операції, так і на операцію в цілому. 

Докладне вивчення нормування верстатних робіт створює базу для вивчення 

нормування інших видів робіт. 

При верстатному обробленні металів на підприємствах виробничий процес надто 

різноманітний і складається з таких робіт: токарних, токарно-багаторізцевих, 

револьверних, стругальних, фрезерних, свердлильних, шліфувальних, зуборізних, а 

також робіт на автоматах і напівавтоматах, на верстатах з ЧПК і роботизованих 

комплексах і т. ін. 

Залежно від типу виробництва та організаційних умов для нормування верстатних 

робіт застосовують диференційовані нормативи режимів різання і часу або укрупнені 

нормативи, що можуть мати різноманітний ступінь укрупнення (наприклад, укрупнення 

основного часу на 100 (10) мм довжини, укрупнення оперативного часу на 100 мм 

довжини або довжину поверхні, що обробляється, укрупнені нормативи неповного 

штучного часу на поверхню, що обробляється (зуб, паз, отвір), типові норми часу і т. 

ін.). 

Норма часу на виконання верстатної операції складається з норми підготовчо-

заключного часу і норми штучного часу і визначається за формулою: 

q

Ò
ÒÍ ïç

ø÷  , 

де Тш — норма штучного часу, хв; 

     Тпз — підготовчо-заключний час, хв; 

     q — кількість деталей в партії, шт. 
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До складу норми штучного часу входить: 

 основний технологічний час; 

 допоміжний час; 

 час на обслуговування робочого місця; 

 час перерв, що не можна усунути, передбачених технологічним процесом і 

організацією виробництва; 

 час перерв на відпочинок і особисті потреби. 

Залежно від виду нормативних матеріалів, що застосовуються для розрахунку, 

норма штучного часу може визначається за диференційованими нормативами та за 

укрупненими нормативами. 

Норма штучного часу за диференційованими нормативами розраховується за 

формулою: 

â³äòïîáñäîø ÒÒÒÒÒÒ   

 

де То — основний (машинний) час, хв; 

    Тд — допоміжний час, хв; 

    Тобс — час на обслуговування робочого місця, хв; 

    Ттп - час перерв, що не можна усунути, передбачених технологічним процесом і 

організацією виробництва; 

   Твід — час перерви на відпочинок і особисті потреби, хв. 

При виготовленні продукції окремими серіями (партіями) підготовчо-заключний 

час установлюється окремо на всю партію продукції, бо кін не залежить від кількості 

однакової продукції, що виробляється за даним завданням. 

За умови, якщо за одне установлення обробляють декілька деталей, рекомендується 

весь розрахунок вести на встановлювальну партію, тобто на операцію, а штучний час на 

одну деталь визначати в кінці розрахунку розподіленням часу операції на розмір 

установлювальної партії. 

Розрахунок основного (машинного) часу. 

Основний (машинний) час визначається, виходячи з найбільш раціонального режиму 

різання, при якому забезпечується найбільш висока продуктивність при найбільш низькій 

собівартості деталі, що обробляється. 

Для основних видів верстатних робіт режими різання встановлюються у такій 

послідовності: 

1. Залежно від величини загального припуску на оброблення, умов і характеру 

оброблення встановлюють максимально допустимі глибини різання для чорнового і 

чистового оброблення. 

2. Виходячи з установленої глибини різання заданої точності і шорсткості поверхні, 

що обробляється, з урахуванням міцності і жорсткості системи верстат — деталь— 

інструмент, установлюють максимально допустиму подачу. 

3. Виходячи з установленої глибини різання, подачі і прийнятої стійкості 

інструменту, механічних властивостей матеріалу, що обробляється, марки різального 

інструменту, визначають (розраховують) швидкість різання, зусилля різання і необхідну 

на різання потужність. 

4. Вибрані режими різання корегують відповідно до паспортних даних верстата. 

Загальна формула для визначення основного (машинного) часу То виражає собою 

залежність тривалості оброблення деталі від її розмірів, що підлягають обробленню, і від 

технологічного режиму роботи обладнання: 
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де L — розрахункова довжина оброблення (шлях, який проходить різець у 

напрямку подачі), мм; 

п — кількість обертів деталі за хвилину; 

S — подача різця на один оберт, мм; 

i — кількість проходів різця. 

Розрахунок допоміжного часу.  

До допоміжної роботи відносяться дії робітника, що забезпечують виконання 

основної технологічної роботи. Допоміжний час може витрачатися на оброблення 

кожної деталі, а також на одночасне оброблення групи деталей. Праця робітника в цих 

випадках здебільшого ручна і лише в окремих випадках машинна (наприклад, 

автоматичне переміщення супорта, задньої бабки токарного верстата) або 

машинно-ручна (наприклад, установлення і знімання деталі за допомогою підйомно-

транспортних механізмів). 

Витрати допоміжного часу визначаються диференційовано за прийомами для 

масового і великосерійного виробництва або за комплексами прийомів для 

середньосерійного, малосерійного і одиничного виробництв. 

Допоміжний час нормують за такими елементами або комплексами прийомів: 

 час на установлення і знімання деталі; 

 час, пов'язаний з переходом (комплекс прийомів); 

 час на прийоми, які не увійшли до комплексу;  

 час на вимірювання (контроль остаточних розмірів). 

Час на установлення і знімання деталі. 

Як головні фактори, що впливають на тривалість установлення і знімання деталі при 

роботі на металорізальних верстатах, прийняті: 

- спосіб установлення і кріплення деталі; 

- характер і точність вивіряння; 

- маса деталі; 

- стан установлювальної поверхні; 

- габаритні розміри (в окремих випадках). 

Установлення деталей масою до 20 кг виконується вручну, а деталей понад 20 кг 

за допомогою підйомних механізмів. 

Час, пов'язаним з переходом (комплекс прийомів) або поверхнею, що 

обробляється. 

Допоміжний час, пов'язаний з переходом або проходом (поверхнею, що 

обробляється), передбачає виконання такої роботи: 

- підведення інструменту (різця, свердла, фрези і т. ін.) до деталі; 

- вмикання, вимикання подачі і обертання шпинделя; 

- пробні вимірювання деталі, виконувані в процесі оброблення поверхні; 

- відведення інструменту у вихідне положення. 

При цьому враховуються фактори, що впливають на тривалість допоміжного часу: 

розмір верстата; розмір поверхні, що обробляється, точність оброблення, спосіб 

вимірювання. 

Час на прийоми, які не увійшли до комплексу.  

До прийомів допоміжного часу, які не увійшли до комплексу, відносяться: 
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прийоми, пов'язані з заміною частоти обертання шпинделя (ходів стола) і 

величини подачі. Тривалість цих прийомів залежить від способу керування і розмірів 

верстата: 

- прийоми заміни інструменту, тривалість яких залежить від типу інструменту, 

конструкції тримачів, патронів, оправок і т. ін.; 

- прийоми, пов'язані з переміщенням і поворотом частин верстата і пристроїв: 

поворот каретки супорта, переміщення бабки, поворот ділильного  пристрою на одну 

позицію, переміщення верхніх і бокових супортів (стругальні, фрезерні та інші 

верстати) і т. ін. Тривалість цих прийомів в основному залежить від конструкції 

механізмів керування і розмірів верстата; 

- прийоми на суміщення осі шпинделя з віссю отвору, що обробляється 

(горизонтально-розточні, координатно-розточні верстати). 

Час на вимірювання. 

Допоміжний час на вимірювання передбачає застосування як універсальних, так і 

спеціальних вимірювальних інструментів. 

Нормативами часу на вимірювання деталі слід користуватися при визначенні часу 

на контрольні проміри після її оброблення або в випадках, якщо вимірювання 

передбачене технологічним процесом (при обробленні важких деталей). 

Час на вимірювання при взятті пробних стружок включений до комплексу прийомів 

допоміжного часу, пов'язаного з переходом. 

У випадку, якщо час на контрольні вимірювання перекривається основним часом, він 

до норми штучного часу не включається. 

Розрахунок часу на обслуговування робочого місця. 

Час на обслуговування робочого місця поділяється на час технічного і час 

організаційного обслуговування. В умовах масового і велико-серійного виробництва час 

на технічне обслуговування встановлений у відсотках від основного часу, а на 

організаційне — у відсотках від оперативного часу. 

В умовах одиничного, малосерійного і середньосерійного виробництва час на 

обслуговування робочого місця дається у відсотках від оперативного. 

Технічне обслуговування робочого місця охоплює виконання таких робіт: 

 періодичну правку інструментів і заміну їх внаслідок затуплення; 

 регулювання і підналагодження верстата в процесі роботи; 

 замітання і періодичне прибирання стружки в процесі роботи. 

Організаційне обслуговування робочого місця  охоплює роботу з догляду за 

робочим місцем, що відноситься до робочої зміни в цілому, до якої входять: 

- огляд і випробовування обладнання; 

- розкладання інструменту на початку зміни і прибирання його в кінці зміни; 

- прибирання робочого місця, чищення і змазування, передача обладнання в кінці 

робочої зміни. 

Час перерв на відпочинок і особисті потреби дається у відсотках від 

оперативного часу. Цей час установлюється диференційовано залежно від зайнятості 

робітника та інтенсифікації праці. 

Розрахунок підготовчо-заключного часу (ПЗ). 

ПЗ установлюється на оброблення партії однакових деталей. До складу ПЗ входить 

виконання таких робіт: 

- отримання на робочому місці нарядів, технічної документації і необхідного 

інструктажу; 
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- ознайомлення із завданням і кресленнями; 

- підготовка робочого місця, налагодження обладнання, інструменту і пристроїв: 

- пробне оброблення деталі на верстатах, працюючих на однопрохідних операціях 

інструментом, встановленим на розмір (для середньосерійного і великосерійного типу 

виробництв); 

- знімання інструменту і пристроїв після закінчення оброблення партії деталей. 

ПЗ визначається як сума комплексів часу: 

 час на налагодження верстата, що залежить від способу встановлення деталі і 

кількості інструментів, що беруть участь в операції; 

 час, що витрачається у випадках роботи з будь-яким додатковим пристроєм, що не 

регулярно зустрічається в роботі, передбаченим технологічним процесом;  

 час на пробне оброблення деталі (інструментом, установленим на розмір). 

Порядок розрахунку норми часу є загальним для всіх видів верстатних робіт. Однак, 

методика розрахунку параметрів режимів різання і формули для розрахунку основного 

часу для різноманітних верстатних робіт мають свої особливості. 

 Нормування токарних робіт. 

На токарних верстатах виконують різноманітні операції з оброблення деталей, 

поверхні яких є тілами обертання. Виконують операції з оброблення зовнішніх і 

внутрішніх циліндричних і конічних поверхонь; торцевих поверхонь (поперечне 

точіння); виконують оброблення канавок, виточок, фасок і т. ін.; Нарізування різьби 

різцем і гребінками; оброблення тіл обертання з криволінійними твірними із 

застосуванням копіювальних пристроїв або фасонних різців; оброблення деталей з 

використанням гнізда задньої бабки для встановлення інструменту (свердлення, зенкеру-

вання, зенкування і розгортання); нарізування різьби мітчиками і плашками. До числа 

токарних робіт відносять також накатування рифлень (наприклад, на держаки). 

Час основної роботи (То) розраховується за відповідними для кожного виду робіт 

формулами машинного часу (Тм). Ці формули відбивають залежність тривалості 

машинного часу від обсягу роботи та режимів роботи обладнання (режимів різання). З 

обсягом роботи ця залежність пряма, а з режиму ми різання - обернена. 

Час машинного оброблення залежить від швидкості руху деталі (або інструмента), 

величини подачі різального інструмента, числа проходів, які забезпечують оброблення 

деталі, глибини різання. 

Товщина шару матеріалу, яка знімається у процесі оброблення поверхні заготовки, 

називається припуском на оброблення h. Цей припуск можна зняти за один або кілька 

проходів інструмента. Товщина шару матеріалу, який знімається за один прохід, 

називається глибиною різання t. Число проходів і визначається як відношення припуску 

на оброблення заготовки h до глибини різання t: 

t

h
i 

. 

Подача різального інструмента (S) - це відстань його переміщення відносно 

оброблюваної заготовки в міліметрах за хвилину або відповідне переміщення заготовки 

відносно інструмента (фрезерні, поперечно-стругальні верстати). 

Швидкість різання (V) - це інтенсивність переміщення різального інструмента 

відносно оброблюваної поверхні заготовки в напрямку головного робочого руху в 

одиницю часу, м/хв. Швидкість різання залежить від твердості матеріалу заготовки і 
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враховується для обчислення норми машинного (основного) часу через число обертань 

п заготовки або різального інструмента: 

d

V
n








1000

, 

де   V—  швидкість різання, м/хв; 

       d— діаметр заготовки (інструмента), мм; 

      1000 — числовий множник для переводу метрів у міліметри.  

 

Якщо технологічна операція складається з кількох переходів, то розрахунки 

величини оснівного часу роблять для кожного переходу окремо. Також окремо для 

кожного переходу визначають допоміжний час і час оперативної роботи. У цілому на 

всю операцію обчислюють час оперативної роботи та інші елементи поштучного або 

штучно-калькуляційного часу. 

Приклад. Розрахувати основний (машинний) час на зовнішнє обточування 

заготовки. 

Вихідні дані: матеріал заготовки - сталь ЗО; габаритні розміри - довжина 140 мм, 

діаметр -55 мм; діаметр готової деталі - 50 мм; верстат - токар по-гвинторізний 1А616. 

За паспортними даними: швидкість різання в межах 186 м/хв.; подача суппорта - 0,32 

м/хв., число обертів - 900 об/хв.; інструмент різальний - різець прохідний Т15К6. 

Відстань врізання та виходу різця - 2,5 мм; додаткова відстань руху різця для взяття 

пробної стружки - 2,5 м:м. Заготовка обточується за один прохід.  

Розв'язок: 

1.Визначаємо глибину різання. Оброблення виконується за один прохід, отже 

глибина різання 

t = (55-50):3 = 2,5 мм. 

2.Визначимо основний (машинний) час за формулою: 

i
S

L
Tì 

 
У нашому прикладі: l=140мм,l1=2,5мм, l2=2,5 мм. Таким чином, 

L=140+2,5+2,5=145мм - це розрахункова відстань, яку має пройти інструмент за один 

прохід, 

Основний час становить: 

.õâ,
,

Tì 590
900320
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 Нормування фрезерувальних робіт. 

Одним з найбільш розповсюджених методів обробки металів різанням є 

фрезерування. Розрізняють фрезерування циліндричними фрезами, торцевими фрезами. 

дисковими фрезами і фрезерування фасоних поверхонь спеціальними фрезами.  

При виборі режимів різання глибину різання визначають виходячи з припуску на 

обробку і характеру обробки, а ширину фрезерування – в залежності від розмірів фрези 

і поверхні, яка обробляється. 

Велике значення при нормуванні фрезерних робіт має вибір подачі. Під подачею 

розуміють величину подовженого  (продольное) переміщення деталі, яка обробляється, 

відносно фрези, яка обертається. 

Розрізняють три величини подачі: 
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- подачу в мм на один зуб фрези; 

- подачу в мм на один оборот фрези; 

- хвилинну подачу в мм. 

При чорновому фрезеруванні подачу вибирають з урахувань міцності фрези, 

жорсткості кріплення деталі на верстаті, жорсткості деталі, яка обробляється і здатності 

верстата поглинати вібрації, які виникають в процесі роботи. При чистовому 

фрезеруванні подачу вибирають головним чином з класу точності чистоти поверхні, 

точності деталі і її жорсткості. 

В умовах серійного виробництва режими різання вибирають часто виходячи зі 

стійкості інструменту по відповідним нормативам. 

Нормування машинного часу. 

Машинний час визначають за формулою: 

³
S

L
Ò

ì

ì  , 

де L - розрахункова відстань, яку має пройти інструмент за один прохід, мм: 

L = l + l1+l2, 

де l - довжина оброблюваної поверхні заготовки за кресленням, мм;  

     l1 - відстань врізання та виходу інструмента, мм; 

     l2 - додаткова відстань руху інструмента для взяття пробної стружки, мм.;  

     і- число проходів; 

     S - хвилинна подача для обточування, свердління і чистового фрезерування: 

nSS  0 , 

де S0- подача на одне обертання заготовки (свердла, фрези), мм. 

 Для чорнового фрезерування: 

nzSS z  , 

де Sz - подача на один зуб; 

    z - кількість різальних пластинок (різців) у багатолезовому інструменті (фрезі). 

Основний (машинний) час оброблення поверхні розраховується за формулою: 

i
Sn

L
Òî 


  

 

      Основи нормування свердлильних робіт,  стругальних та довбальних робіт, 

шліфувальних робіт, робіт на автоматах та півавтоматах та  робіт на верстатах з 

числовим керуванням детально розглянуто ( 17) с. 19 – 28, 44 – 60, 68 - 75. 

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (  ІІ  рівень) 

3. Розв’язати задачі (ІІІ рівень) 

  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І. Контрольні питання : 

  ІІ рівень 

1. Назвіть основні елементи режимів роботи обладнання при виконанні верстатних 

робіт. 
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2. У чому полягають особливості визначення норми основного (машинного) часу при 

здійсненні токарних операцій? 

 3. У чому полягають особливості нормування оперативного часу при виконанні 

стругвльних операцій? 

4. У чому полягають особливості нормування основного (машинного) часу при 

виконанні фрезерувальних робіт? 

5. Назвіть три основних причини можливості організації багатоверстатної роботи. 

6. У чому полягають особливості нормування апаратурних процесів? 

7. Наведіть основні елементи режиму роботи, які використовуються при 

обґрунтуванні вибору оптимального режиму різання (верстатні роботи). 

8. У чому полягають особливості нормування шлифувальних робіт? 

ІІІ рівень 

Завдання 1 

Визначіть норму штучного часу і норму виробітку за зміну (480 хв) при виконанні 

слюсарної операції за такими даними: 

Показник 
Варіант 

І ІІ ІІІ IV V 

1. Різання ножівкою, хв на 1 см2 1,2 1,4 1,5 1,35 1,6 

2. Площа обробки, см2 18 16 24 36 40 

3. Рубання металу зубилом, хв на 1 см2 0,65 0,7 0,82 1,2 0,75 

4. Площа обробки, см2 30 26 32 40 18 

5. Обпилювання напилком, хв на 1 см2 0,8 0,72 0,9 0,84 0,86 

6. Площа обробки, см2 32 40 28 42 36 

7. Коефіцієнт, що враховує змінні 

фактори 
1,25 1,3 1,4 1,5 1,15 

8. Час обслуговування робочого місця, 

у % від оперативного 
4 5 3,5 4 5 

9. Час на відпочинок, у % від 

оперативного 
3,5 3 5 4 4,5 

10. Підготовчо-завершальний період на 

партію деталей 
18 20 19 21 18 

11. Кількість деталей у партії 20 25 30 40 52 

Завдання 2 

Визначіть розрахункову норму продуктивності апарату за такими даними: 

Показник 
Варіант 

І ІІ ІІІ IV V 

1. Апаратурний час одного циклу, год 3,5 2,8 3,0 4,2 5,0 

2. Апаратурно-вільний час, хв 70 82 90 76 85 

3. Зайнятість робітника на одному 

апараті 
10 12 15 14 15 

4. Тривалість зміни, год 6 7 8 6 7 

5. Кількість змін 4 3 3 4 3 

6. Регламентовані перерви в роботі 0,8 1,0 1,2 0,9 0,7 
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апаратів, год 

7. Коефіцієнт випуску продукції 0,88 0,92 0,9 0,94 0,96 

8. Коефіцієнт використання апаратів 0,92 0,9 0,88 0,92 0,91 

9. Кількість сировини за один цикл, кг 30 40 5 35 50 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема. Нормування праці допоміжних робітників.  

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

План вивчення теми 

Особливості встановлення норм обслуговування і чисельності при виконанні 

допоміжних робіт:  

1. міжремонтному обслуговуванні технологічного устаткування,  

2. налагоджувальних роботах, 

3.  контролю якості продукції, 

4.  планово-запобіжному ремонті устаткування,  

5. виконанні транспортних та вантажних операцій та ін. 

Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

Методи нормування праці на допоміжних роботах залежать від характеру трудових 

процесів. Практика показує, що всіх допоміжних робітників доцільно підрозділити на 

дві основні групи: 

1) виконуючих стабільні по складу роботи; 

2) виконуючу частину робіт, що носять нестабільний характер, загальний обсяг і 

склад яких не можуть бути заздалегідь визначені. 

Першу групу ставить переважна частина робочих допоміжних цехів (верстатники 

ремонтних цехів, слюсарі-інструментальники, транспортні робочі й ін.). До другої 

групи відносяться - в основному допоміжні робітники, зайняті обслуговуванням 

виробництва (слюсарі по міжремонтному обслуговуванню устаткування, чергові 

електрики, комірники й ін.). 

Методи нормування праці робітників першої зі згаданих двох категорій аналогічні 

розрахунку норм часу й норм виробітку для основних робітників-відрядників. 

Праця допоміжних робітників, у яких переважають нестабільні по характері 

роботи, нормувати з використанням методів, застосовуваних на основних роботах, не 

завжди можливо. Тому встановлення й використання норм праці для більшої частини 
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допоміжних робітників мають свої особливості: 

 Обсяг робіт - як у цілому за зміну, так й в окремі її періоди - часто має 

значні коливання й носить нерегулярний характер, причому це обумовлено не 

недоліками організації праці, а самим його змістом.  

 Крім своїх безпосередніх обов'язків (функцій), допоміжні робітники нерідко 

виконують ряд додаткових. Повторюваність, обсяг і зміст додаткових робіт також 

далеко не завжди можуть бути визначені заздалегідь.  

У тих випадках, коли неможливість обслуговування допоміжним робітником 

декількох одночасно виниклих заявок може приводити до втрат робочого часу основних 

робітників, оптимальні норми по даному виду допоміжних робіт повинні забезпечувати 

зведення до мінімуму сумарних витрат живої й предметної праці основних і 

допоміжних робітників на одиницю продукції. Розрахунок таких оптимальних норм 

виробляється за допомогою спеціальних математичних методів теорії масового 

обслуговування. 

При цьому певна частина робочого часу допоміжних робітників неминуче 

виявляється вільної від виконання їхніх основних функцій і повинна бути зайнята 

виконанням додаткових видів робіт. Важливим показником організації праці є 

відповідність додатково виконуваних робіт кваліфікації працівника. Треба по 

можливості не допускати завантаження кваліфікованих робітників роботами, для 

виконання яких досить менш високої кваліфікації. У зв'язку із цим при нормуванні 

допоміжних робіт поряд з визначенням необхідних витрат часу на виконання основних 

функцій важливе значення має вивчення за допомогою фотографії робочого дня 

балансу робочого часу і його розподілу між різними видами робіт. 

Нормативи чисельності для нормування праці допоміжних робітників 

розробляються по видах або групам допоміжних робіт. 

Об'єктами нормування при розробці укрупнених нормативів чисельності є групи 

або види допоміжних робіт, виконанням яких зайняті робітники однієї або декількох 

професій. 

Прийнято ділити допоміжні роботи на наступні основні групи: 

1. Роботи з ремонту й обслуговування обладнання. 

2.Транспортні роботи. 

3. Роботи з приймання, зберіганню й видачі матеріальних цінностей. 

4. Контрольні роботи. 

5. Налагоджувальні роботи. 

6. Збирання виробничих приміщень. 

7. Обслуговування будинків і споруджень. 

Нормативи чисельності розробляються для груп підприємств і цехів галузі, що 

випускають однорідну по характеру продукцію, однакові по типу виробництва й 

організаційно-технічних умов, що мають однакові, виконання допоміжних робіт. Із 

групи для розробки нормативів чисельності вибирається деяка частина підприємств або 

цехів, на яких має місце найбільш раціональна організація допоміжних робіт при 

типових для всієї групи організаційно-технічних умовах їхнього виконання. На цих 

підприємствах (у цехах) проводиться нормативно-дослідницька робота з визначення 

загальної трудомісткості виділених груп і видів допоміжних робіт, а також факторів, що 

визначають величину трудомісткості. Якщо число N  підприємств або цехів у групі 

більше 10, то мінімальне число n  підприємств або цехів, на яких для забезпечення 

необхідної точності нормативів повинна проводитися нормативно-дослідницька робота, 
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визначається за формулою: 

1N

N
n





 

де   - постійний коефіцієнт, прийнятий рівним 0,022, якщо всі підприємства й 

групи в цеху випускають однорідну продукцію, і 0,014, якщо вони випускають 

неоднорідну, але родинну продукцію. 

При 10N   нормативно-дослідницька робота проводиться на всіх підприємствах і 

у всіх цехах, що входять у дану групу ( Nn  ). 

Встановлення нормативів чисельності допоміжних робітників зводиться до 

визначення залежності між фактичною трудомісткістю всього обсягу допоміжних робіт 

даної групи (підгрупи, виду, професії) на базових підприємствах, обраних для 

проведення нормативно-дослідницької роботи, і значеннями деякої сукупності прямих і 

непрямих факторів трудомісткості, що відбивають обсяг цих робіт при даному типі 

виробництва й організаційно-технічних умов. При цьому фактична трудомісткість 

виражається через величину так званої скоректованої явочної чисельності, що знаходять 

на основі даних про фактичну явочну чисельність із урахуванням коефіцієнта 

зайнятості. Коефіцієнт зайнятості çK  визначається через відношення часу ðÒ , 

раціонально затрачуваного протягом  зміни на виконання нормованої групи робіт, до 

змінного фонду робочого часу çìÒ  робітників даної групи: 

çì

ð

ç
Ò

Ò05,1
Ê


  

Коефіцієнт 1,05 враховує час на відпочинок й особисті потреби, прийнятий 

рівним 5% від ðÒ . 

Скоректована явочна чисельність робітників ñê× , що виражає трудомісткість 

даної групи робіт при раціональній організації праці, визначається множенням 

коефіцієнта зайнятості на фактичну явочну чисельність ÿ× . 

ÿçñê ×Ê×   

Якщо в результаті обробки фотографій виявиться, що роботи, віднесені до даної 

групи, частково виконують робітники інших груп, то скоректована явочна чисельність 

визначається з урахуванням трудомісткості цих робіт як сума добутків великі фактичної 

явочної чисельності робітників всіх груп, що виконують роботи даної групи, на 

коефіцієнт зайнятості їхніми цими роботами. Загальна для підприємства скоректована 

явочна чисельність допоміжних робітників по кожній групі робіт визначається 

підсумовуванням чисельності, отриманої по окремих цехах. 

Норми обслуговування можуть розроблятися диференційованим й укрупненим 

методами. Диференційований метод застосовується у випадку, якщо роботи по 

безпосередньому обслуговуванню прикріплених об'єктів можуть бути розділені на 

регулярно повторювальні елементи, час виконання яких може бути встановлене шляхом 

спостережень. Укрупнений метод застосовується, коли відсутня стабільність елементів 

робіт з обслуговування об'єктів як по часу, так і по повторюваності, що затрудняє 

виділення регулярно повторюваних операцій і встановлення часу на їхнє виконання. 

Норма часу обслуговування визначається з урахуванням виконання робітником 

додаткових функцій, а також часу на відпочинок й особисті потреби робітника по 

формулі: 

КNTNTNТТ nнnннно )( 2211    
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де 
нnнн TTТ ,, 21

 - час (чол.-год, чол.-хв), затрачуване на виконання окремих 

робіт, що входять в основні функції; 

nNNN ,, 21
 - кількість на обслуговуємому  об’єкті одиниць таких робіт, що 

виконуються протягом  даного періоду; 

К  -коефіцієнт, що  враховує виконання додаткових функцій,  а також час на 

відпочинок й особисті потреби. 

Норма часу на виконання робіт, що входять в основні функції, встановлюється 

шляхом проведення фотохронометражних спостережень й їхнього аналізу. Коефіцієнт, 

що враховує виконання додаткових функцій і час на відпочинок й особисті потреби, 

установлюється по проектованому балансі робочого дня, отриманому в результаті 

проведення фотографій. 

Знаючи норму часу обслуговування, можна визначити норму обслуговування по 

формулі 

но

см
о

Т

ЧТ
Н




 

де 
смТ  - фонд робочого часу одного робітника за зміну; 

ноТ  - норма часу обслуговування за зміну; 

Ч  - чисельність робітників у бригаді (якщо норма обслуговування 

встановлюється для однієї людини, то Ч= 1). 

Ця формула застосовується при обслуговуванні однотипних об'єктів. При 

обслуговуванні об'єктів з різною нормою часу обслуговування (наприклад, наладчиками 

- різних типів верстатів) норма обслуговування визначається з таким розрахунком, щоб 

сума норм часу обслуговування відповідних об'єктів була приблизно дорівнює фонду 

робочого часу зміни. 

  ЧТТ смно
 

Якщо для верстатів кожного типу, що входять в обслуговуємий комплекс, 

визначити норму обслуговування, то сума величин, зворотних нормам обслуговування, 

приблизно дорівнює одиниці 

 1
1

оН

 

Норми обслуговування повинні максимально задовольняти двом вимогам: 

найбільш повному використанню робочого часу допоміжних робітників і забезпеченню 

безперебійної роботи основних робітників, що обслуговують ними. 

У загальному виді кількість верстатів, що припадає на одного наладчика, може 

бути визначене по формулі 

ппнн

зсм
о

НТНТ

КТ
Н






 

де 
смТ  - фонд робочого часу в зміну; 

пн ТТ ,  - норми часу на одне налагодження й підналагодження на один верстат; 

пн НН ,  - середня кількість налагоджень і підналагоджень у зміну на один 

верстат; 

зК  - коефіцієнт завантаження наладчиків їхніми основними роботами. 

Приклад. На ділянці цеху крупносерійного виробництва встановлено 10 

одношпиндельних токарських автоматів з п'ятьма різальними інструмент у кожного. 
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Діаметр оброблюваних деталей - 50 мм, матеріал - жароміцний, клас точності - третій. 

Завантаження автоматів протягом  зміни більше 80%. Форма обслуговування 

встаткування - індивідуальна. Налагодження виробляється в середньому один раз за 

п'ять змін (число налагоджень у зміну - 0,2). Визначити норму обслуговування й число 

наладчиків даної ділянки. Ділянка працює у дві зміни (Ксм =2). 

Розв’язок 

1. Користуючись Загальмашинобудівними типовими нормами обслуговування для 

допоміжних робочих цехів основного й допоміжного виробництва, по карті визначаємо, 

що при даних діаметрі заготівлі, числі інструментів і числі налагоджень у зміну норма 

обслуговування для одношпиндельних токарських автоматів без поправочних 

коефіцієнтів становить оН  =7.  

2. По карті 38 визначаємо поправочні коефіцієнти:  

 коефіцієнт завантаження (при завантаженні встаткування протягом  зміни 

понад 80%) 
зК =1;  

 коефіцієнт форми обслуговування (при індивідуальному обслуговуванні 

верстатів наладчиками) 
фК =1;  

 коефіцієнт виду металу (для жароміцного сплаву) мК  = 0,8;  

 коефіцієнт класу точності 
тК  = 0,9. 

3. За цим даними норма обслуговування: 

05,59,08,0117  тмфзоо ККККНН  

4. Число наладчиків: 

4
05,5

210
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 Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (  ІІ  рівень) 

3. Розв’язати задачі (ІІІ рівень) 

  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І. Контрольні питання : 

  ІІ рівень 

1. Що таке норма обслуговування? 

2. Як визначається норма обслуговування? 

3. Як визначається коефіцієнт зайнятості робітника на операціях при встановленні 

норми обслуговування? 

4. Що таке норматив чисельності? 

5. Як встановлюється норма змінного штату? 

6. Як встановлюється норма обслуговування для допоміжних обслуговуючих 

робітників? 

7. Як встановлюється норма чисельності на ремонтне обслуговування ? 

8. Як встановлюється необхідна чисельність робітників для обслуговування 

гнучкої виробничої системи? 

ІІІ рівень 

Завдання 1 
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Визначіть нормативну чисельність чергових слюсарів з ремонту устаткування 

механічного цеху, якщо відомо: 

Показник 
Варіант 

І ІІ ІІІ IV V 

1. Кількість одиниць діючого 

устаткування 
90 130 180 220 250 

2. Середня ремонтна складність 

одиниці устаткування 
5 15 12 8 14 

3. Норма обслуговування на одного 

слюсаря в одиницях ремонтної 

складності 

30 35 45 40 25 

4. Коефіцієнт змінності роботи 

устаткування 
1,5 2,0 2,2 1,5 2,4 

   Завдання 2 

Визначіть норми обслуговування при виконанні транспортних та вантажних робіт 

(кількість водіїв), якщо відомо: 

Показник 
Варіант 

І ІІ ІІІ IV V 

1. Тривалість 1-го рейсу перевезення 

вантажу, хв 

22 25 28 30 36 

2. Кількість рейсів за зміну 12 8 7 6 10 

3. Додатковий коефіцієнт 1,15 1,20 1,25 1,30 1,15 

4. Тривалість робочої зміни, хв 480 460 420 580 440 

 

 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема. Нормування праці технічних службовців, фахівців і професіоналів.  

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

План вивчення теми 

1. Нормування праці керівників.  

2. Нормування праці фахівців.  

3. Нормування праці рядових службовців та технічних виконавців.  

4. Основні об'єкти нормування праці службовців.  

5. Методи укрупненого нормування чисельності службовців.  

Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 



71 

 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

Зміст праці службовців значно відрізняється від змісту праці робітників, тому що 

функціональне призначення кожної з цих груп персоналу різне. 

Зміст праці такої групи службовців, як керівники, полягає в керуванні персоналом 

на різних ієрархічних рівнях підприємства: від робітників та службовців до керівників 

підрозділів, служб, відділів, їх заступників. 

Зміст праці службовців-фахівців полягає у своєчасному й повному постачанні 

фахової інформації для забезпечення ритмічного та безперебійного ходу технологічного 

виробничого процесу і функціонування економічного механізму підприємства в цілому 

та окремих його структурних підрозділів. 

Зміст праці інших службовців полягає в обслуговуванні інформаційних потоків у 

технічний, технологічній і економічній сферах функціонування підприємства. 

Діяльність, яка пов'язана з розробкою та використанням виробничих програм і яка 

полягає у здійсненні комплексу операцій з обробки виробничої інформації, називається 

управлінською, а зайнятих нею працівників зараховують до апарату управління. 

Продуктом їхньої праці є інформація, яку використовують як провідник впливу органів 

управління на виробництво. Тому за своєю економічною сутністю інформація належить 

до засобів виробництва. 

Слід зазначити, що ця робота значно ускладнюється нематеріальним характером 

інформації, різними методами її фіксації, різним співвідношенням обсягів зафіксованої 

та незафіксованої інформації, часто неможливістю правильної оцінки важливості 

окремих видів інформації для вироблення управлінського рішення, вплив попереднього 

трудового досвіду на своєчасність і якість продукту — управлінського рішення, 

програм виконання виробничого завдання, діяльності підприємства, заходів щодо 

втілення програми та ін. 

Ускладнює процес нормування праці керівників та фахівців ще й те, що в їхній 

роботі значне місце належить елементам творчої праці, які базуються на інтенсивній 

розумовій діяльності. Творчі процеси проходять за складними і специфічними психо-

фізіологічними законами, що практично не підлягають зовнішньому контролюванню. їх 

можна оцінити лише опосередковано — за складністю праці (що, у свою чергу, ще не 

має однозначної методики оцінки), її інтенсивністю та якістю. І оскільки вимірювання 

всіх цих показників стосовно до розумової праці дуже проблематичне, то й нормування 

цієї праці не таке конкретне, як нормування праці робітників. 

Тому в нормуванні праці цих працівників підприємства більш продуктивне 

впровадження: 

— методів, що ґрунтуються на попередньому вивченні витрат робочого часу; 

— методів, що ґрунтуються на попередньому статистичному аналізі чисельності; 

— методів математичної статистики та бальних оцінок  

При встановленні нормативної чисельності фахівців і технічних виконавців 

застосовують й укрупнені нормативи чисельності для окремих структурних підрозділів.  

Нормування праці керівників необхідне для встановлення науково обґрунтованої 

їх чисельності в конкретних підрозділах та на підприємстві в цілому. Працю цієї групи 

працівників становить виконання певного кола функцій управління. 

Найбільш доцільне таке визначення груп управлінського персоналу: 
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— лінійні керівники, що здійснюють загальне керівництво працівниками підлеглої їм 

структури управління виготовленням продукції (цехами, дільницями, змінами, 

бригадами, ланками); 

— функціональні керівники, які здійснюють фахове керівництво підлеглими 

спеціальними підрозділами (відділами, бюро, лабораторіями), діяльність яких 

спрямована на забезпечення безперебійного виробництва продукції за рахунок 

своєчасного розв'язання фахових проблем; 

— службовці, які здійснюють інженерно-технічні функції забезпечення 

виробництва у складі відповідних технічних, технологічних, конструкторських відділів, 

бюро, лабораторій; 

— службовці, які здійснюють економічні, організаційні та фінансові функції 

забезпечення виробництва у складі відповідних економічних, планових, організаційних, 

обліково-фінансових, постачальних, маркетингових та ін. підрозділів; 

— інші службовці, зайняті технічним виконанням діловодства, інформаційним і 

господарським обслуговуванням виробництва та персоналу (тобто технічні виконавці).  

При встановленні лінійно-ієрархічних рівнів керування (тобто чисельності 

лінійних керівників на кожному ступені) найчастіше застосовують на практиці норми 

керованості. Ними регламентується максимальна чисельність осіб, підлеглих одному 

керівникові. За нормою керованості встановлюється й оптимальна кількість 

структурних підрозділів, що може бути закріплена за одним лінійним керівником.  

При встановленні чисельності функціональних керівників треба враховувати 

фахову складність робіт, обсяг та різноманітність закріплених за керівником функцій, 

періодичність їх повторення протягом доби, тижня, місяця, кварталу, року. Все це, у 

свою чергу, залежить від факторів, що впливають на трудомісткість обсягів 

управлінської праці в цілому. Ця залежність може бути прямою чи оберненою. 

Нормування чисельності рядових спеціалістів у фахових підрозділах також 

залежить від дії факторів, що справляють найбільший вплив і найбільш суттєві для 

окремого конкретного функціонального підрозділу, обумовлюють зміст, складність, 

періодичність та обсяг робіт конкретного фахово-функціонального спрямування.  

Норма часу на однорідні операції фахівців-службовців складається з відповідних 

витрат часу: 

Н ч.фц  =  tп-3  + tос  + tдоп  + tвдп  +  tо  , де 

 Н ч.фц — норма часу на роботи, що виконуються фахівцем; 

tп-3 — тривалість підготовчо-завершальних операцій; 

tос та tдоп — тривалість основних і допоміжних операцій;  

tвдп та tо — тривалість внутрішньо змінних відпочинків (якщо вони потрібні) та 

перерв для особистих потреб. 

На практиці трудомісткість науково-дослідних та проектно-конструкторських 

розробок визначають експертним методом: за досвідом та попередньою оцінкою 

складності кількома експертами-фахівцями конкретної галузі (тобто вірогідної 

тривалості) конкретного обсягу дослідних робіт та дослідно-конструкторських 

розробок, проектів. При цьому експерти визначають найкоротший, найдовший та 

найімовірніший терміни виконання проекту в цілому, 

Очікувана трудомісткість (норма часу) виконання проекту визначається таким 

чином: 
           n 

Точ = 
∑(Т 𝑚𝑖𝑛 + 2Твр+Т𝑚𝑎𝑥

4 х 𝑛
     , де  
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Точ — очікувана трудомісткість; 

     min, — можлива мінімальна трудомісткість виконання проекту, вказана i-тим 

експертом; 

      max, — можлива максимальна трудомісткість виконання проекту, вказана i-тим 

експертом; 

       Твр: — найбільш вірогідна трудомісткість виконання проекту, на думку кожного з 

експертів;  

        n — кількість експертів 

Нормативна трудомісткість комплексу робіт (норма часу на комплекс) 

визначається так: 
                 m 

Тн = кср х ∑ tj   , де 

         tj — нормативна трудомісткість конкретної j-Ї роботи, що входить до нормованого 

комплексу робіт; 

         m — кількість нормованих робіт, з яких складається комплекс;  

          кср — усереднений перевідний коефіцієнт, що відображає ускладнення комплексу 

робіт внаслідок зміни, вдосконалення технічних параметрів нового виробу порівняно з 

базовим: 

         кср =  
Унов

Убаз
 , де 

           унов — значення технічного параметра нового виробу; 

          yбаз — значення того ж провідного технічного параметра у виробі, взятому як 

еталонний, базовий. 

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (  ІІ  рівень) 

3. Розв’язати задачі (ІІІ рівень) 

  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І. Контрольні питання : 

  ІІ рівень 

1. У чому полягають особливості нормування праці службовців? 

2. Які показники застосовують на практиці до нормування праці різних груп 

службовців? 

3. У чому полягають особливості діяльності керівників? 

4. Що є продуктом праці керівників, у чому полягають їхні функції? 

5. Які групи керівників та фахівців існують на великих підприємствах? 

6. Що таке норма керованості? 

7. У чому полягає сутність методології нормування праці лінійних керівників? 

8. У чому полягає сутність методології нормування праці функціональних 

керівників ? 

9. Які основні фактори впливають на обсяг праці керівників? 

10. У чому полягає сутність нормування чисельності службовців-спеціалістів у 

фахових підрозділах? 

11. За якою формулою визначається норма часу на однорідні операції фахівців ? 

12. У чому полягає особливість нормування праці в науково-дослідних фахових 

інститутах та дослідно-конструкторських підрозділах підприємств? 
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13. Як визначається очікувана трудомісткість виконання науково-дослідної роботи, 

дослідно-конструкторської розробки, проекту? 

14. У чому полягає сутність нормування праці рядових службовців — технічних 

виконавців? 

15. За якою формулою можна встановити норму часу на однорідні операції 

службовців — технічних виконавців? 

16. У чому полягають суттєві відмінності між нормуванням праці робітників та 

різних груп службовців? 

ІІІ рівень 

Завдання 1 

Розрахуйте нормативну чисельність спеціалістів-проектувальників, якщо відповідно 

до нормативів установлені такі тривалості окремих елементів норми штучного часу на 

один проект: 

Показник 
Варіант 

І ІІ ІІІ IV V VI VII 

Елементи норми часу, год:        

1.1. Час на підготовку і 

завершення проекту 100 120 150 140 160 100 80 

1.2. Час на виконання 

організаційної творчої і 

технічної роботи 800 850 900 700 650 600 110 

1.3. Час обслуговування ро-

бочих місць 150 120 80 100 120 80 130 

1.4. Час перерв, 

передбачених технологією 

використання робіт 150 180 160 150 120 100 140 

2. Кількість проектів 7 8 9 10 9 8 6 

3. Календарний фонд 

робочого часу за рік 1-го 

проектувальника, год 2000 1950 1900 1800 2000 1950 1900 

4. Плановий процент втрат 

робочого часу 16 18 20 14 18 20 22 

 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема. Організація нормування праці на підприємствах.  

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 



75 

 

План вивчення теми 

1. Організація служб нормування праці. 

2.  Організаційні форми управління процесами нормування праці.  

3. Перевірка, атестація, перегляд і зміна діючих норм затрат праці.  

4. Порядок і організація впровадження прогресивних норм праці.  

5. Аналіз стану та рівня нормування праці.  

6. Аналіз якості чинних норм затрат праці.  

7. Організація планомірного зниження трудомісткості продукції.  

8. Методи заохочення працівників щодо зменшення трудомісткості та роботи 

за прогресивними нормами. 

Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

На кожному підприємстві є відділ, бюро чи нормувальник, які безпосередньо 

здійснюють нормування праці. До кола обов’язків працівників централізованої служби 

входять: 

— забезпечення контролю впровадження й виконання відповідних норм праці та 

правильного їх застосування при оплаті праці; 

— організація нагляду за станом робочих місць, правильною розстановкою 

робітників у виробничому процесі; 

— інструктаж робітників щодо поширення передових методів праці; 

— виконання фотографій та хронометражних спостережень згідно з планом з метою 

вдосконалення норм праці і запобігання непродуктивним витратам та безпосереднім 

втратам робочого часу. 

Під управлінням нормуванням праці на підприємстві розуміють сукупність 

організаційно-технічних, економічних та соціально-гігієнічних заходів, здійснення яких 

веде до економії праці. 

Зацікавленість підприємства у підвищенні ефективності використання живої праці 

виявляється через аналіз стану технічного нормування на підприємстві взагалі та якості 

діючих норм зокрема. Тому періодично виникає необхідність аналізу цих показників в 

окремих підрозділах виробництва. 

Аналіз стану нормування праці містить: 

—визначення кількості робітників, яким встановлено норми праці; 

—визначення процента технічно обґрунтованих норм у складі застосовуваних на 

підприємстві норм; 

—встановлення чисельності робітників-відрядників, що не виконують норми 

виробітку; 

—встановлення чисельності робітників-відрядників, що перевиконують норми 

виробітку; 

—визначення середнього рівня невиконання норм та з'ясування причин такого 

стану; 

—визначення середнього рівня перевиконання норм та з'ясування, який головний 

фактор призводить до цього: зростання продуктивності праці чи низька якість норми; 

—розробка і впровадження заходів, спрямованих на забезпечення умов, 
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відповідних до параметрів, які було зафіксовано при встановленні норм для тих 

робітників, що не виконують норми; 

—перегляд і впровадження нових норм, що відповідають удосконаленню 

виробництва і праці під впливом НТП на тих робочих місцях, де існуючі норми праці 

набагато перевиконуються; 

— розробка й затвердження графіка перегляду та впровадження оновлених норм і 

здійснення заходів щодо забезпечення відповідних умов для запобігання невиконанню 

норм. 

Визначення кількості робітників, яким встановлено норми праці, відбувається на 

всіх без винятку дільницях та в цехах підприємства. На основі цього обліку по цехах та 

підприємству в цілому розраховують коефіцієнт охоплення персоналу нормами праці: 

%100
×

×
Ê

çàã

í
.ïåð.í  , 

де Чн — чисельність персоналу (робітників), що працюють за встановленими 

нормами праці; 

      Чзаг — загальна чисельність персоналу (робітників) на підприємстві. 

Більш точним показником, що характеризує розповсюдження нормованої праці, є 

коефіцієнт нормованої праці на підприємстві: 

ô

í
.÷.í

Ò

Ò
Í  , 

де Тн — сумарна нормована трудомісткість виконання робіт за певний період, 

нормо-годин; 

   Тф — сумарний фактично відпрацьований час за той самий період, людино-

годин. 

Рівень перевиконання трудових норм за змінним часом визначається із 

співвідношення витрат праці за нормами на випуск усього обсягу готової продукції до 

відповідного календарного часу: 

%100
ÒÒÒ

Ò
Ï

ïïðâïð

í
çì 


 , 

де Пзм — рівень виконання норми, %; 

     Тн — витрати праці за нормами на випуск усього обсягу готової продукції, 

нормо-годин; 

     Твпр    — сума відрядно відпрацьованих годин; 

    Тпр — тривалість простоїв, годин; 

    Тп — тривалість відволікання відрядників на погодинно оплачувані роботи, год. 

Рівень виконання норм виробітку на дільницях, де переважає масовий тип 

виробництва однорідної продукції, визначається як співвідношення фактичного та 

нормованого обсягів продукції : 

%100
Î

Î
Ð

í

ô

.Í.Â  , 

де Р в н  — рівень виконання норми виробітку; 

  Оф, та Он —  відповідно фактично вироблений та нормований обсяги продукції. 
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Але аналіз лише загального виконання норм виробітку окремими робітниками ще 

не дає уявлення про якість, наукову обґрунтованість самих норм. Тому аналіз слід 

доповнити дослідженнями виконання окремих елементів норм, відповідності фактичної 

організації праці запланованій, передбаченій на етапі проектування й розробки норми. 

Ступінь виконання обґрунтованих норм виробітку — важливий показник 

успішності праці як окремих робітників, так і виробничих колективів у цілому. 

Виявлення значного рівня перевиконання норм, наявність суттєвих змін 

технологічних, технічних, організаційних, санітарно-гігієнічних умов праці — це вагомі 

підстави для перегляду норм. 

Нормування може забезпечувати економію робочого часу тільки в тому випадку, 

коли якість норм підтримується на високому рівні, відповідно до сучасних умов 

виробництва. 

Якість норми розглядається як здатність стимулювати підвищення продуктивності 

праці. Вона значною мірою залежить від методу її встановлення. Тому впровадження 

технічно обґрунтованих норм сприяє вирішенню завдання підвищення якості норму-

вання праці на підприємстві. 

Відсутність прямих показників оцінки якості норм праці викликає необхідність 

застосування таких непрямих показників, як точність норм та напруженість норм праці 

.  

Під точністю норми праці  розуміють межу допустимого відхилення в рівнях 

виконання норм внаслідок відмінностей в індивідуальній продуктивності праці : 

çàã

ìc
.í

N100

PP
I


 , 

 (67) 

де Рс — середній рівень виконання норм, %; 

     Рм — максимально допустиме відхилення індивідуального виробітку від 

середнього рівня (для машинних робіт дорівнює 33%, для ручних — 50%); 

    N   — загальна чисельність досліджуваної групи працівників. 

Напруженість норми праці визначається з порівняння середнього рівня її 

виконання (у процентах) з максимальним відхиленням від 100%;  
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Чисельність вивільнених робітників (фактичну чи умовну) при перегляді 

норм часу, норм виробітку чи нормованих завдань установлюють за формулами : 

 для робітників-відрядників: 
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, 

де Ечв - чисельність вивільнених робітників-відрядників; 

     t1 та t2 - відповідно трудомісткість і-ої одиниці продукції (роботи) до і після 

впровадження нових норм, нормо-годин; 

    02 - обсяг продукції (робіт) після впровадження нових норм часу; 

   Фрч - річний фонд робочого часу одного робітника, год.; 

, 
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    Квн - коефіцієнт виконання норми виробітку за місяці, що передують перегляду 

(заміні) норми; 

     р - кількість видів продукції, трудомісткість яких знижено внаслідок перегляду 

норм; 

 для робітників - погодинників: 
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 , 

де   Ечп - чисельність вивільнених робітників - погодинників;  

      Чбі - базова чисельність, яку встановлено для відповідної і-ої групи працюючих 

за штатним розкладом; 

      Чні - чисельність тієї ж і-ої групи працюючих, яку встановлено за новими 

нормами часу (виробітку чи нормованого завдання);  

     М - кількість місяців дії заходу; 

     п - кількість груп робітників-погодинників.  

Чисельність   вивільнених  робітників  унаслідок   перегляду  норм 

обслуговування: 
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, 

де Еч.обсл - чисельність вивільнених (умовно) робітників; 

    Но6 та Нон - відповідно базисна та нова норми обслуговування; 

    Кзм - коефіцієнт змінності праці і-ої групи робітників. 

Чисельність вивільнених (умовно чи  фактично) робітників чи службовців 

(розрахункові на рік): 
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 , 

де Ечф. - чисельність вивільнених робітників або службовців; 

     Нч6 та Нчн - відповідно базисна та нова норми чисельності на зміну. 

Зараз на підприємствах використовують застарілі норми або нормують працю 

досвідно-статистичним методом. Тому відродження виробництва пов'язане і з 

відновленням саме технічного нормування. 

Найбільш важливі напрями цієї діяльності такі: 

— заміна якомога більшої частини досвідно-статистичних норм праці технічно 

обґрунтованими; 

— підвищення процента робіт, професій, де впроваджено технічно обґрунтовані 

норми; 

— поширення технічного нормування праці на допоміжні роботи і цехи, на працю 

технічних виконавців і фахівців; 

— розповсюдження практики використання мікроелементного нормування праці; 

— застосування на вітчизняних підприємствах укрупнених нормативів і типових, 

групових норм; 

— застосування комп'ютерної техніки для розрахунку(конструювання) 

проектованих норм за нормативами; 
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— впровадження систематичного підвищення кваліфікації персоналу відділів, бюро 

та лабораторій нормування праці; 

— комплектування підприємств висококваліфікованими фахівцями-

нормувальниками. 

Таким чином, подальше вдосконалення нормування праці як важливого фактора 

економії живої праці тісно пов'язане з відродженням виробництва. І чим досконалішими 

будуть технологічні процеси, техніка, технологія й організація виробництва і праці, тим 

більшого зниження трудомісткості виготовлення продукції буде досягнуто.  

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (  ІІ  рівень) 

3. Розв’язати задачі (ІІІ рівень) 

  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І. Контрольні питання : 

  ІІ рівень 

1.Що таке аналіз стану нормування праці на підприємстві? 

2. Що входить до аналізу стану нормування праці на підприємстві? 

3. Які існують показники оцінки стану нормування праці на підприємстві? 

4. У чому полягає зміст коефіцієнта охоплення персоналу нормами праці, за якою 

формулою він розраховується? 

5. У чому полягає зміст коефіцієнта нормованої праці на підприємстві, за якою 

формулою він розраховується? 

6. У чому полягає зміст показника процента технічно обґрунтованих норм на 

підприємстві, за якою формулою він розраховується? 

7. Як визначається рівень виконання норм виробітку? 

8. За якою формулою визначається рівень перевиконання трудових норм за 

фактично відпрацьованим часом? 

9. За якою формулою визначається рівень перевиконання трудових норм за змінним 

часом? 

10. За якою формулою визначається рівень виконання норм виробітку на 

дільницях, де переважає масовий тип виробництва? 

11. Що розуміють під якістю норми праці? 

12. Що таке точність норми праці та за якою формулою її розраховують? 

13. Що таке напруженість норми праці, за якою формулою її розраховують ? 

ІІІ рівень 

Завдання 1 

Розподіл робітників-відрядників за рівнем виконання норм часу (виробітку) 

характеризується такими даними: 

Варіант 

Рівень виконання норм (%) 

Усього 
до 100 100—110 111—130 131—150 

більше 

150 

І 85 350 493 824 658  

ІІ 37 218 514 113 93  

ІІІ 29 172 610 427 382  

IV 112 298 537 744 439  

V 46 410 751 368 177  
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Необхідно визначити: 

1) середній відсоток виконання норм; 

2) рівень напруженості норм; 

3) зростання продуктивності праці за умови, що всі робітники, які відстають, 

досягнуть 100% рівня виконання норм. 

Завдання 2 

Визначити питому вагу ТОН за трудомісткістю, а також показник охоплення ТОН 

робітників-відрядників. 

Показник 
Варіант 

І ІІ ІІІ IV V 

1. Чисельність робітників-відрядників 270 143 205 187 164 

2. Ефективний річний фонд робочого часу, 

год. 
1870 1910 1926 1858 1874 

3. Середній відсоток виконання норм, % 143 165 137 172 151 

4. Трудомісткість робіт, які нормуються за 

допомогою ТОН, тис. нормо-годин 
564 382 427 518 403 

 

 
 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема. Економічний аналіз і аудит у сфері праці. 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

План вивчення теми 

1. Напрями, етапи і методи проведення аудиту у сфері праці.  

2. Ефективність аудиту.  

3. Значення економічного аналізу трудових показників. 

 

Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

     Основна мета аналізу звітності і виконання аудиторської перевірки 

підприємства полягає у виявленні порушень щодо: 

• застосування законодавства держави; 

• витрачання засобів на заробітну плату; 
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• організації праці; 

• руху кадрів на підприємстві (звільнення і прийом); 

• дотримання правил охорони і безпеки праці на підприємстві; 

• умов праці та організації робочих місць; 

• виконання плану трудових показників підприємства. 

Аудит в трудовій сфері — це система заходів, що періодично проводиться щодо 

збору інформації, її аналізу і оцінки на цій основі ефективності діяльності підприємства 

з організації праці і регулювання соціально - трудових відносин. 

Об'єктом аудиту в трудовій сфері є трудовий колектив, персонал підприємства, 

його діяльність. В цілях аудиту персонал підприємства і його діяльність 

представляються у вигляді системи показників, які дозволяють охарактеризувати: 

• результативність, ефективність функціонування трудового потенціалу 

підприємства; 

• ефективність організації соціально-трудових відносин; 

• ефективність систем мотивації і оплати праці; 

• раціональність методів оцінки праці; 

• ефективність організації робочих місць, розподілу робіт; 

• ефективність використання робочого часу. 

Основними джерелами інформації, що використовуються при проведенні аудиту в 

трудовій сфері, є: закони і інструкції, трудові показники, звітні дані відділу праці і 

заробітної плати, бухгалтерії, акти ревізій, анкетування й інтерв'ю працівників. 

Аудит трудових показників здійснюється згідно з планом і складається з 4-х етапів: 

• підготовчого (встановлюються терміни, завдання, виконавці аудиту, а також 

розробляється програма розгляду інформації, яка аналізується); 

• збору інформації (опитування, обробка статистичних даних); 

• обробка інформації; 

• узагальнення і надання результатів та висновків . 

Аудит ефективності управління персоналом дозволяє оцінити ефективність 

кадрових управлінських заходів у вартісному виразі. Використовуючи такі категорії як 

затрати і втрачені можливості, аудитор доводить адміністрації підприємства чи фірми 

суттєвість економічних втрат від непрофесійного управління, зокрема втрат робочого 

часу. 

Аудит продуктивності праці спрямований на вивчення ступеня виконання 

виробничих планів із зростання продуктивності праці та її динаміки, вивчення впливу 

зростання продуктивності праці на обсяг виготовлених товарів. 

Аудит використання коштів на заробітну плату включає обґрунтування 

використання форм і систем заробітної плати, аналіз ефективності систем преміювання, 

аналіз розподілу і використання коштів, які відраховуються у фонд споживання. 

Аудит дозволяє переконатися у взаємній відповідності діяльності підприємства з 

управління персоналом і стратегії його розвитку, а також взаємній відповідності 

регламентації соціально-трудових відносин і законів, правил, інструкцій і методик, які 

визначають цю діяльність.  

За наслідками аудиторської перевірки можуть бути визначені напрями для 

встановлення, зміни або вдосконалення стандартів. Перевірка сприяє кадровим 

перестановкам, поліпшуючим якісний склад трудових ресурсів, просуванню найбільш 

перспективних співробітників і розвитку творчої активності. Що стосується роботи 

безпосередньо з кадровими службами підприємства, то у цій сфері аудит дозволяє 
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підвищити роль кадрових служб, зближувати їхню діяльність з цілями і задачами 

підприємства, загострити їхню увагу на найбільш важливих питаннях. 

Подібно фінансовим перевіркам аудит в трудовій сфері повинен проводитися 

періодично, щоб переконатися у виконанні поставлених задач. 

Аналіз і оцінка якогось одного показника або явища у відриві від інших не дають 

бажаного результату — необхідний комплексний аналіз, який зумовлює вивчення рівня 

і динаміки будь-якого окремого показника в тісному взаємозв'язку із змінами рівня і 

динаміки всіх інших. Найбільш ефективна перевірка, що надає повну і достовірну 

інформацію про результати впровадження програм управління і розвитку персоналу, що 

розглядаються як внесок в розв'язання стратегічних завдань організації. 

      Залежно від цілей аудиту використовується велика кількість методичних прийомів 

аудиту в соціально-трудовій сфері, зокрема такі:  

 порівняння (зіставлення досліджуваного рівня з нормативною базою, даними за 

попередній період цього підприємства чи аналогічних підприємств);  

 групування (розкриття характеристик явища через групування та порівняння цих 

груп);  

 аналіз (вивчення за елементами — дослідження впливу окремих чинників на 

об'єкт);  

 деталізація (поділ узагальнених показників на окремі за певними ознаками);  

 зведення (форма узагальненого представлення різноманітних показників для 

оцінки певного процесу); 

 експертні оцінки (висновки та оцінки спеціалістів з окремого питання чи об'єкта);  

 статистичний аналіз (складання статистичних таблиць, рядів, використання 

статистичних методів, формул). 

     Після завершення перевірки проводиться аналіз даних та формування рекомендацій 

щодо удосконалення організації праці, соціально-трудових відносин на підприємстві, 

планування і розробка заходів з реалізації рекомендацій. Готується звітний матеріал, 

який включає доповідь про результати аудиторської перевірки, оцінку та рекомендації. 

Можлива підготовка декількох спеціалізованих доповідей, орієнтованих на різні рівні 

управління з різною насиченістю фактичними матеріалами та рекомендаціями, що 

сприяє вищій результативності аудиту. 

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (  ІІ  рівень) 

3. Розв’язати задачі (ІІІ рівень) 

  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І. Контрольні питання : 

  ІІ рівень 

1. Які основні завдання та зміст плану з праці? 

2. Які ви знаєте основні трудові показники? 

3. Назвіть основні завдання щодо планування зростання продуктивності праці на 

підприємстві. 

4. Охарактеризуйте сутність методів планування продуктивності праці. 

5. Як формується фонд заробітної плати на підприємстві? 

6. Як поділяється фонд заробітної плати на підприємстві? 

7. Визначити основні етапи проведення аналізу заробітної плати на підприємстві. 
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8. Обґрунтуйте основні завдання аналізу продуктивності праці на підприємстві. 

9. Як проводиться планування чисельності та структури кадрів? 

10.Яким чином здійснюється аналіз професійно-кваліфікаційного складу кадрів 

підприємства, фірми? 

11.Назвіть показники, які характеризують рух робочої сили, їх розрахунок. 

12.Які основні завдання проведення аудиту у трудовій сфері. 

ІІІ рівень 

Завдання 1 

Розрахувати зростання продуктивності праці за кожним резервом (ступінчастим 

методом) та в цілому по підприємству за даними табл.  

Показник 

Варіант 

1 2 3 4 5 

Економія робочої сили (осіб) за 

рахунок: 
     

Зниження браку виробництва 8 10 7 11 12 

Упровадження нових технологій 16 28 13 19 20 

Зменшення внутрішньозмінних 

простоїв 
7 8 11 10 6 

Збільшення кількості явочних днів 10 6 8 12 8 

Підвищення виконання норм 

виробітку 
6 10 7 4 5 

Розрахункова чисельність 

промислово-виробничого 

персоналу 

1200 1600 1400 2000 1800 

 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема. Звітність з питань праці. 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

План вивчення теми 

1. Моніторинг соціально-трудової сфери.  
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2. Державна статистична звітність з питань праці, її склад та значення в регулюванні 

соціально-трудових відносин.  

3. Оперативна звітність з праці в організації.   

Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

Звітність показників з праці на підприємстві поділяється на статистичну та 

оперативну, вона може мати різні напрямки використання та періодичність складання. 

Найширшу та достовірну інформацію про результати впровадження програм з праці, 

управління і розвитку персоналу надає державна статистична звітність підприємств з 

питань праці. Вона формується на основі звітів установлених форм, які підприємства 

незалежно від форм власності та господарювання зобов'язані подавати в установлені 

терміни до управління статистики місцевості, де підприємство зареєстроване 

(головного управління статистики в АР Крим, обласного (районного, міського) органу 

державної статистики). У регіональних управліннях статистики ця звітність 

акумулюється, аналізується і узагальнені результати подаються до Держкомстату 

України та Міністерства праці та соціальної політики України, яке використовує ці дані 

для планування і координації. роботи з управління соціально-трудовими процесами в 

країні.  

  Державна статистична звітність підприємств з питань праці складається з 

статистичної звітності про працю, про стан заборгованості щодо виплати заробітної 

плати та про використання робочого часу.  

Державна статистична звітність з питань праці включає такі звіти: 

• "Звіт по праці" (форма № 1-ПВ місячна), який подається підприємствами, 

установами, організаціями (далі — підприємствами) незалежно від форм власності та 

господарювання до сьомого числа наступного після звітного періоду місяця; 

• "Зведений звіт по праці" (форма № 1-ПВ місячна зведена), який подають 

підприємства, незалежно від форм власності та господарювання, що мають декілька 

видів діяльності, до сьомого числа наступного після звітного періоду місяця; 

• "Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах" 

(форма № 1-ПВ (умови праці) річна), який подається промисловими підприємствами, 

будівельними організаціями, підприємствами та організаціями транспорту і зв'язку, 

колективними сільськогосподарськими підприємствами, незалежно від форм власності 

не пізніше 31-го грудня звітного року; 

• "Чисельність окремих категорій робітників та підготовка кадрів" (форма № 6-ПВ 

річна) подається підприємствами та колективними сільськогосподарськими 

підприємствами, незалежно від форм власності не пізніше п'ятого січня року, 

наступного за звітним. Державна статистична звітність про стан заборгованості щодо 

виплати заробітної плати включає "Звіт про стан заборгованості щодо виплати 

заробітної плати" (форма № 1-ПВ (заборгованість) середньомісячна) подається 11-го 

числа наступного після звітного періоду місяця підприємствами незалежно від форм 

власності та господарювання. 

Державна статистична звітність про використання робочого часу містить "Звіт про 

використання робочого часу" (форма № 3-ІЇВ середньоквартальна) та "Зведений звіт 

про використання робочого часу" (форма № 3-ПВ зведена), які подаються до сьомого 
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числа наступного після звітного періоду місяця підприємствами незалежно від форм 

власності та господарювання. 

Також для здійснення аналізу використовуються дані бухгалтерської звітності, дані 

відділу кадрів, акти ревізій і перевірок. Оперативна звітність з праці складається для 

задоволення поточних потреб підприємства в даних про працю та соціально-трудові 

відносини. На її базі здійснюється прийняття оперативних та розробка перспективних 

рішень щодо кадрових змін на підприємстві, змін у чисельності та складі персоналу, 

показниках продуктивності праці, мотивації праці в організації, соціально-економічного 

розвитку трудового колективу. 

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 

2. Розв’язати задачі (ІІ рівень) 

  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

ІІ рівень 

Завдання 1 

Розрахувати зростання продуктивності праці з усієї сукупності факторів і з кожного 

фактора окремо на основі даних таблиці. 

Показник 
Варіант 

1 2 3 4 5 

Чисельність промислово-виробничого 

персоналу, розрахована на плановий 

обсяг виробництва і виробіток базового 

періоду, осіб 

5000 4000 3500 7050 9500 

Питома вага основних робітників 

виробництва у чисельності промислово-

виробничого персоналу, % 

40 25 30 35 45 

Втрати робочого часу робітників у 

базовому періоді, % 
6 10 8 11 7 

Втрати робочого часу у плановому 

періоді, % 
4 5 3 4 2 

Збільшення бюджету робочого часу 

одного робітника, днів 
4 2 3 4 5 

Кількість робочих днів, відпрацьованих 

одним робітником у плановому періоді 
234 234 234 234 234 
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СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Кодекс Законів про працю України. 

2. Закон України про зайнятість населення. 

3. Закон України про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності. 

4. Закон України про колективні договори і угоди. 

5. Закон України про власність. 

6. Закон України про підприємства в Україні. 

7. Закон України про господарські товариства. 

8. М.Б. Махсма «Економіка праці та соціально-трудові відносини», К., 2005. 

9. М.Б.Махсма «Економіка праці: посібник для розв’язування задач»,К.,2003. 

10.  І.В. Багрова « Нормування праці», 2003. 

11. П.Ю.Буряк «Економіка праці і соціально-трудові відносини», К.,2004. 

12. Д.П.Богиня «Основи економіки праці»,К.,2002. 

13. О.В.Дячун «Організація, нормування та оплата праці»,Львів, 2001. 

14. газета «Праця і зарплата» та інші періодичні видання. 

15. Г.В.Cавицька «Економічний аналіз»,К, 2004. 

16. О.А. Грішнова «Економіка праці та соціально-трудові відносини»,К.,2006 

17. В.О. Єрьоменко « Основи нормування праці», К.,2006 

 

 

 

 

ПРОГРАМА СЕМЕСТРОВОГО ПОВТОРЕННЯ 

1. Соціально-економічна категорія «ринок праці». 

2. Умови виникнення та ефективного функціонування ринку праці. 

3. Елементи ринку праці. 

4. Механізм функціонування сучасного ринку праці. 

5. Сегментація ринку праці за різними ознаками. 

6. Інфраструктура ринку праці. 

7. Населення як суб’єкт економічних та інших суспільних процесів і явищ. 

8. Відтворення населення, його природний і механічний рух. 

9. Структура і розміщення населення України. 

10. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів. 

11. Стан і структура трудових ресурсів. 

12. Джерела поповнення трудових ресурсів. 

13. Баланс трудових ресурсів. 

14. Розширене відтворення населення. 

15. Формування робочої сили. 

16. Організація професійної підготовки. 

17. Види розподілу та перерозподілу трудових ресурсів. 

18. Показники використання трудових ресурсів. 

19. Умови і чинники підвищення ефективності використання трудових ресурсів. 

20. Поняття, види та форми зайнятості населення. 

21. Державне регулювання зайнятості населення. 

22. Види безробіття. 

23. Природна норма безробіття. Закон Оукена. Безробіття та інфляція. 

24. Поняття продуктивності праці. 
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25. Принципи управління продуктивністю. 

26. Вартісний метод вимірювання продуктивності праці. 

27. Використання ЧП, НЧП, НВО при вимірюванні продуктивності праці. 

28. Класифікація факторів продуктивності праці. 

29. Резерви зростання продуктивності праці, їх класифікація. 

30. Натуральний метод вимірювання продуктивності праці. 

31. Трудомісткість продукції: методи вимірювання. 

32. Вартість робочої сили та її формування. 

33. Види доходів, їх диференціація. Номінальна та реальна заробітна плата. 

34. Форми і системи оплати праці. 

35. Тарифне нормування оплати праці. Тарифна система та її елементи. 

36. Мінімальна заробітна плата. 

37. Генеральна тарифна угода та галузева тарифна угода. 

38. Персонал організації та його структура. 

39. Законодавче регулювання робочого часу і часу відпочинку. 

40. Законодавче регулювання оплати праці. 

41. Сутність і зміст процесу нормування праці. 

42. Робочий час, його склад і структура. 

43. Поняття організації праці. 

44. Поняття робочого місця. Класифікація робочих місць. 

45. Умови праці. 

46. Планування та аналіз робочого часу. 

47. Планування та аналіз чисельності працівників. 

48. Планування та аналіз трудомісткості виробничої програми. 

49. Планування та аналіз продуктивності праці. 

50. Система показників соціального розвитку підприємства.      
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