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Практична робота №1 

Тема:  Показники використання робочої сили. 

Мета:  

 уяснити економічний зміст показників використання робочої сили 

та показників, що характеризують безробіття 

 вміти розраховувати показники використання робочої сили, її 

наявності, якісного складу,  

 виховати посидючість та точність у  розрахунках 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, 

методична розробка додатків до практичних робіт. 

Хід роботи: 

  І. Дати відповіді на запитання 

1. Що являє собою ринок праці? 
2. Розкрийте особливості ринку праці. 
3. Які верстви населення охоплює ринок праці? 
4. Які умови виникнення та ефективного функціонування ринку праці? 
5. Охарактеризуйте елементи ринку праці. 
6. Охарактеризуйте робочу силу як об’єкт купівлі-продажу. 
7. У чому полягає сутність попиту і пропозиції на робочу силу? 
8. Що являє собою кон’юнктура ринку праці? 
9. Які типи кон’юнктури ринку праці? 

10. Які чинники обумовлюють кон’юнктуру ринку праці? 
11. Охарактеризуйте сутність ціни робочої сили. 
12. Які функції виконує ринок праці? 
13. Які типи і види ринків праці? 
14. Поясніть відмінності між відкритим і прихованим ринком праці. 
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15. У чому полягає сегментація ринку праці? 
16. У чому полягає жорсткість і гнучкість ринку праці? 
17. Що передбачає гнучкість ринку праці? 
18. Розкрийте сутність основних концепцій аналізу ринку праці. 
19. Охарактеризуйте найбільш поширені моделі ринку праці. 
 
ІІ. Обговорити доповіді 
 
1. Ринок праці в економічній системі. 
2. Формування ринку праці в Україні. 
3. Сегментація ринку праці. 
4. Аналіз сучасного ринку праці. 
5.  
ІІІ. Опрацювати методичні вказівки 

1. Коефіцієнт необхідного обороту (Кно) визначається відношенням 

числа робітників, звільнених за даний період за причинами виробничого 

або загальнодержавного характеру (Рно), в тому числі в зв’язку з 

скороченням чисельності і переводом на інші підприємства, вступом на 

навчання, призовом на військову службу, втратою працездатності, до 

середньоспискової чисельності працівників за той же період (Р) у %, тобто  

Кно = (Рно / Р) × 100% 

2.  Коефіцієнт надлишкового обороту, або коефіцієнт плинності 

кадрів (Кпл) визначається відношенням числа робітників , звільнених за 

даний період за власним бажанням, за прогул і інші  порушення трудової 

дисципліни (Рз), до середньоспискової чисельності працівників за той же 

період (у %): 

Кпл = (Рз / Р) × 100% 

3. Коефіцієнт вибуття кадрів (Квк) визначається як відношення 

числа працівників, звільнених за всіма причинами (Рзв), до 

середньоспискової чисельності працівників за той же період (у %): 

Квк = (Рзв / Р) × 100% 

4. Коефіцієнт прийому кадрів (Кпк) визначається як відношення 

числа працівників, прийнятих на роботу за даний період (Рп). До 

середньоспискової чисельності працівників за той же період (у %): 

Кпк = (Рп / Р) × 100% 
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5. Формула Розенкранца має вигляд 
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де Ч –чисельність адміністративно – управлінського персоналу 

певної професії та ін.; 

n –кількість видів організаційно – управлінських робіт, які 

визначають завантаження цієї категорії спеціалістів; 

m – час, необхідний для виконання одиниці в межах і-го виду робіт; 

Т – робочий час спеціаліста згідно з трудовим договором 

(контрактом) за відповідний проміжок календарного часу, прийнятий в 

розрахунках; 

Кнрч – коефіцієнт необхідного розподілу часу; 

Кфрч – коефіцієнт фактичного розподілу часу; 

tp – час на різні роботи, які неможливо врахувати в попередніх 

планових розрахунках. 

 

6. Коефіцієнт необхідного розподілу часу (Кнрч) розраховують за 

формулою  

Кнрч = Кдр × Кв × Кп 

 

де Кдр – коефіцієнт, який враховує затрати на додаткові роботи, 

заздалегідь не враховані у часі, необхідному у визначення процесу 
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 ; як правило, знаходиться в межах 1.2 – 1.4; 

Кв – коефіцієнт, який враховує затрати часу на відпочинок 

співробітників протягом робочого часу, як правило дорівнює 1.12; 

Кп – коефіцієнт перерахунка явочної чисельності в спискову 

7. Коефіцієнт фактичного розподілу часу (Кфрч) визначається 

відношенням загального фонду робочого часу підрозділу до часу, 

розрахованого як  
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8.  Абсолютні показники зайнятості: 

1) загальна чисельність зайнятих, безробітних; 

2) розподіл зайнятих, безробітних: 
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— за віком; 

— за статтю; 

— за освітою; 

— за галузями; 

— за місцем проживання; 

— середня тривалість безробіття у місяцях. 

9. Відносні показники зайнятості: 

1) рівень зайнятості; 

2) структура зайнятості; 

3) рівень безробіття. 

9.1. Рівень зайнятості розраховується за формулою: 
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де Рз — рівень зайнятості, %; 

Чз — чисельність зайнятих; 

Чтр.р — чисельність трудових ресурсів. 

 

9.2. Структура зайнятості розраховується так: 
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де Кі — частка і-ї групи зайнятих; 

iзЧ
 
— чисельність і-ї групи зайнятих; 

Чз — загальна чисельність зайнятих. 

 

9.3.Рівень зайнятості певної категорії зайнятих (наприклад, 

чоловіків) розраховується за формулою: 
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де Чзч — чисельність зайнятих чоловіків; 

 Чтр.р.ч — чисельність трудових ресурсів (чоловіків). 

10. Показники, що характеризують безробіття: 

 

10.1.Рівень безробіття за визначенням МОП — 
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10.2.Рівень безробіття за офіційною системою обліку України — 
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де бР  — рівень безробіття, %; 

 Б  — кількість безробітних; 

аΕ  — кількість економічно активного населення; 

зБ  — кількість безробітних, зареєстрованих у державній службі 

зайнятості; 

      рнП — кількість працездатного населення у працездатному віці 

11. Економічно активне населення (робоча сила РС) — це зайняті у 

виробництві й безробітні, що активно шукають роботу; 

12. фрикційне безробіття — викликане пошуком більш вигідного чи 

першого місця роботи, пов'язане з переїздами чи сезонним характером роботи; 

13. структурне безробіття — безробіття, яке виникає в результаті технічного 

прогресу, що викликає зміну попиту на працівників деяких професій; 

14. циклічне безробіття — зумовлене зниженням сукупного попиту на 

робочу силу в період економічного спаду; 

15. Закон Оукена: якщо фактичний рівень безробіття перевищує природний 

на 1 %, то втрати ВВП від безробіття складають 2,5—3 %. 

 

Фактичний рівень =      Кількість безробітних   *  100%; 

   безробіття                 Кількість економічно 

                                      активного населення(РС) 

Природний рівень  = Рівень фрикційного  + Рівень структурного ; 

безробіття                    безробіття                     

                                          

                                              Кількість фрикційних  

Рівень фрикційного  =             безробіття            .     *  100%; 

безробіття                         Кількість економічно 

                                              активного населення 

                                                 Кількість структурних 

Рівень структурного      = ________безробітних____      *  100%; 

безробіття                              Кількість економічно 

                                                   активного населення  

                                           Кількість циклічних 

 Рівень циклічного     =          безробітних        .        *   100%. 

безробіття                      Кількість економічно 

 

      ІV. Розглянути послідовність виконання задач 
Для розв’язання  задачі № 2 необхідно: 

 



6 

 

1. Обчислити сумарний час виконання організаційно – управлінських 

робіт як 
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2. Визначити коефіцієнт необхідного розподілу часу: 

Кнрч = Кдр × Кв × Кп 

3. Визначити коефіцієнт фактичного розподілу часу як відношення 

загального фонду робочого часу підрозділу ( місячний фонд одного 

співробітника помножений на чисельність підрозділу) до 

сумарного часу виконання організаційно – управлінських робіт. 

4. Розрахунок необхідної чисельності підрозділу ведеться за 

формулою Розенкранца 
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V. Розв’язати самостійно задачі. 
Задача №1 

На основі даних, наведених в таблиці 1, обчислити: коефіцієнт 

необхідного обороту (Кно), коефіцієнт плинності кадрів (Кпл), коефіцієнт 

прийому та вибуття кадрів (Кпк), (Квк). На основі проведених розрахунків 

зробити висновки про плинність кадрів на підприємстві. Розробити заходи 

щодо її запобігання.  

Таблиця 1 

Показники 
Чисельність, чол.. 

Варіант 1 Варіант 2 

На початок року за списком 

числилося 
248 245 

Прийнято - всього 62 60 

В тому числі :   

а) за направленнями з навчальних 

закладів 
13 15 

б) переведено з інших підприємств 12 17 

в) за організованим набором 17 12 

г) інші прийняті підприємством 20 16 

Переведено робітники з інших 

категорій персоналу 
4 3 

Вибуло - всього 59 57 
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В тому числі :   

а) переведено на інші підприємства 6 7 

б) вибуло у зв’язку з призовом на 

військову службу, виходом на 

пенсію, переходом на навчання та з 

інших причин 

20 19 

в) вибуло із закінченням строку 

договору  
10 9 

г) вибуло за власним бажанням  16 12 

д) звільнено за прогули і інші 

порушення трудової дисципліни  
7 10 

Переведено з робітників в інші 

категорії персоналу  
3 2 

Числилося по списку на кінець 

звітного року 
252 247 

Середньоспискова чисельність 

робочих  
250 246 

 

Задача №2 

На підприємстві місячний фонд часу одного співробітника згідно з 

контрактом 170 год., коефіцієнт затрат часу на додаткові роботи – 1.3, 

коефіцієнт затрат часу на відпочинок співробітників – 1.12, коефіцієнт 

перерахунку чисельності – 1.1, час, який виділяється на різні роботи не 

враховані в планових розрахунках – 200год., фактична чисельність 

підрозділу – 30 осіб. Розрахувати чисельність адміністративно – 

управлінського персоналу за допомогою формули Розенкранца. Дані для 

розрахунку наведені в таблиці . 

Таблиця  

Організаційно – 

управлінські види робіт 

Кількість дій на 

виконання плану 

роботи 

Час необхідний для 

виконання дії, год. 

1 50 1 

2 30 0.5 

3 3 3 

 

Задача №3 
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Розрахуйте, як змінилась структура зайнятих в економіці у звітному 

періоді, якщо усього зайнятих у цьому періоді в галузях економіки було 

22,99 млн осіб, у тому числі у сфері матеріального виробництва 13,18 млн 

осіб, у сфері послуг 9,81 осіб. Відповідно в базисному періоді було 

13,77 млн осіб, 9,98 млн осіб. 

 

Задача №4 

Розрахуйте рівень безробіття на кінець звітного періоду, якщо 

чисельність економічно активного населення становить 25,99 млн осіб, 

серед них безробітних 2,9 млн осіб. 

 

Задача №5 

У звітному періоді рівень безробіття становив 12,1% і зріс на 0,9% 

порівняно з базисним періодом. При цьому чисельність економічно 

активного населення не змінилась. Який рівень безробіття був у базисному 

періоді? 
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Практична робота №2 

Тема. Оплата праці 

Мета:  

 уяснити економічний зміст заробітної плати ; 

 усвідомити необхідність тарифного нормування заробітної плати, 

 вміти розраховувати середній тарифний коефіцієнт та середній 

розряд, заробітну плату. за різними системами  оплати праці; 

 виховати посидючість та точність у  розрахунках 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, 

методична розробка додатків до практичних робіт. 

Хід роботи: 

  І. Дати відповіді на запитання 

1. Охарактеризуйте заробітну плату як соціально-економічну категорію. 

2. Які функції виконує заробітна плата в ринковій економіці? 

3. Що таке номінальна і реальна заробітна плата? 

4. Яка структура заробітної плати? 

5. Назвіть принципи організації заробітної плати. 

6. Які основні елементи організації заробітної плати? 

7. Хто є суб’єктами організації оплати праці? 

8. Розкрийте сутність тарифної системи. 

9. Які основні елементи тарифної системи? 

10. Що являє собою «Довідник кваліфікаційних характеристик професій 

працівників»? 

11. Охарактеризуйте сутність тарифної сітки. 

12. Що визначає тарифна ставка? 

13. Як установлюється посадовий оклад керівників та спеціалістів? 

14. Які застосовуються доплати й надбавки? 

15. У чому полягає подальше удосконалення тарифної системи? 

16. Які форми і системи заробітної плати застосовуються на 

підприємстві? 

17. Які умови ефективного застосування форм заробітної плати? 
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18. Як розраховується заробіток за окремими системами заробітної плати? 

19. Розкрийте сутність контрактної системи оплати праці. 

20. Чим різняться індивідуальні й колективні системи оплати? 

21. Які функції виконує преміювання? 

22. Які види преміювання? 

23. У чому сутність участі працівників у прибутках? 

ІІ. Обговорити доповіді 
 
1. Ефективність оплати праці працівників. 

2. Удосконалення форм і систем оплати праці працівників. 

3. Удосконалення тарифної системи. 

4. Ефективність систем преміювання працівників. 

5. Контрактна система оплати праці. 

ІІІ. Опрацювати методичні вказівки та послідовність виконання 

задач 

Пояснення до задачі 1.  

Заробіток бригади при застосуванні відрядно-преміальної системи 

складається з відрядного фонду оплати праці за фактично виконану роботу 

і премії за перевиконання планового завдання: 

Ззаг = Звс + М 

Відрядний фонд оплати праці бригади розраховується за формулою 

Звс = Сроб × Нч × Нф, 

Де Сроб – середня погодинна ставка ( середньоарифметична величина 

п.6), 

Нч – норма часу на збирання одного двигуна (п.1), 

Нф – фактично зібрано двигунів (п.3). 

Премія за перевиконання планового завдання буде розраховуватись за 

формулою: 

М = Звс ( П × К ) / 100, 

де П - % премії за перевиконання планового завдання (п.4), 

К – коефіцієнт виконання планового завдання (п.3/п.2). 

Загальний заробіток бригади за місяць розподіляється між окремими 

працівниками пропорційно їх тарифному заробітку.  

Розрахунок заробітку кожного працівника пропонується виконати за 

допомогою таблиці  

( таб.1а). 
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Додаткова оплата бригади визначається як різниця між величиною 

відрядного фонду оплати праці (Ззаг) і сумою тарифного фонду оплати 

праці всіх працівників (сума ст..4). 

Таблиця 1а 

№ 

праці

вник

а 

Відпраць

овано за 

місяць, 

год. 

Тарифн

а 

ставка, 

коп../го

д. 

Тарифний 

фонд оплати 

праці 

Додатков

а оплата, 

грн.. 

Премі

я 

грн. 

Загальний 

заробіток, 

грн.. 

1 2 3 4=2×3 5 6 7=4+6 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

Ітого       

   ФОП Звс - ФОП М Ззаг 

   Пояснення до задачі 2.  

       Тарифні коефіцієнти показують, у скільки разів тарифні ставки ІІ і 

наступних розрядів більше тарифної ставки І розряду. 

Діапазон тарифних ставок показує співвідношення крайніх розрядів 

тарифної сітки. 

Відносне зростання кожного наступного розряду по відношенню до 

попереднього показує розмір збільшення (в %), абсолютне зростання 

характеризується різницею між ними. 

Пояснення до задачі 3. 
Середній розряд робіт (робітників) визначається як 

середньоарифметична величина їх розрядів, зважена та трудомісткість 

робіт ( число працівників) кожного розряду. 

Середній тарифний коефіцієнт робіт ( працівників ) визначається як 

середньоарифметична величина їх тарифних коефіцієнтів, зважена на 

трудомісткість робіт ( кількість працівників) кожного розряду: 
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Рс = ∑РТ / ∑Т,                         Рс = ∑РЧр / ∑Чр, 

Кс = ∑КТ / ∑Т,                        Кс = ∑КЧр / ∑Чр. 

де Рс – середній розряд робіт ( робітників), Т- трудомісткість робіт, нормо.-

год., Чр – чисельність робітників, Кс – середній тарифний коефіцієнт робіт 

(робітників), ∑РТ – Загальна трудомісткість, приведена до 1 розряду, 

нормо.-год. , ∑РЧр – загальна чисельність працівників , приведених до 

працівників 1 розряду, ∑КТ – загальна трудомісткість приведена до 1 

розряду , нормо.-год., ∑КЧр – загальна чисельність працівників, 

приведених до коефіцієнта 1 розряду. 

Пояснення до задачі 4. 
Якщо відома середня тарифна ставка працівників ( робіт ), то середній 

тарифний коефіцієнт визначають за формулою 

Кс = Сс / Ст 1  , 

де Ст 1  - тарифна ставка першого розряду. 

Якщо відомий середній тарифний коефіцієнт працівників (робіт), то 

середня тарифна ставка (Сс) визначається за формулою 

Сс = Ст 1 Кс. 

Пояснення до задачі 5. 
1. Встановлено фактичний і плановий виробіток швачки у нормо-

годинах. Для цього фактичну і планову кількість виробів 

множимо на трудомісткість пошиття одного виробу. 

2. При відрядно-пргресивній формі оплати праці виробіток в 

межах норми оцінюється за чинними на підприємстві 

розцінками, а його надлишок – за підвищеними розцінками. 

3. Визначаємо місячний заробіток швачки. Для цього виробіток в 

межах норми множимо на годинну тарифну ставку 3 розряду і 

додаємо заробіток за підвищеною розцінкою ( кількість виробів, 

вироблених понад норму множать на тарифну ставку 3 розряду 

підвищену на % росту розцінки). 

Пояснення до задачі 6. 
1. Для визначення заробітної плати підсобного робітника (Зпр) 

використовують формулу  

Зпр = С × t ×Квн, 

де С – погодинна тарифна ставка підсобного робітника,  

t – тривалість робочого дня , годин., 
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Квн – середній відсоток виконання норм виробітку основними 

робітниками. 

2. визначаємо середній відсоток виконання норм виробітку 

основними робітниками (Квн) за формулою 

Квн = Вс / Нв, 

де Вс – виробіток в середньому на одного робітника; 

Нв – змінна норма виробітку, шт. 

Пояснення до задачі 7. 
1. Визначається плановий місячний фонд робочого часу економіста 

(ФРЧп): 

ФРЧп = Др ×Тр, 

де Др. – кількість робочих днів, яка має бути відпрацьована за графіком 

протягом місяця, днів; 

Тр – тривалість робочого дня, годин. 

2. Визначається годинна тарифна ставка економіста (ТСг): ТСг = Мо / 

ФРЧп,   

де Мо – місячний оклад економіста, грн.. 

3. Визначається зарплата за фактично відпрацьований робочий час 

(ЗПфрч): 

ЗПфрч = (Др. – Дн) × Тр × ТСг, 

де Дн – кількість днів, на які був наданий листок непрацездатності. 

4. Визначається оплата за дні непрацездатності (ЗПнп): ЗПнп = Дн × 

Тр × ТСг 

5. Оплата в святковий день (ЗПсв) визначається за формулою 

ЗПсв = Дсв × Тр × ТСг, 

де Дсв – кількість святкових днів..   

6. Визначається фонд основної оплати праці(ЗПосн): 

ЗПосн = ЗПфрч + ЗПнп + ЗПсв 

7. Визначається розмір премії (П):  П= ЗПосн × Пр, де Пр = премія, %. 

8. Визначається місячна заробітна плата економіста (ЗПміс): 

ЗПміс = ЗПосн + П. 

ІV. Розв’язати самостійно задачі. 

Задача 1 

Бригада працівників у складі 10 чоловік зайнята збиранням 

електродвигунів. На підставі вихідних даних, наведених нижче, визначити 
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заробіток кожного працівника  при застосуванні відрядно-преміальної 

системи. Вихідні дані наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Вихідні дані для визначення заробітку бригади 

Показники 
Одиниці 

виміру 

Значення по варіантах 

1 

вар 

2 

вар 

3 

вар 

4 

вар 
5вар 

1. Норма часу на збирання 

двигуна 
н/год 8.5 8.8 9.0 9.3 8.7 

2. Планове завдання 

бригади на місяць 
шт. 200 210 200 190 215 

3.Фактично зібрано 

електродвигунів за місяць 
шт. 225 220 205 198 225 

4. Премія за перевиконання 

планового завдання 
% 10 12 15 18 11 

5.Відпрацьовано за місяць 

робітником 
год.      

1-м  168 144 160 128 152 

2-м  144 168 144 168 160 

3-м  168 152 144 144 152 

4-м  168 152 150 160 160 

5-м  128 152 128 144 168 

6-м  144 168 160 128 160 

7-м  152 152 160 168 160 

8-м  168 128 168 128 168 

9-м  152 160 128 168 128 

10-м  144 152 128 160 168 

6. Погодинна тарифна 

ставка робітника 
коп./год.      

1-го  75 75 75 75 75 

2-го  70 75 70 70 75 

3-го  75 70 75 70 70 

4-го  65 65 70 70 70 

5-го  70 70 65 65 65 

6-го  75 70 70 65 70 
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7-го  65 65 65 70 65 

8-го  55 55 60 65 70 

9-го  60 60 55 60 65 

10-го  55 60 60 55 55 

Задача 2 

На основі даних таблиці визначте: 1) тарифні коефіцієнти; 2) діапазон 

тарифних ставок;  

3) рівень абсолютного і відносного зростання тарифних коефіцієнтів. 

Таблиця 2 

Годинна тарифна ставка для працівників виробничих об’єднань 

(підприємств) машинобудування  

( в коп..) 

 Розряди 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Слюсарі – інструментальники і 

верстатники широкого 

профілю, слюсарі – 

ремонтники, електромонтери 

        

Для відрядників 65 70 78 88 100 117 123 131 

Для погодинників 61 66 73 82 94 109 115 123 

Верстатні роботи по обробці 

металу на металообробних 

верстатах 

        

Для відрядників 60 65 72 81 92 107 - - 

Для погодинників 56 61 67 75 86 100 - - 

На інших роботах         

Для відрядників 54 59 65 73 83 97 - - 

Для погодинників 50 55 61 68 78 91 - - 

Задача 3 

Трудомісткість виробничої програми розподілена за розрядами на 

плановий рік таким чином: 1 розряд – 10 тис. нормо-год., 2 розряд – 15, 3 

розряд – 35, 4 розряд – 70, 5 розряд – 50, 4 розряд – 20 тис.нормо-год.; 

встановленні наступні коефіцієнти за розрядами : 1-1; 2-1,08; 3 – 1,2 ; 4- 

1,35; 5 – 1,53; 6 – 1,8.  

Визначте середній розряд робіт, середній тарифний коефіцієнт. 
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Задача 4 

Середня тарифна ставка – 90 коп. Визначте середній тарифний 

коефіцієнт. 

Середній тарифний коефіцієнт – 1,6. Визначте середню тарифну 

ставку. 

Задача 5. 

Обчислити місячний заробіток швачки 3-го розряду, за відрядно 

прогресивною системою оплати праці, якщо за місяць нею виготовлено 150 

шт. виробів при завданні 130шт. Трудомісткість пошиття виробу 1,2 н/год.  

Вихідна база для нарахування доплати 100 % від плану. Шкала для 

визначення проценту росту та вихідні дані в таблиці 5. 

Таблиця 5 

% 

перевиконання 

вихідної бази 

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 

% росту 

розцінки 
20 40 60 80 100 

Задача 6. 

Підсобний робітник обслуговує трьох основних робітників. Його 

година тарифна ставка 1,2 грн. при 8-годинному робочому дні. Змінна 

норма виробітку кожного із основних робітників становить 50 шт/зм., а 

фактичне виконання цієї норми за зміну становило: першим робітником – 

98,5%, другим – 118,4%, третім – 110%. Визначте фактичний денний 

заробіток підсобного робітника. 

Задача 7 

Місячний оклад економіста 153 грн. при тривалості робочого дня 8,2 

год. За графіком ним має бути відпрацьовано 22 дні, 1 з яких святковий, що 

не співпадає з вихідним, а фактично йому був наданий листок 

непрацездатності на 4 дні, листок непрацездатності оплачується в розмірі 

100 % денного заробітку. З фонду матеріального заохочення економісту 

нарахована премія в розмірі 15 % фактичного заробітку. Обчислити 

місячну заробітну плату економіста. 

 

 

 

 



17 

 

Практична робота № 3 

Тема.  Продуктивність праці.(І) 

Мета:  

• усвідомити роль продуктивності праці в підвищенні ефективності 

виробництва;  

 навчитись розраховувати показники: 

 продуктивності праці; 

 індивідуальні і зведені індекси продуктивності праці; 

 виховати посидючість та точність у  розрахунках 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, 

методична розробка додатків до практичних робіт. 

Хід роботи: 

  І. Дати відповіді на запитання 

1. Охарактеризуйте сутність продуктивності і продуктивності праці. 

2. Розкрийте значення продуктивності. 

3. Що являє собою модель «пастки» низької продуктивності. 

4. Охарактеризуйте сутність інтенсивності праці. 

5. Які показники продуктивності праці? 

6. Що являє собою виробіток? 

7. Що являє собою трудомісткість? 

8. Розкрийте співвідношення між виробітком і трудоміст- 

кістю. 

9. Як обчислюється рівень продуктивності праці у масштабі економіки? 

10. Які показники виробітку залежно від одиниці виміру робочого часу? 

11. Які застосовуються методи вимірювання продуктивності праці? 

12. Охарактеризуйте сутність натурального методу вимірювання 

продуктивності праці, його переваги та недоліки. 

13. Розкрийте сутність трудового методу вимірювання продуктивності 

праці, його переваги та недоліки. 
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14. Охарактеризуйте вартісний метод вимірювання продуктивності праці, 

його різновиди, переваги та недоліки. 

15. Розкрийте сутність трудомісткості в системі техніко-економічних 

показників діяльності підприємства. 

16. Які види трудомісткості? 

ІІ. Обговорити доповіді 

1. Ефективність праці і фактори, що її визначають. 

2. Значення і роль продуктивності в ринкових умовах. 

3. Вимірювання продуктивності праці. 

4. Трудомісткість як важливий показник діяльності підприємства. 

5. Інтенсивність праці та її взаємозв’язок з продуктивністю праці. 

ІІІ. Опрацювати методичні вказівки та розв’язання типових задач 

Приклад1. 

Обчислити середньогодиний, середньоденний та річний виробіток у 

звітному році за такими даними: облікова чисельність промислово – 

виробничого персоналу – 1100 працівників, виготовлено продукції на 9 

млн. грн. За рік працівниками відпрацьовано 235400 люд.-днів або 1836120 

люд.-год. Визначте, як змінились показники виробітку порівняно з 

минулим роком, якщо середньогодинний виробіток у минулому році 

становив 4.3 грн., середньоденний – 36., середньорічний – 7800 грн.  

 Розв’язання. 

1.Обчислення годинного виробітку в звітному році: 

 год  
       

       
     грн  год  

2.Обчислення денного виробітку в звітному році: 

 ден  
       

      
       грн  год  

3.Обчислення річного виробітку в звітному році: 

 річн  
       

    
        грн  год  

4.Приріст годинного виробітку: 

       

   
              

5.Приріст денного виробітку: 

        

  
             

6.Приріст річного виробітку: 
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Приклад 2. 

Протягом місяця робітник за 164 год виготовляє 400 деталей. При 

запровадженні заходів щодо покращення організації праці на робочих 

місцях трудомісткість виготовлення деталей знизилась на 0,1 н.-год. 

Скільки деталей виготовить робітник в нових умовах організації праці і на 

скільки відсотків підвищиться його продуктивність праці? 

Розв’язання. 

1.Обчислення трудомісткості деталей до запровадження заходів 

щодо організації праці: 

  
 

 
 

   

   
      н  год  

2.Визначення трудомісткості виготовлення деталі після 

запровадження заходів щодо покращення організації праці: 

                 н  год  

3.Обчислення кількості деталей, що вироблятимуться за нового рівня 

трудомісткості деталі: 

  
 

 
 

   

    
     дет лі  

4.Продуктивність праці до впровадження заходів щодо покращення 

організації праці: 

   
 

 
 

   

   
      дет лей год   

         5.Продуктивність праці після впровадження заходів щодо 

покращення організації праці:  1=  =529164=3,22 деталі/год. 

         6.Приріст продуктивності праці: 

         

    
            

Приклад 3. 

В таблиці наведені дані, про роботу двох цехів підприємства 

№ 

цеха 

Базисний період Звітний період 

Обсяг 

продукції, 

тис.т. 

Кількість 

працюючих, 

чол.. 

Обсяг 

продукції, 

тис.т. 

Кількість 

працюючих, 

чол.. 

1 60000 600 55000 500 
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2 126000 900 154000 1000 

Розрахуйте індекс зростання продуктивності праці окремо по цехах і в 

цілому по підприємству, проаналізуйте отримані результати. 

 

Методичні рекомендації  

Для розв’язання задачі спочатку обчислюють продуктивність праці 

робітників в кожному цеху та по підприємству в цілому шляхом ділення 

обсягу продукції на кількість працюючих. Для обчислення індексів 

продуктивності праці базисного періоду по кожному цеху і по 

підприємству в цілому.  

 

ІV. Розв’язати самостійно задачі. 

Задача 1 

Обчислити середньогодиний, середньоденний та річний виробіток у 

звітному році за такими даними:  

Показники І варіант ІІ варіант ІІІ варіант 

Облікова чисельність ПВП, чол.. 1200 800 750 

Обсяг виробництва, млн..грн 10 6 5 

Трудомісткість виробничої 

програми, людино-дні 

234500 245000 225400 

Тривалість робочого дня, год 8 7 7,5 

Визначте, як змінились показники виробітку порівняно з минулим 

роком, якщо середньогодинний виробіток у минулому році становив 4,5 

грн., середньоденний – 32 грн., середньорічний – 8600 грн.  

 

Задача 2 

Протягом місяця робітник виготовляє: 

І варіант – 150 деталей за 178 год; 

ІІ варіант – 180 деталей за 160 год; 

ІІІ варіант – 100 деталей за 150 год 

 При запровадженні заходів щодо покращення організації праці на 

робочих місцях трудомісткість виготовлення деталей знизилась на:  

І варіант – 0,2 н-год   

ІІ варіант – 0,15 н-год; 

ІІІ варіант – 0,1 н-год 

 Скільки деталей виготовить робітник в нових умовах організації 

праці і на скільки відсотків підвищиться його продуктивність праці? 
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Задача 3 

 

В таблиці наведені дані, про роботу двох цехів підприємства 

 

№ 

цеха 

Базисний період Звітний період 

Обсяг 

продукції, 

тис.т. 

Кількість 

працюючих, 

чол.. 

Обсяг 

продукції, 

тис.т. 

Кількість 

працюючих, 

чол.. 

 І вар ІІ вар І вар ІІ вар І вар ІІ вар І вар ІІ вар 

1 123500 24500 125 35 143700 30000 120 40 

2 245000 56800 245 75 234600 55700 230 73 

Розрахуйте індекс зростання продуктивності праці окремо по цехах і в 

цілому по підприємству, проаналізуйте отримані результати. 

Задача 4 

За 5 років національний дохід зріс на 24%. Кількість зайнятих у галузях 
матеріального виробництва збільшилась на 2,1%. Визначити частку 
приросту національного доходу за рахунок зростання продуктивності 
праці. 
Задача 5 

Видобуток вугілля у шахті в базисному році становив  1610 тис. т, у 
звітному — 1848 тис. т. Визначити абсолютну величину та зростання 
виробітку на одного робітника шахти, якщо кількість робітників у 
базисному році становила 2600 осіб, у звітному — 2700 осіб. 

Задача 6. 
Обчислити, на скільки відсотків знизилась трудомісткість роботи і 

зросла продуктивність праці на підставі таких даних: на обробку виробу 

витрачалось 23 хв, після перегляду норм часу на даний виріб була 

встановлена норма 20 хв. 

Пояснення 

 якщо норма виробітку збільшується на %,a то норма часу 

зменшується на 

%
100

100

 

 




, 

  якщо норма виробітку зменшується на %,a то норма часу зростає 

на   %
100

100

 

 




, 
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Практична робота № 4 

Тема.  Продуктивність праці.(ІІ) 

Мета:  

• усвідомити роль продуктивності праці в підвищенні ефективності 

виробництва та зрозуміти залежність між продуктивністю та 

трудомісткістю праці,  

• вивчити методи визначення продуктивності праці;  

 навчитись розраховувати продуктивність та трудомісткість праці 

різними методами, їх зміну( індекси , темпи , рівень змін); 

 виховати посидючість та точність у  розрахунках 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, 

методична розробка додатків до практичних робіт. 

Хід роботи: 

  І. Дати відповіді на запитання 

1. Дайте визначення ефективності праці. 

2. Яка різниця між поняттями ―продуктивність‖ і ―продуктивність праці‖? 

3. Обґрунтуйте значення зростання продуктивності праці для економіки 

країни та добробуту населення. 

4. Назвіть показники продуктивності праці, обґрунтуйте їх взаємозв’язок. 

5. Визначте переваги та недоліки методів вимірювання продуктивності 

праці. 

6. Охарактеризуйте сфери застосування методів вимірювання 

продуктивності праці. 

7.  Які чинники впливають на зростання продуктивності праці? 

8.  

З чим пов’язані повільні темпи зростання продуктивності праці в Україні. 

9.  Охарактеризуйте резерви зростання продуктивності праці. 

10.  З якою метою на підприємствах розробляються та впроваджується 

програми управління продуктивністю праці? 

ІІІ. Опрацювати методичні вказівки до розв’язання задач 
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1. У деяких галузях промисловості, таких як швейна, поліграфічна, 

продуктивність праці розраховують, використовуючи показник обсягу 

нормативної вартості обробки (НВО). Для цього за кожним видом 

виробів визначають на певний період єдині й постійні нормативи витрат за 

такими статтями:  

 заробітна плата основних виробничих робітників з відрахуваннями 

на соціальне страхування (вартість витрат живої праці),  

 цехові й загальнозаводські витрати.  

Недоліки цього показника:  

 не характеризує обсягу всієї виконаної роботи (повної 

вартості), собівартості виробленої продукції, новоствореної 

вартості, 

 враховує не фактичну вартість обробки, а лише її нормативне 

значення. 

     2. Показник чистої продукції точно характеризує новостворену 

продукцію, якщо продукція реалізується за ринковими цінами, проте в 

сучасних умовах великий вплив чинять монопольні ціни, які змінюють 

реальний вклад підприємства у створення нової вартості. Величина чистої 

продукції розраховується як різниця між обсягом валової продукції і 

витратами на сировину, матеріали, напівфабрикати, паливо, енергію, 

амортизаційні відрахування (елементи уречевленої праці): 

           Чп = Qв-Мв, або Чп = 3п + Пр,  

де Чп — обсяг чистої продукції;  

     Qв — обсяг валової продукції; 

     Мв —матеріальні витрати; 

     Зп — заробітна плата з нарахуваннями на соціальне страхування;  

     Пр — прибуток підприємства. 

    Ширше застосовується на підприємствах показник продуктивності 

праці, розрахований на основі показника нормативно-чистої продукції. 

   3. Сутність нормативного методу визначення чистої продукції 

полягає в тому, що на кожний вид продукції, котра випускається 

підприємством, поряд з оптовою ціною встановлюється також норматив 

чистої продукції. Обсяг нормативно-чистої продукції (НЧП) на  

підприємстві визначається множенням обсягу випуску кожного виду 

продукції в натуральному вимірнику (штук, кг тощо) на норматив і 

складанням одержаних результатів.  
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    Нормативи чистої продукції мають бути стабільними, тому обсяги 

нормативно-чистої продукції порівнюються протягом певного періоду. 

Обсяг нормативно-чистої продукції розраховується так: 

               НЧП = ∑П х Нчп  

де П — план випуску і-х виробів, шт.; 

       Нчп — норматив чистої продукції на і-й виріб, грн;  

    Норматив чистої продукції на виріб визначається: 

        Нчп  = Звр (1 + Кз) + Пн  

   де Звр — заробітна плата основних виробничих робітників з 

відрахуваннями на соціальне страхування, грн.; 

        Кз — коефіцієнт, який обчислюється як відношення суми заробітної 

плати працівників, зайнятих обслуговуванням і управлінням виробництва, 

до  суми заробітної плати основних виробничих робітників; 

       Пн — нормативний прибуток, грн. 

       Недоліки показника нормативно-чистої продукції ідентичні недолікам 

показника чистої продукції. 

ІV. Розв’язати самостійно задачі. 
Задача 1 

Розрахувати зростання продуктивності праці в умовно-натуральному 
вимірі на миловарному заводі, коли відомі дані про виробництво мила 
та відпрацьовані людино-дні : 

Показник Базисний період Звітний період 

Вироблено мила, т   

Господарського 400 90 

Туалетного 40 100 

Мильної стружки 20 150 

Відпрацьовано людино-днів 160 170 

Коефіцієнти переведення в умовне мило: господарське — 1,0; 
туалетне — 1,8; мильна стружка — 2,2. 

 
Задача 2 
 

Визначити зростання продуктивності праці на взуттєвій фабриці в 
умовно-натуральному вимірі на основі даних табл. 2. Коефіцієнти 
переведення в умовні пари визначаються за плановою трудомісткістю. 
За одиницю береться трудомісткість пари «черевики робочі». 

Вид виробу 

Обсяг виробництва, тис. пар. Затрати праці, тис. людино-днів 

Базисний 
період 

Звітний 
період 

Базисний 
період 

Звітний 
період 
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Черевики робочі 100 112 200 218 

Черевики шкіряні 400 350 840 725 

Туфлі модельні 300 385 900 1150 

Задача 3 
У звітному періоді в цеху було установлено нове устаткування. 

Робітник на новому верстаті виробляє за годину 50 виробів, а в 
базисному періоді на старому верстаті виробіток дорівнював 40 
виробів. Визначити індекс і процент зростання виробітку. 

Задача 4 
Робота двох підприємств, що виробляють однакову продукцію у межах 

об’єднання, характеризується даними 

Підприєм-
ство 

Базисний період Звітний період 

Обсяг 
виробництва, 

грн. 

Чисельність 
працюючих, осіб 

Обсяг 
виробництва, 

грн. 

Чисельність 
працюючих, осіб 

№ 1 2 040 000 560 1 950 000 480 

№ 2 2 500 000 495 3 540 000 620 

Розрахувати індекси продуктивності праці кожного підприємства та 
загальний процент зростання продуктивності праці двох підприємств. 

Задача 5 
Визначити зростання продуктивності праці на підприємстві на основі 

даних  
Показник Базисний період Звітний період 

Обсяг виробництва, грн. 2 000 000 2 200 000 

Питома вага кооперованих поставок в 
обсязі продукції, q0 

5 3,8 

Середньооблікова чисельність 
промислово-виробничого персоналу, 
осіб 

600 600 

Задача 6 

Визначити виробіток на одного працівника за методом НВО, якщо 
обсяг валової продукції становить 2420 тис. грн., а питома вага 
основних витрат за нормативами така: заробітна плата основних 
робітників з нарахуванням — 8%, цехові витрати — 12%, 
загальнозаводські витрати — 10%, сировина й основні матеріали — 
40%, кооперовані поставки — 15%. Середньооблікова чисельність ПВП 
— 486 осіб. 

 
Задача 7 

Визначити зростання продуктивності праці в результаті зниження 
трудомісткості продукції за даними 
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Вид виробу 
План випуску 

виробів 

Затрати праці на один виріб, н/год. 

Базисний період Звітний період 

А 1100 4 3 

Б 1900 5 5 

В 4200 6 4 

Разом 7200  

Задача 8 
У цеху в звітному та базисному періодах чисельність робітників 

становила 115 осіб. Визначити виробіток на одного робітника у нормо-
годинах, зростання продуктивності праці у виробництві кожного 
виробу та по цеху у цілому на основі даних  

Вид 
виробу 

Базисний період Звітний період 

Кількість 
виробів, шт. 

Затрати часу  
на одиницю виробу, 

н/год  

Кількість 
виробів, шт. 

Затрати часу  
на одиницю виробу, 

н/год 

А 8500 4,2 10 000 4,1 

Б 13 400 2,1 14 500 1,8 

В 13 800 4,8 14 200 4,3 

Г 8900 4,9 10 200 4,4 

Задача 9 
Визначити підвищення виробітку на дільниці за нормативним 

робочим часом, якщо в базисному періоді виконані роботи в обсязі 50 
тис. нормо-годин, при цьому відпрацьовано 40,0 тис. год., у звітному 
періоді відповідно — 56,7 тис. нормо-годин і 42,0 тис. год. 

Задача 10 
Визначити зростання продуктивності праці за методом нормативно-

чистої продукції на основі даних  

Назва  
виробу 

Обсяг виробництва, шт. 
Норматив чистої продукції, грн. 

Базисний період Звітний період 

А 950 1020 24 400 

Б 400 440 29 800 

В 150 150 26 200 

Чисельність ПВП у базисному періоді 2056 осіб., у звітному — 
2030 осіб. 

Задача 11 
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Визначити рівень та індекси годинного, денного, річного виробітку 
на одного робітника цеху на основі даних  

Показник Базисний період Звітний період 

Нормативно-чиста продукція, грн. 33 600 38 780 

Відпрацьовано робітниками:   

Людино-годин 184 000 180 500 

Людино-днів 23 000 23 000 

Середньооблікова чисельність 
робітників цеху, осіб 

100 110 

Задача 12 

Робота підприємства характеризується такими показниками  

Показник Базисний період Звітний період 

Валова продукція, грн. 1 000 000 1 200 000 

Обсяг незавершеного виробництва, грн. 50 000 60 000 

Матеріальні витрати, грн. 600 000 750 000 

У тому числі: сировина та основні 
матеріали, грн. 

540 000 676 000 

Амортизаційні відрахування, грн. 70 000 85 000 

Фонд зарплати всього персоналу, грн. 150 000 175 000 

Чисельність усього персоналу, осіб 885 900 

Прибуток, грн. 180 000 190 000 

 
Визначити зростання продуктивності праці за валовою, товарною, 

чистою, умовно-чистою продукцією та нормативною вартістю обробки, 
пояснити причини різниці показників. 
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Практична робота № 5 

Тема.  Класифікація витрат робочого часу 

Мета:  

• усвідомити роль робочого часу та необхідності його нормування  та 

зрозуміти класифікацію витрат робочого часу.  

• вивчити методи вивчення витрат робочого часу та індекси затрат 

робочого часу;  

 навчитись розраховувати змінний робочий час; 

 виховати посидючість та точність у  розрахунках 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, 

методична розробка додатків до практичних робіт. 

Хід роботи: 

  І. Дати відповіді на запитання 

1. Що таке робочий час? 

2. Які існують класифікації робочого часу? 

3. Які складові містить класифікація робочого часу виконавця? 

4. Що таке «час роботи», з яких видів роботи він складається? 

5. Чи всі види роботи продуктивні? Чому не всі? 

6. Що таке «час перерв»? 

7. Що таке регламентовані та нерегламентовані перерви? 

8. Що таке простої, чим вони відрізняються від перерв?  

9. Які витрати робочого часу нормуються, а які — ні? Чому? 

10. Які складові містить класифікація робочого часу стосовно 

виробничого процесу? 

11. Які складові містить час, пов'язаний з виконанням виробничого 

завдання (стосовно виробничого процесу)? 

12. Які складові містить час втрат (стосовно виробничого процесу)? 

13. Які складові містить класифікація робочого часу використання 

машин? 

14. З чого складається час роботи машини? 

ІІ. Розв’язати загальне завдання 
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Визначте до якого виду витрат робочого часу належить кожен з 

наведених видів робіт. В графі «Індекс» необхідну зазначити скорочену 

позначку. згідно з загальноприйнятою індексацією. 

№ Вид робіт Індекс 

1 Підготовка обладнання та інструменту до роботи  

2 Стороння розмова  

3 Установлення інструменту   

4 Установлення пристроїв  

5 Обробка деталей  

6 Заміна різця  

7 Ходіння за інструментом  

8 Установка різця  

9 Очікування слюсаря-ремонтника через вихід з ладу 

верстата 

 

10 Дрібний ремонт верстата  

11 Здавання готових деталей  

12 Отримання нового завдання  

13 Переналагодження обладнання  

14 Розмова з сусідом  

15 Перерва на особисті потреби  

16 Простій через відсутність електроенергії  

17 Зняття інструменту, прибирання робочого місця  

18 Отримання наряду і креслення  

19 Отримання заготівель  

20 Отримання інструменту  

22 Налагодження верстата  

23 Змащення верстата  

24 Заміна інструменту  

25 Очікування заготівель  

26 Пізній початок праці  

27 Відпочинок через технічні причини  

28 Очікування ремонту супорта  

 

 ІІІ. Опрацювати методичні вказівки та розв’язати типові задачі 

Задача №1 

Визначити  штучно – калькуляційний час, якщо основний час (То) – 6 

хв., допоміжний час (Тдоп) – 3 хв., час на обслуговування робочого місця – 

4 % від оперативного часу, на відпочинок – 5 % від оперативного часу, 

підготовчо – завершальний час (Тпз) – 40 хв., на зміну, тривалість на зміну 

(Тзм) – 480 хв. 
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Методичні вказівки 

1. Для розв’язання задачі визначають оперативний час за формулою 

Топ = То + Тдоп 

2. Норма штучного часу обчислюється за формулою 

Тшт = Топ (1 + К / 100), 

де К – сумарний показник часу на обслуговування робочого місця та 

відпочинок працівника. 

3. Визначають норму виробітку за зміну 

Нвир = (Тзм – Тпз) /Тшт 

4. Визначають час підготовчо – завершальної роботи на деталь за 

формулою 

Тпдет = Тпз / Нвир 

5. Норма штучно – калькуляційного часу визначається за формулою 

Тштк = Тшт + Тпдет 

 

Задача №2 

Визначте норму часу на партію деталей, якщо: основний час (То) – 

5хв., допоміжний час (Тдоп) – 2.6 хв., час на обслуговування робочого 

місця (Тобс) – 0.15 хв., час на відпочинок працівника (Твідп) – 0.22 хв., 

підготовчо – завершальний час (Тпз) на одиницю продукції – 0.5 хв., 

кількість деталей у партії – 90 шт. 

 

Методичні вказівки 

1. Норма штучно – калькуляційного часу обчислюється за формулою 

Тштк = То + Тдоп + Тобс + Твідп + Тпз 

2. Норма часу на партію розраховується шляхом множення штучно – 

калькуляційного часу на кількість товару у партії. 

 

Задача №3 

      Визначте коефіцієнт використання робочого часу та коєфіцієнт 

завантаження робітника, якщо час оперативної роботи виконавця склав 6,7 

год при тривалості робочого дня 8 год. Підготовчо-заключний час складає 

0,5 год, а час обслуговування – 0,8 год. 

Методичні вказівки 

    1. Коефіцієнт використання робочого часу (Кч) робітника дорівнює 

відношенню оперативного часу (Топ) за робочу зміну до тривалості 

робочого дня (Тзм) 

   2. Коєфіцієнт завантаження робітника (Кзав) дорівнює віношенню часу 

усієї роботи (Тр = Топ + Тпз + Т обс) до тривалості робочого дня. 
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Задача №4 

Визначте коефіцієнт використання робочого часу устаткування та 

коефіцієнт машинного часу, якщо час роботи устаткування ( час 

ефективної роботи + час неефективної роботи) складає  6,8 год , у т.ч. час 

холостого ходу 0,8 год, а тривалість зміни 8 год. 

Методичні вказівки 

    1. Коефіцієнт використання робочого часу (Кч) устаткування дорівнює 

відношенню часу роботи устаткування ( Тр =  Трх + Тхх) до  тривалості 

робочого дня (Тзм),  

де Трх – час робочого ходу(ефективної роботи) ; 

     Тхх – час холостого ходу (неефективної роботи 

   2. Коєфіцієнт машинного часу  (Км) дорівнює віношенню часу 

ефективної роботи до тривалості робочого дня. 

 

Км =  
   

   
 , або 

 

Км = 1 – 
      

   
, де Тп – час простою 

 

ІV. Розв’язати самостійно задачі. 

 

І варіант 

Задача №1 

Визначити  штучно – калькуляційний час, якщо основний час (То) – 4 

хв., допоміжний час (Тдоп) – 2 хв., час на обслуговування робочого місця – 

3 % від оперативного часу, на відпочинок – 4 % від оперативного часу, 

підготовчо – завершальний час (Тпз) – 50 хв., на зміну, тривалість на зміну 

(Тзм) – 520 хв. 

Задача №2 

Визначте норму часу на партію деталей, якщо: основний час (То) – 

3хв., допоміжний час (Тдоп) – 3.2 хв., час на обслуговування робочого 

місця (Тобс) – 0,25 хв., час на відпочинок працівника (Твідп) – 0,30 хв., 

підготовчо – завершальний час (Тпз) на одиницю продукції – 0,5 хв., 

кількість деталей у партії – 100 шт. 

Задача №3 
      Визначити норму часу на одну деталь, якщо підготовчо-заключний час 

на партію деталей в     50 шт. складає 100 хв., час обслуговування робочого 

місця 1%, час регламентованих перерв 2% від оперативного часу. 

Основний час на виготовлення однієї деталі складає 30 хв., додатковий – 

15 хв.  

Задача №4 



32 

 

Визначте коефіцієнт використання робочого часу та коєфіцієнт 

завантаження робітника, якщо час оперативної роботи виконавця склав 5,3 

год при тривалості робочого дня 7,5 год. Підготовчо-заключний час 

складає 0,7 год, а час обслуговування – 0,5 год. 

 

Задача №5 

Визначте коефіцієнт використання робочого часу устаткування та 

коефіцієнт машинного часу, якщо час роботи устаткування ( час 

ефективної роботи + час неефективної роботи) складає  6,5 год , у т.ч. час 

холостого ходу 0,5 год, а тривалість зміни 7,8 год. 

 

     ІІ варіант 

Задача №1 

Визначити  штучно – калькуляційний час, якщо основний час (То) – 10 

хв., допоміжний час (Тдоп) – 5 хв., час на обслуговування робочого місця – 

5 % від оперативного часу, на відпочинок – 3 % від оперативного часу, 

підготовчо – завершальний час (Тпз) – 80 хв., на зміну, тривалість на зміну 

(Тзм) – 780 хв. 

Задача №2 

Визначте норму часу на партію деталей, якщо: основний час (То) – 

15хв., допоміжний час (Тдоп) – .6 хв., час на обслуговування робочого 

місця (Тобс) – 1,5 хв., час на відпочинок працівника (Твідп) – 2,2 хв., 

підготовчо – завершальний час (Тпз) на одиницю продукції – 5 хв., 

кількість деталей у партії – 150 шт. 

Задача №3 
      Визначити норму часу на одну деталь, якщо підготовчо-заключний час 

на партію деталей в     100 шт. складає 150 хв., час обслуговування 

робочого місця 3%, час регламентованих перерв 1,5% від оперативного 

часу. Основний час на виготовлення однієї деталі складає 40 хв., 

додатковий – 20 хв.  

Задача №4 

Визначте коефіцієнт використання робочого часу та коєфіцієнт 

завантаження робітника, якщо час оперативної роботи виконавця склав 7,2 

год при тривалості робочого дня 7,6 год. Підготовчо-заключний час 

складає 0,3 год, а час обслуговування – 0,1 год. 

Задача №5 

Визначте коефіцієнт використання робочого часу устаткування та 

коефіцієнт машинного часу, якщо час роботи устаткування ( час 

ефективної роботи + час неефективної роботи) складає  6,6 год , у т.ч. час 

холостого ходу 0,5 год, а тривалість зміни 7,5 год. 
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Додаток 1- Індекси затрат робочого часу 

 

 

Назва груп і категорій затрат робочого часу. 

 

Умовні 

позначення. 

Час на виконання виробничого завдання             

Підготовчо-заключний час                                   

Оперативний час                                              

Основний час                                                  

Допоміжний час                                                

Час обслуговування робочого місця                             

Час організаційного обслуговування                         

Час технічного обслуговування                               

Час роботи непередбаченої виконанням виробничого 

завдання                                                       

Час випадкової роботи                                      

Час невиробничої роботи                                    

Час перерв у роботі                                           

Час регламентованих перерв                                    

Час на відпочинок і особисті потреби                        

Час перерв встановлених технологією і організацією 

виробничого процесу                              

Час нерегламентованих перерв                                 

Час перерв викликаних порушенням трудової  дисципліни                                                                

Час перерв викликаних порушенням нормального                   

протікання виробничого процесу                                  

Машинний час                                                

Манинно-вільний час                                           

Апаратурно-вільний час                                        

Час зайнятості робітника на обслуговуванні обладнання                                                                    

Активне спостереження                                         

Час пасивного спостереження за роботою обладнання                                                                                                                              

ЧВЗ 

ПЗ 

ОП 

О 

Д 

ОМ 

Орг 

Тех 

ЧНЗ 

ЧВР 

ЧНР 

П 

ПР 

ВОП 

 

ПТ 

ПН 

ППД 

 

ППП 

 

М 

МВ 

АВ 

З 

А 

ЧСП 
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Практична робота № 6 

Тема.  Методика проведення фотографії робочого часу 

Мета:  

• усвідомити роль фотографії робочого часу як методу вивчення 

затрат робочого часу.  

• опрацювати методику проведення фотографій та моментних 

спостережень;  

 навчитись розраховувати показники використання робочого часу за 

фотографією робочого часу; 

 виховати посидючість та точність у  розрахунках 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, 

методична розробка додатків до практичних робіт. 

Хід роботи: 

  І. Дати відповіді на запитання 

1. У чому полягають завдання аналізу трудового процесу? 

2. З яких елементів складається час роботи? 

3. Що таке нормований і ненормований час? 

4. З яких елементів складається час перерв? 

5. Назвіть основні причини нерегламентованих перерв і простоїв 

устаткування. 

6. Назвіть переваги і недоліки методу безпосередніх вимірів. 

7. Які переваги і недоліки має метод моментних спостережень? 

8. Назвіть основні види і сфери застосування фотографії робочого часу. 

9. Які показники характеризують ефективність використання змінного 

робочого часу? 

10. У чому полягає зміст окремих етапів проведення фотографії робочого 

часу? 

11. Які основні показники, що характеризують використання устаткування? 

12. У чому полягають суть і мета проведення фотографії виробничого 

процесу? 
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ІІ. Розв’язати загальне завдання 

Розглянути основні особливості кожного з методів вивчення затрат 

робочого часу і зробити короткий опис за допомогою структурно-логічної 

блок-схеми. 

Таблиця 1 

Структурно-логічн  блок-схем  

Основні способи вивчення затрат робочого часу та етапи їх проведення 

Етапи 

Фотографія робочого часу 

Хронометраж  

Фотографія 

методом 

безпосередніх 

вимірів 

Фотографія 

методом 

моментальних 

спостережень 

Підготовка    

Спостереження     

Обробка     

Аналіз     

ІІІ. Опрацювати методичні вказівки та розв’язок  типових задач 

Приклад 1. За даними фотографії робочого часу «приховані» 

втрати становлять 16%, «неприховані» — 8%. На скільки відсотків 

можна ущільнити робочий день, якщо ліквідувати втрати відповідно 

на 30% і 50%? 

Розв’язання: 

Розраховуємо нові значення К2 та К3 відповідно:  

16% × 0,7 =  11,2% та 8% × 0,5 = 4,0% . 

Скористаємося формулою 

 
 

 
 

.9,17
8,84

1520

42,11100

42,11100

3К2К100

3К2К100
4 









К  

Слід зауважити, що аналогічні розрахунки за умови повної 

ліквідації втрат робочого часу дадуть змогу ущільнити робочий день 

на 31,5% =  (100 (16 + 8) : (100 – (16 + 8))). 

Приклад 2. Необхідно встановити потрібну кількість момен-

тоспостережень в умовах стабільного виробничого процесу, якщо К 

= 0,75, Р = 7%. 

Розв’язання:  
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За допомогою формули 

 
2

2

РК

100К12




М визначаємо 

 
136

75,36

5000

4975,0

1000075,012





 моментоспостережень. 

Приклад 3. Розрахувати коефіцієнт використання робочого часу, 

якщо оперативний час становить 383 хв., а тривалість зміни – 480 хв. 

Розв’язання: 

Коефіцієнт використання робочого часу: 

     %96або96,0
480

383

.

.

.


Т
Т

К
зм

оп

вик

 

Приклад 4. У звітному році робочий час 800 середньооблікових 

робітників підприємства розподілявся таким чином: ними було 

відпрацьовано 180 000 людино-днів. Неявки на роботу розподілилися 

таким чином: 

 

— чергові відпустки – 13 000 людино-днів, 

— відпустки на навчання – 2 000 людино-днів, 

— відпустки в зв’язку з пологами – 11 800 людино-днів, 

— невиходи через хворобу – 7 600 людино-днів, 

— відпустки з дозволу адміністрації – 1 200 людино-днів, 

— вихідні і святкові дні – 85 200 людино-днів, 

— цілоденні простої – 900 людино-днів, 

— прогули – 300 людино-днів. 

Необхідно скласти звітний баланс робочого часу одного працівника. 

Розв’язання: 

Баланс робочого часу одного працівника 

№п/п Затрати часу Значення 

1. Календарний фонд 365 

2. Вихідні і святкові дні 106,5 

3. Номінальний фонд 258,5 

4. Неявки на роботу 

У тому числі 

- чергові відпустки 

- відпустки з навчання 

- відпустки в зв’язку з пологами 

- невиходи через хворобу 

- відпустки з дозволу адміністрації 
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16,25 

2,5 

14,75 

9,5 

1,5 
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- цілоденні простої 

- прогули 

1,125 

0,375 

5. Ефективний робочий час 225 

Приклад 5. Розрахувати нормативний баланс робочого часу (лив) 

тривалістю 8 год, якщо норматив цідготовчо-заключного часу 

становить 3,5 % тривалості зміни, а нормативи часу на відпочинок та 

обслуговування робочого місця — відповідно 6 і 2 % оперативного 

часу. 
Розв'язання: 

1. Нормативний баланс робочого часу (дня) визначаємо за формулою: 

Тзм = Тпз +Топ + Тобсл + Т відп 

 

2. Визначаємо оперативний час: 

Топ = 
Тзм Тпз

      відп   обсл     
 = 

         х       

           
  = 429 хв. 

 

3. Час на обслуговування робочого місця становитиме: 

Тобсл = 0,02 х 429 = 8,58 хв 

 

4. Розраховуємо час на відпочинок: 

Твідп = 0,06 х 429 = 25,7 хв 

 

5. Підготовчо-заключний час буде становити: 

Тпз = 0,035 х 480 = 16,8 хв 

Тзм = 429 + 8,58 + 25,7 + 16,8 = 480 хв.  

Приклад 6. 

У результаті узагальнення 100 самофотографій 8-годинно-го робочого 

дня встановлені такі сумарні втрати і зайві витрати змінного часу (в 

хвилинах): 

— відсутність або очікування матеріалів — 960; 

— тимчасове відключення електроенергії — 340; 

— очікування інструменту — 665; 

— відволікання на роботи не за фахом — 1394. Розрахувати середній 

коефіцієнт використання робочого часу.  

Розв'язання: 
1. Розраховуємо коефіцієнт використання робочого часу за 

формулою: 

Квикор = 100 - Квтрат 

2. Квтрат відповідно становитиме: 
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Квтр = 
                  

      
 х 100% = 7% 

 

3. Отже, коефіцієнт використання робочого часу: 

Квикор = 100 - 7 = 93 %. 
 

ІV. Розв’язати самостійно задачі. 

Задача №1 

Опрацювати дані фотографії робочого дня, проведеної методом 

безпосередніх замірів (див. табл. 2). Визначте можливе ущільнення 

робочого дня при скороченні всіх втрат на 50%; складіть нормативний 

баланс робочого часу за умовою, що      Тпз – 5% від Тзм., Тобс. – 4% від 

ОП, Тпр – 5% від ОП. 

Необхідно порівняти фактичний баланс робочого часу з нормативним. 

Розрахувати показники, що характеризують фактичне використання 

робочого часу і визначити можливе ущільнення робочого часу 

 Задача № 2 

Робітник за робочу зміну виготовив 60 деталей. За даними табл. 1 

необхідно визначити: 

А). Кількість деталей, які виготовить робітник за умови повної 

ліквідації втрат робочого часу. 

Б). Запропонувати заходи щодо покращення використання робо-

чого часу. 

Задача № 3 

Використовуючи дані табл. 3, складіть фактичний баланс робочого 

часу за кожним з варіантів. 

Задача № 4 

Використовуючи дані табл. 3, з урахуванням нормативних значень 

ПЗ, Тобс. і ПРн за даними завдання 1 визначить можливе ущільнення 

робочого дня за кожним з варіантів. 

Задача № 5 

Розрахуйте кількість моментоспостережень, обходів і тривалість 

усього спостереження в умовах нестабільного виробничого процесу за 

даними таблиці 4 за варіантами. 

Задача № 6 
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Обробіть дані фотографії робочого часу методом моментних 

спостережень, якщо К – 0,74, Р – 2%, кількість об'єктів – 30, тривалість 

одного обходу – 25 хв в умовах стабільного виробничого процесу за 

даними таблиці 5 за варіантами. 

Т блиця 2 

№ з/п Що спостерігалось 
Поточний 

час 

Тривал

ість 
Індекс 

1 

2 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

 

24 

25 

 

26 

Початок роботи  

Підготовка обладнання та інстру-

менту до роботи  

Стороння розмова  

Установлення інструменту  

Установлення пристроїв  

Обробка деталей  

Заміна різця  

Обробка деталей  

Ходіння за інструментом  

Установка різця  

Обробка деталей  

Очікування слюсаря-ремонтника 

через вихід з ладу верстата  

Дрібний ремонт верстата  

Обробка деталей  

Здавання готових деталей  

Отримання нового завдання  

Обідня перерва  

Переналагодження обладнання  

Розмова з сусідом  

Обробка деталей  

Перерва на особисті потреби  

Обробка деталей  

Простій через відсутність електро-

енергії  

Обробка деталей  

Зняття    інструменту,    

прибирання робочого місця 

Закінчення роботи  

16-00 

16-08 

 

16-10 

16-14 

16-22 

17-03 

17-09 

17-55 

18-03 

18-06 

18-31 

18-40 

 

18-50 

18-55 

18-58 

19-00 

20-00 

20-14 

20-21 

21-14 

21-21 

22-37 

22-51 

 

23-28 

23-46 

 

24-00 
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Т блиця 3 

№ з/п Що спостерігалось 

Поточний час за варіантами 

1 2 3 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

16 

 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Початок спостереження  

Початок роботи  

Отримання інструменту  

Розмова з майстром  

Розмова з сусідом  

Наладка устаткування  

Обробка деталей  

Зміна інструменту  

Обробка деталей  

Пошуки тари  

Розмова з сусідом  

Обробка деталей  

Ремонт устаткування  

Обробка деталей  

Здавання   деталей   

представнику ВТК  

Отримання   від  майстра  

нового завдання  

Обідня перерва (60 хв)  

Повернення з обіду  

Переналадка обладнання  

Розмова з сусідом  

Обробка деталей  

Задоволення особистих потреб  

Обробка деталей  

Відсутність електроенергії  

Обробка деталей  

Прибирання робочого місця  

Закінчення роботи  

Закінчення спостережень  

16-00 

16-00 

16-06 

16-09 

16-14 

16-24 

17-03 

17-06 

17-55 

18-00 

18-06 

18-31 

18-58 

19-31 

19-46 

19-58 

20-00 

21-02 

21-12 

21-15 

22-14 

22-14 

22-48 

23-06 

23-40 

23-55 

24-00 

24-00 

16-00 

16-03 

16-10 

16-11 

16-15 

16-30 

17-12 

17-12 

17-49 

18-00 

18-02 

19-04 

19-20 

19-46 

19-50 

19-54 

20-00 

21-00 

21-09 

21-21 

22-10 

22-14 

22-55 

23-06 

23-36 

23-56 

24-00 

24-00 

16-00 

16-05 

16-11 

16-15 

16-19 

16-26 

17-01 

17-08 

18-04 

18-04 

18-10 

19-02 

19-10 

19-38 

19-45 

19-56 

20-00 

21-04 

21-13 

21-16 

22-22 

22-26 

22-58 

23-06 

23-40 

23-54 

24-00 

24-00 

16-00 

16-01 

16-08 

16-10 

16-14 

16-22 

18-00 

18-04 

18-12 

18-12 

18-10 

19-20 

19-26 

19-45 

19-50 

19-58 

20-00 

21-00 

21-08 

21-10 

22-24 

22-29 

23-00 

23-06 

23-46 

23-55 

24-00 

24-00 
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Т блиця 4 

Варіант к Р (%) 
Кількість 

об'єктів 

Тривалість 

одного 

обходу (хв) 

М 

Кількість 

обходів 

Тривалість 

спостере-

ження 

І 

II 

ІІІ 

IV 

V 

VI 

0,9 

0,65 

0,72 

0,75 

0,84 

0,7 

10 

6 

8 

5 

7 

4 

40 

30 

20 

36 

32 

16 

40 

15 

20 

18 

32 

48 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

 

Т блиця 5 

№ з/п 
Затрати 

робочого часу 
І варіант II варіант ІІІ варіант 

 

 

 

 

М 
Затрати часу 

(%) 
М 

Затрати 

часу (%) 
М Затрати часу (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

ПЗ 

ОП 

Тобс. 

HP 

ПН 

ПР 

Тзм. 

106 

1010 

240 

95 

? 

144 

М 

 

 

 

 

 

 

100 

? 

1000 

200 

180 

90 

150 

М 

 

 

 

 

 

 

100 

160 

1200 

100 

100 

90 

? 

М 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 



42 

 

Практична робота № 7 

Тема.  Методика проведення хронометражу  

Мета:  

• усвідомити роль хронометражу та фотохронометражу як методу 

вивчення затрат робочого часу.  

• опрацювати методику проведення хронометражу;  

 вміти користуватись довідниковою інформацією; 

 виховати посидючість та точність у  розрахунках 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, 

методична розробка додатків до практичних робіт. 

Хід роботи: 

  І. Дати відповіді на запитання 

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? 
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11. Що таке хронометраж? 

12. Що таке фотохронометраж? 

13. Що є об’єктом хронометражних спостережень? 

14. Що таке хроноряд? 

 

ІІ. Опрацювати методичні вказівки та розв’язок  типових задач 

Приклад 1.  

Необхідно визначити, яку кількість хронометражних замірів треба 

здійснити, якщо нормативний коефіцієнт хроноряду становить 1,8, процент 

можливої похибки — 5%. 

Розв’язання: Скористаємось довідниковою інформацією з додатку 1. 

Відповідь : 33 заміри  

 Приклад 2.  

    Визначити тривалість кожного елемента операції, якщо при 

хронометражі в карті записаний наступний поточний час (у сек.): 18; 34; 

110; 119; 143. 

       Розв’язання: 

Затрати часу, сек. 18 34 110 119 143 

Тривалість операції, сек. - 16 76 9 24 

     

     Приклад 3.  

     У результаті обробки хронокарти отриманий наступний хроноряд (у 

сек.): 5, 4, 6, 7, 12, 4, 5, 7, 5.  Розрахувати фактичний коефіцієнт стійкості 

хроноряда, якщо нормативний коефіцієнт стійкості дорівнює 2,0. 

      Розв’язання: 

      Фактичний коефіцієнт стійкості хроноряду: (при Кнорм = 2,0) 

Кст = 
   

   
 = 

  

 
 = 3 > Кнорм 

Оскільки значення коефіцієнта вище нормативу, тоді упускаємо tmax і 

отримуємо: 

Кст = 
 

 
 = 1,75< 2 

Отже, хроноряд є нестійким. 

   

      Приклад 4.  

     Розрахувати середню тривалість елемента операції за наступними 

даними, записаними у хронокарті (у сек.): 5, 4, 6, 7, 12, 4, 5, 7, 5,  

        Розв’язання: 
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     Середня тривалість елемента операції: 

       .11,6
9

5754127645
ceк

n

t i 



__

T  

ІІІ. Розв’язати самостійно задачі 

Задача № 1 

Визначить необхідну кількість хронометражних замірів при ви-

конанні технічної операції, що виконується вручну, якщо її тривалість 

перевищує 10 с в умовах серійного виробництва, а точність спостереження 

дорівнює 97%.( див. додаток 1 та додаток 2) 

Задача № 2 

Визначить необхідну кількість хронометражних замірів за даними 

таблиці 1. 

Т блиця 1 

Варіант Точність замірів (%) Кст. Кількість замірів 

(n) 

І 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

95 

97 

80 

90 

97 

85 

92 

1,5 

1,8 

2,0 

2,3 

2,5 

3,0 

2,7 

 

Задача № 3 

Цикловому способу визначення тривалості окремих елементів 

операції було піддано чотири елементи: взяти заготовку (А), встановити у 

пристрій (В), закріпити (С), підвести ріжучий інструмент (D). При 

проведенні замірів ці елементи було об'єднано в чотири групи (А, В, С, D). 

Обробка хронометражних спостережень тривалості кожної групи 

елементів дала змогу отримати такі показники: 

А – а + b + с = 33 с. 

В – b + c + d = 40 c. 

С – c + d + a = 36 c. 

D – a + b + d = 50 c. 

Визначіть тривалість виконання кожного з елементів операції. 
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 Задача № 4 

10 робітників виконують аналогічні операції. Для уточнення ді-

ючих норм часу і розробки нормативних матеріалів необхідно провести 

хронометражні спостереження за трьома робітниками. Визначте 

робітників, які мають бути обрані об'єктами спостережень, якщо вони 

мають такі показники виконання норми (в %). 

Іваненко – 140                   Сінченко – 119 

Чернік – 120                      Петренко – 92 

Самойленко – 107              Ткаченко – 105 

Козак –108    Микитенко – 114 

Грінченко – 110   Даниленко – 102 

 

 Задача № 5 

Здійснено паралельно два хронометражних спостереження операції 

«свердління отворів», які виконуються вручну і на верстаті. Необхідно 

розрахувати середню тривалість операцій очищеного хроноряду (за 

варіантами) за даними таблиці 2. Нормативні коефіцієнти сталості 

хронорядів становлять: для ручної операції – 2,3, для машинно-ручної – 

1,6.(див. додаток 2) 

Т блиця 2 

 

Операці

я 

 

 

Варіант 

 

Заміри 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ТРИВАЛІСТЬ, хв 

  

Вручну  

  

І 

II 

III 

6 

23 

10 

4 

16 

13 

5 

25 

15 

3,5 

20 

15 

4 

18 

12 

5,5 

24 

14 

4,3 

19 

12 

8 

22 

8 

4 

16 

20 

3 

18 

16 

 

На 

верстаті  

  

І 

II 

III 

0,5 

2,1 

0,9 

0,4 

1,6 

1,2 

0,6 

2,3 

1,3 

0,25 

1,8 

1,35 

0,5 

1,65 

1,4 

0,45 

2,2 

1,2 

0,4 

1,7 

0,8 

0,32 

1,9 

1,4 

0,36 

1,4 

1,5 

0,55 

1,6 

1,0 

 

Задача № 6 

Необхідно отримати дані хронометражного спостереження норм 

виконання фрезерної операції в умовах серійного виробництва за даними 

таблиці 3, якщо нормативний коефіцієнт сталості хроноряду дорівнює 1,6. 
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Т блиця 3 

 

ХРОНОМЕТРАЖНА КАРТА (ОСНОВНА РОБОЧА ЧАСТИНА) 

№ 

з/

п 

Елементи 

операції 

Номер виміру 

К
ст

 ф
ак

т 

С
у

м
а 

С
ер

ед
н

я
 

тр
и

в
ал

іс
ть

, 
  

с 
 

1 2 3 4 5 6 7 8    

Спостережуваний час, хв, с    

1 

Взяти 

деталь, 

устано-

вити і 

закріпити 

П 0'24" 5'44" 10'57" 16'06" 21'14" 26'26" 31'48" 36'58"       

Т         

      

2 

Підвести 

стіл, 

увімкнут

и верстат 

П 0'55" 6'08" 11'20" 16'29" 21'37" 26'47" 32'10" 37'72"       

Т         

      

3 

Фрезерув

ати 

першу 

канавку 

П 2'25" 7'36" 12'50" 19'00" 23'09" 28'16" 33'40" 38'54"       

Т         

      

4 

Переверн

ути 

деталь 

П 2'45" 7'58" 13'11" 19'19" 23'28" 28'51" 34'03" 39'17"       

Т         
      

5 

Фрезерув

ати другу 

канавку 

П 4'16" 9'30" 14'41" 19'51" 24'55" 30'21" 35'31" 40'49"       

Т         
      

6 

Вимкнут

и верстат, 

підвести 

стіл 

П 4'46" 10'01" 15'11" 20'18" 25'53" 30'52" 36'00" 41'16"       

Т         

      

7 
Закріпити 

деталь 

П 5'10" 10'26" 15'34" 20'43" 25'53" 31'15" 36'24" 47'37"       

Т               
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ДОВІДНИКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Додаток 1 

Необхідна кількість хронометражних замірів 
Нормативний коефіцієнт 

стійкості хроноряду (Кст) 

Необхідна точність середньої величини 

хроноряду% 

97 95 92 90 85 80 

1,1 6 4 4 3 - - 

1,2 12 7 5 4 3 - 

1,3 22 10 6 5 4 - 

1,4 31 14 7 6 5 3 

1,5 45 19 9 7 5 4 

1,6 60 22 11 8 6 5 

1,7 75 27 13 10 6 5 

1,8 91 33 16 11 7 5 

2,0 125 45 22 14 8 6 

2,3 174 63 25 19 10 7 

2,5 205 75 30 21 11 8 

3,0 278 100 40 25 14 10 

Додаток 2 

Нормативні коефіцієнти стійкості хроноряду в залежності від 

серійності виробництва 
Тривалість елементу праці Машина 

робота 

Машино-

ручна 

робота 

Робота 

устаткування 

Ручна 

робота 

Масове виробництво, 

тривалість елемента: 

- до 10 сек 

- більше 10 сек 

 

 

1,2 

1,1 

 

 

1,5 

1,2 

 

 

1,5 

1,3 

 

 

2,0 

1,5 
Багатосерійне виробництво, 

тривалість елемента: 

- до 10 сек 

- більше 10 сек 

 

 

1,2 

1,1 

 

 

1,6 

1,3 

 

 

1,8 

1,5 

 

 

2,3 

1,7 
Серійне виробництво, 

тривалість елемента: 

- до 10 сек 

- більше 10 сек 

 

 

1,2 

1,1 

 

 

2,0 

1,6 

 

 

2,0 

1,8 

 

 

2,5 

2,3 
Дрібносерійне та одиничне 

виробництво, тривалість 

елемента:  

 

1,2 

 

 

2,0 

 

2,5 3,0 
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Практична робота № 8 

Тема.  Норми затрат праці.  

Мета:  

• закріпити теоретичні знання з класифікації норм праці;  

• з’ясувати  структуру норми часу, її взаємозв’язок з нормою 

виробітку; установити залежність між зміною норм часу і норм 

виробітку. 

• навчитись розраховувати різні види норм. 

 виховати посидючість та точність у  розрахунках 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, 

методична розробка додатків до практичних робіт. 

Хід роботи: 

  І. Дати відповіді на запитання по варіантам 

1. Які існують норми витрат праці за видами норм? 

2. Які існують норми витрат праці за сферою застосування норм? 

3. Які існують норми праці за методом обґрунтування норм? 

4. З чого складається методика встановлення норм часу? 

5. Що таке норма часу, за якою формулою її розраховують? 

6. Що називають штучним часом та за якою формулою розраховується його 

тривалість? 

7. Які складові частини норми часу? 

8. Як визначається норма часу на виготовлення партії виробів? 

9. Яка методика визначення норми виробітку? 

10. Що таке норма виробітку, за якою формулою її розраховують? 

11. Який зв'язок між нормою часу та нормою виробітку? 

 

ІІ. Опрацювати методичні вказівки та розв’язок  типових задач 

Приклад 1. Визначте норму штучно-калькуляційного часу, якщо: 
основний час становить 6 хв, допоміжний час — 3 хв, час на 
обслуговування робочого місця — 4% від оперативного часу, час на 
відпочинок — 5% від оперативного часу, підготовчо-завершальний час на 
зміну — 40 хв, тривалість зміни — 480 хв. 

Розв’язання 

1. Визначаємо оперативний час за формулою  

Tоп = To + + Tдоп = 6 хв + 3 хв = 9 хв. 
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2. Розраховуємо норму штучного часу за формулою  

Tшт = Топ 









100

K
1 , де К — сумарний показник часу на обслу- 

говування (4%) та відпочинок (5%),  

тобто Tшт = 81,9
100

9
19 








  хв = 9 хв  1,09 = 9,81 хв; 

3. Визначаємо норму виробітку за зміну: Нвир = (Тзм – Tпз) : Tшт =  

= (480 – 40) : 9,81 = 45 дет. 

4. Щоб розрахувати час підготовчо-завершальної роботи на одну деталь, 

для цього час підготовчо-завершальної роботи за зміну ділимо на норму 

виробітку за зміну: 40 хв : 45 = 0,8 хв, тоді норма штучно-калькуляційного 

часу Тшт  к = 9,81 + 0,8 = 10, 61 хв. 

 

Приклад 2. Визначте норму часу на партію деталей, якщо: основний 
час становить 5 хв, допоміжний час — 2,6 хв, час на обслуговування 
робочого місця — 0,15 хв, час на відпочинок робітника — 0,22 хв, 
підготовчо-завершальний час на одиницю продукції — 0,5 хв, кількість 
деталей у партії — 80 шт. 

Розв’язання 

1. Норми штучно-калькуляційного часу — Tшт.к = Tо + Tдоп + 

+Tобс + Tвідн + Tпз = 5 + 2,6 + 0,15 + 0,22 + 0,5 = 8,47 хв. 

2. Знаючи норму Tшт.к і партію деталей, визначаємо Tпарт. = 

= 8,47  80 = 677,6 хв. 

Відповідь: 677,6 хв. 

 

Приклад 3. Як зміниться норма часу (відсотків, хвилин), якщо: норма 
виробітку збільшилась з 72 до 85 деталей за зміну тривалістю 480 хв? 

Розв’язання 

1. Визначимо норму часу: (480 : 73), (480 : 85).  

Одержуємо, відповідно, 6,66 хв і 5,64 хв, тобто різниця становить 

0,98 хв. 

2. Визначення зміни норми у відсотках потребує інших розрахунків.  

З одного боку, можна порівняти стару (6,66 хв.) і нову (5,54 хв.) норми 

часу, тоді розрахунок буде:  

100 – (5,64 : 6,66   100) = 100 – 84,7 = 15,3%.  

Але розв’язання прикладу доцільніше здійснити у такій послідовності:       

1. на скільки відсотків зросла норма виробітку  
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(у) — 85 : 72 х100 = 118 – 100 = 18,18%.  

2. Зміна норми часу у відсотках (х) дорівнює  

  (100у) : (100 + у) = (100  18) : (100 + 18) = 1800 : 118 = 15,2%. 

Пояснення 

 якщо норма виробітку збільшується на %,a то норма часу 

зменшується на 

%
100

100

 

 




, 

  якщо норма виробітку зменшується на %,a то норма часу зростає 

на   %
100

100

 

 




, 

 

Приклад 4. Як зміниться норма виробітку, якщо норма часу змінюється 
з 25 до 20 хв? 

Розв’язання 

1. Розраховуємо відсоток зменшення норми часу (хв). Абсолютне 

зменшення 5 хв. (– 25 – 20) = – 45 – 5 хв. Це становить (5 : 25  100) = 20%. 

2. Визначаємо зміну норми виробітку (у) = (100х) : (100 – х) = (100  20) : 

(100 – 20) = 25%. 

 

    Приклад 5. Визначте середній рівень виконання норм виробітку за 

умови, що 12 робітників виконали норми лише на 90%, 85 – на 100%, 70 – 

на 127%, 30 – на 156%. 

Розв’язання 

Середній рівень виконання норм виробітку: 

        %5,117
197

3015670127851001290.
. 










Ч
ЧНH

і

івир
вир

 

    Приклад 6.  Визначте норму виробітку за зміну, якщо тривалість зміни 

480 хв., підготовчо-завершальний час за зміну – 40 хв., норма штучного 

часу становить – 9,81 хв. 

Розв’язання 

Норма виробітку за зміну: 

        .45
81,9

40480
.

дeтзn

вирH 





 

t
tt

øò

çì  
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    Приклад 7.  Розрахувати коефіцієнт використання робочого часу, якщо 

оперативний час становить 383 хв., а тривалість зміни – 480 хв. 

Розв’язання 

Коефіцієнт використання робочого часу: 

     
%96або96,0

480

383

.

.

.


Т
Т

К
зм

оп

вик

 

    Приклад 8. Розрахувати норму часу, якщо норма виробітку складає 840 

шт. Тривалість зміни 420 хв. 

Розв’язання 

Норма часу: 

  .5,0
840

420

.

. хв
Т
Т

H
вир

зм

ч
  

    Приклад 9. Визначити, годинну норму виробітку, якщо норма часу 

на один виріб складає 15 хв. 

Розв’язання 

Годинна норма виробітку: 

            вироб 
Н

H
ч

вир
4

15

6060
  

   Приклад 10.  Визначити змінну норму виробітку, якщо норма часу на 

один виріб складає 12 хв., а тривалість зміни – 7,8 год. 

Розв’язання 

Змінна норма виробітку: 

            шт

Н
Т

H од

ч

зм

вир
39

12

608,7



  

    Приклад 11.  Визначити норму часу на одну деталь, якщо підготовчо-

заключний час на партію деталей в     60 шт. складає 120 хв., час 

обслуговування робочого місця 2%, час регламентованих перерв 1% від 

оперативного часу. Основний час на виготовлення однієї деталі складає 20 

хв., додатковий – 10 хв. 

Розв’язання 

1) Підготовчо-заключний час на одну деталь: 
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           .2
60

120
хвt зп




 

 2) Норма часу на одну деталь: 

             .9,322
100

21
11020

100
1 хв

K
ttH зnonч








 












 

ІІІ. Розв’язати самостійно задачі 

   Задача 1. Визначте відсоток зміни норми часу, якщо  норма виробітку 

зросла за зміну з 40 до 50 деталей.  

    Задача 2. Визначте середній рівень виконання норм виробітку за умови, 

що 10 робітників виконали норми лише на 92%, 35 – на 105%, 40 – на 

137%, 50 – на 145%. 

     Задача 3. Визначте норму виробітку за зміну, якщо тривалість зміни 420 

хв., підготовчо-завершальний час за зміну – 20 хв., норма штучного часу 

становить – 7,82 хв. 

    Задача 4. Розрахувати коефіцієнт використання робочого часу, якщо 

оперативний час становить 545 хв., а тривалість зміни – 480 хв. 

     Задача 5.  Розрахувати норму часу, якщо норма виробітку складає 1340 

шт. Тривалість зміни 460 хв. 

Задача 6. Визначити, годинну норму виробітку, якщо норма часу на 

один виріб складає 20 хв. 

     Задача 7.  Визначити змінну норму виробітку, якщо норма часу на один 

виріб складає 22 хв., а тривалість зміни – 8 год. 

     Задача 8.  Визначити норму часу на одну деталь, якщо підготовчо-

заключний час на партію деталей в 100 шт. складає 150 хв., час 

обслуговування робочого місця 5%, час регламентованих перерв 2% від 

оперативного часу. Основний час на виготовлення однієї деталі складає 30 

хв., додатковий – 20 хв. 
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Практична робота № 9 

Тема.  Види і призначення нормативів.  

Мета:  

• закріпити теоретичні знання з класифікації нормативних 

матеріалів;  

• з’ясувати порядок їх установлення і використання;  

• навчитись користуватись різними методами обробки результатів ; 

• виховати посидючість та точність у  розрахунках 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, 

методична розробка додатків до практичних робіт. 

Хід роботи: 

  І. Дати відповіді на запитання по варіантам 

1. Що являють собою нормативи праці? 

2. Які існують види нормативів? 

3. Як поділяються нормативи за рівнем застосування? 

4. У чому полягає суттєва відмінність між нормативом та нормою 

праці? 

5. У чому полягає перевага нормативного способу розрахування норм 

перед розрахуванням норм за допомогою спостережень робочого часу та 

хронометражу? 

6. У чому полягає сутність нормування праці за мікроелементами? 

7. Які дві системи мікроелементного нормування праці існують у 

світі на цей час? У чому полягає сутність кожної з них? 

8. Що вкладається у поняття інтенсивності праці? 

9. Які існують підходи до визначення нормальної інтенсивності 

праці? 

10. Як пов'язане визначення надбавок часу на відпочинок та особисті 

потреби за системами різних науковців? 

11. У чому полягає сутність укрупнених нормативів праці? 

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

13. Що є основою створення укрупнених нормативів праці? 

14. Які вимоги висуваються до укрупнених нормативів праці? 

15. Які існують різновиди укрупнених нормативів праці? 
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16. За якою формулою встановлюються укрупнені нормативи часу на 

одиницю довжини взагалі? 

17. За якою формулою розраховують укрупнені нормативи часу на 

одиницю довжини оброблюваної поверхні при верстатних роботах? 

18. За якою формулою встановлюється укрупнений норматив часу на 

одиницю площі взагалі? 

19. За якою формулою розраховують укрупнений норматив на 

обробку повної поверхні деталі при верстатних роботах? 

20. Як розраховують укрупнені типові норми праці та де вони 

застосовуються? 

ІІ. Опрацювати методичні вказівки та розв’язок  типових задач 

 

Приклад 1. Для розробки нормативів допоміжного часу на виготовлення 

деталі при виконанні токарної операції як важливий чинник прийнята маса 

деталі. Діапазон змін цього чинника коливається між 0,5÷20 кг. Визначте 

необхідну кількість вимірів? 

Розв’язання 

   Необхідна кількість вимірів: 

932,93
5.0

20
3 

Ф
Ф

n

msn

max  

Приклад 2. Визначте інтервал між суміжними значеннями Фmax до Фmin, 

якщо залежність прямолінійна за умови, що для розробки нормативів 

допоміжного часу на виготовлення деталі при виконанні токарної операції 

як важливий чинник прийнята маса деталі. Діапазон цього чинника 

коливається між 0,5÷20 кг. 

Розв’язання 

   1. Необхідна кількість вимірів: 

932,93
5.0

20
3 

Ф
Ф

n

msn

max  

   2. Якщо залежність прямолінійна, то інтервал між двома сусідніми  

чинниками дорівнює: 

m = 
            

   
= = 

      

   
= 2,4 кг 



55 

 

Приклад 3. При розробці нормативів для нормування праці технологів-

нормувальників щодо розрахунків технологічних режимів обробки деталей 

на металорізальних верстатах за впливовий чинник прийнята кількість 

розрахункових операцій, необхідних для обчислення найвигідніших 

режимів роботи устаткування. Діапазон зміни коливається від 10 до 70 

обчислень на технологічну операцію. Визначте всі значення чинника з 

урахуванням того, що залежність має не лінійний, а ступеневий характер. 
Розв’язання 

   1. Необхідна кількість вимірів: 

665,53
10

70
3 

Ф
Ф

n

msn

max  

  2. Якщо залежність має ступеневий (криволінійний) характер, то інтервал 

між двома сусідніми  чинниками дорівнює: 

 

lg m = 
                 

   
 = 

      

   
=

    

 
 = 0,17, звідси m = 1,5 

 

   3. Кількість розрахункових операцій, необхідних для обчислення 

найвигідніших режимів роботи дорівнюватиме ( усі значення чинника):  

  10; 10 х 1,5; 10х 1,5
2
; 10 х 1,5

3
; 10 х 1,5

4
; 10 х 1,5

5
 тобто 

  10; 15; 23; 34; 51; 70 

 

Приклад 4.  Здійснено паралельно два хронометражних спостереження 

операції «свердління отворів», які виконуються вручну і на верстаті. 

Необхідно розрахувати середню тривалість операцій очищеного хроноряду 

(за варіантами), норму часу та норму виробітку , а також можливе 

зростання норми виробітку за зміну при механізації ручної операції за 

даними таблиці 2.  Коефіцієнт використання робочого часу дорівнює 

1.Тривалість зміни 8 год. Нормативні коефіцієнти сталості хронорядів 

становлять: для ручної операції – 2,3, для машинно-ручної – 1,6.(див. 

додаток 2) 

Т блиця 2 

 

Операція 

 

Заміри 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ТРИВАЛІСТЬ, хв 

 Вручну 6 4 5 3,5 4 5,5 4,3 8 4 3 

На верстаті 0,5 0,4 0,6 0,25 0,5 0,45 0,4 0,32 0,36 0,55 

      Розв’язання: 
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   1.   1 хроноряд – вручну 

     1.1. Фактичний коефіцієнт стійкості хроноряду: (при Кнорм = 2,3) 

Кст = 
   

   
 = 

 

 
 = 2,66  > Кнорм 

Оскільки значення коефіцієнта вище нормативу, тоді упускаємо tmax і 

отримуємо: 

Кст = 
 

 
 = 2< 2,3 

    1.2.  Середня тривалість елемента операції: 

       .37,4
9

343,45,545,3546
хв

n

t i 



__

T  

1.3. Норма часу: 

Нчасу =   Тсер  х К ВНР = 4,73 х 1= 4,37 хв. 

1.4. Норма виробітку: 

         Н вир= 
   

  
 = 

             

       
 = 110 отворів / хв 

2. 2 хроноряд – на верстаті 

1.1. Фактичний коефіцієнт стійкості хроноряду: (при Кнорм = 1,6) 

Кст = 
   

   
 = 

   

    
 = 2,4  > Кнорм 

Оскільки значення коефіцієнта вище нормативу, тоді упускаємо tmax 

декілька разів доки не отримаємо очищений ряд  і отримуємо: 

Кст = 
   

    
 = 1,6≤ 1,6 

    1.2.  Середня тривалість елемента операції: 

       .346,0
5

36,032,04,025,04,0
хв

n

t i 



__

T  

1.3. Норма часу: 

Нчасу =   Тсер  х К ВНР = 0,346 х 1= 0,346 хв. 

1.4. Норма виробітку: 

         Н вир= 
   

  
 = 

             

        
 = 1263 отворів / хв 

3. Можливе зростання норми виробітку за зміну при механізації 

ручної операції. 

За умови виконання свердління отворів на верстаті можливо 

збільшити норму виробітку в: 
    

   
 = 11,5 разів 

ІІІ. Розв’язати самостійно задачі 
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Задача № 1 

Здійснено паралельно два хронометражних спостереження операції 

«свердління отворів», які виконуються вручну і на верстаті. Необхідно 

розрахувати середню тривалість операцій очищеного хроноряду (за 

варіантами), норму часу та норму виробітку , а також можливе зростання 

норми виробітку за зміну при механізації ручної операції за даними 

таблиці 2. Коефіцієнт використання робочого часу дорівнює 1.Тривалість 

зміни 8 год. Нормативні коефіцієнти сталості хронорядів становлять: для 

ручної операції – 2,3, для машинно-ручної – 1,6.(див. додаток 2) 

Т блиця 2 

 

Операці

я 

 

 

Варіант 

 

Заміри 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ТРИВАЛІСТЬ, хв 

  

Вручну  

  

І 

II 

III 

10 

23 

10 

9 

16 

13 

5 

25 

15 

6 

20 

15 

7 

18 

12 

6,5 

24 

14 

7,3 

19 

12 

8 

22 

8 

9,5 

16 

20 

9 

18 

16 

 

На 

верстаті  

  

І 

II 

III 

1,5 

2,1 

0,9 

2,4 

1,6 

1,2 

1,6 

2,3 

1,3 

2,5 

1,8 

1,35 

1,5 

1,65 

1,4 

1,45 

2,2 

1,2 

2,4 

1,7 

0,8 

2,32 

1,9 

1,4 

3,36 

1,4 

1,5 

2,55 

1,6 

1,0 

Задача № 2 

Для розробки нормативів допоміжного часу на встановлення деталі 

при виконанні токарної операції як важливий чинник прийнята маса деталі. 

Діапазон змін цього чинника коливається між 1... 40 кг. Визначте 

необхідну кількість вимірів та інтервал між суміжними значеннями Фmax до 

Фmin. 

Задача № 3 

При розробці нормативів штучного часу на виконання сверд-

лильних робіт за впливовий чинник прийнята глибина свердління від 6 мм 

до 80 мм. Визначити необхідну кількість вимірів чинника, інтервал між 

суміжними значеннями за умови, що залежність норм штучного часу від 

глибини свердління мінімальна. 

Задача № 4 

При розробці нормативів для нормування праці технологів-

нормувальників щодо розрахунків технологічних режимів обробки деталей 

на металорізальних верстатах за впливовий чинник прийнята кількість 
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розрахункових операцій, необхідних для обчислення найвигідніших 

режимів роботи устаткування. Діапазон зміни коливається від 20 до 60 

обчислень на технологічну операцію. Визначте всі значення чинника з 

урахуванням того, що залежність має не лінійний, а ступеневий характер. 

 

 

 

 

 

Практична робота № 10 

Тема.  Методи нормування і способи встановлення норм праці.  

Мета:  

• закріпити теоретичні знання з класифікації нормативних 

матеріалів;  

• з’ясувати порядок їх установлення і використання;  

• навчитись користуватись різними методами обробки результатів ; 

• виховати посидючість та точність у  розрахунках 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, 

методична розробка додатків до практичних робіт. 

Хід роботи: 

  І. Дати відповіді на запитання по варіантам ( для розв’язку завдань 

див. практичну роботу № 8) 

В рі нт 1 
1. Що таке типова норма? 
2. Назвіть вимоги, яким мають відповідати норми. 
3.  Як зміниться норма виробітку, якщо норма часу становила 24 хв на 

операцію, а була зменшена до 20 хв? 
 
В рі нт 2 
1. Що таке комплексна норма праці? 
2. Що розуміють під «динамічністю норм»? 
3. На скільки відсотків зміниться норма часу, якщо норма виробітку 

зросла з 45 до 52 деталей за зміну? 
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В рі нт 3 
1. Що таке «напруженість норм»? 
2. На скільки відсотків зміниться норма часу, якщо норма виробітку 

зросла з 14 до 17 деталей за годину? Тривалість зміни становить 420 хв. 
3. Наведіть приклади норм чисельності, обслуговування, підлеглості. 
 
В рі нт 4 
1. Що таке місцеві норми та умови їх застосування? 
2. Що таке технічно обґрунтована норма, її різновиди? 
3. На скільки відсотків зміниться норма часу, якщо норма виробітку за 

зміну зросла з 40 до 48 деталей? 
 
В рі нт 5 
1. Дайте характеристику норм за сферою їх поширення. 
2. Що слід розуміти під «напруженістю норм»? 
3. Визначте норму штучного часу, якщо основний час становить 6 хв, 

допоміжний час — 2,4 хв, час обслуговування — 4% від оперативного, а 
час на відпочинок — 5% від основного часу, тривалість зміни — 480 хв. 

 
В рі нт 6 
1. Охарактеризуйте норми праці за періодом дії. 
2. Що таке мікроелементні норми? 
3. Визначте норму часу на партію деталей, якщо: основний час 

становить 6 хв, допоміжний — 1,5 хв, час обслуговування — 0,4 хв, час на 
відпочинок — 0,25 хв, час підготовчо-завершальної роботи на партію 
деталей у 50 шт. — 30 хв. 

 
В рі нт 7 
1. Охарактеризуйте досвідно-статистичні норми праці. 
2. Розкрийте взаємозв’язок норми часу і норми виробітку. 
3. Визначте норму штучно-калькуляційного часу, якщо: основний час 

становить 5 хв, допоміжний час — 2 хв, час на обслуговування робочого 
місця — 4% від оперативного часу, час на відпочинок — 5% від 
оперативного часу, підготовчо-завершальний час на зміну — 40 хв, 
тривалість зміни — 480 хв. 

 
В рі нт 8 
1. Охарактеризуйте норми праці за видом затрат часу. 
2. Що таке «тимчасова норма»? Який термін її дії? 
3. Визначте норму часу на партію деталей, якщо: основний час 

становить 6 хв, допоміжний час — 3,6 хв, час на обслуговування робочого 
місця — 0,25 хв, час на відпочинок робітника — 0,22 хв, підготовчо-
завершальний час на одиницю продукції — 0,5 хв, кількість деталей у 
партії — 80 шт. 

 
В рі нт 9 
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1. Охарактеризуйте норми за їх призначенням. 
2. Наведіть визначення «технічно обґрунтована норма». 
3. Як зміниться норма часу (відсотків, хвилин), якщо: норма виробітку 

збільшилась з 70 до 85 деталей за зміну тривалістю 480 хв? 
 
В рі нт 10 
1. Охарактеризуйте норму неповного штучного часу. 
2. Що слід розуміти під терміном «точність норм»? 
3. Як зміниться норма виробітку, якщо норма часу змінюється з 30 до 20 

хв? 
 
В рі нт 11 
1. Класифікація норм праці за ступенем деталізації. 
2. Охарактеризуйте норми за періодом дії. 
3. Як визначити рівень напруженості норм? 
 
В рі нт 12 
1. Охарактеризуйте норму підготовчо-завершального часу. 
2. Що слід розуміти під терміном «прогресивність норм»? 
3. Як зміниться норма часу, якщо норма виробітку за зміну збільшилась 

з 10 до 12 деталей? 
 

ІІ. Опрацювати методичні вказівки та розв’язок  типових задач 

Приклад 1  
    Визначте алгоритм нормативної залежності й побудуйте нормативну 

лінію на основі обробки хронометражних вимірів на установку деталі в 

лещата в залежносты від ваги деталі в зазначених межах числових значень 

(0,5 - 15 кг ).: 

А) графоаналітичним методом  

Б) методом найменших квадратів 

Результати хронометражних спостережень представлені у табл. 1 

Таблиця 1 

Вага деталі, 

кг 
0,5  2,1  3,7  5,3  6,9  8,4  10,0  11,6  13,2  15,0  

Час 

установки, 

хв 

0,14  0,25  0,30  0,40  0,50  0,57  0,66  0,72  0,85  0,92  

    Розв’язок    

А) За методом середньоарифметичного визначення нормативної лінії 

достатньо на графіку знайти три точки:  

 т. А, яка відповідає середньоарифметичним значенням маси і часу; 

 т. Б – відповідає середньоарифметичним значенням маси і часу, що є 
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більшими від середніх значень (тобто праворуч і вгору від точки А);  

 т.В – відповідає середньоарифметичним значенням маси і часу, що є 

меншими від середніх значень (тобто ліворуч і вниз від точки А).  

    Використовуючи отримані дані, для побудови нормативної лінії 

знаходять координати точки А, через яку і пройде лінія. Вони рівні:  

Qср =  
                                       

  
    = 7,7 кг  

Tср =  
                                              

  
    = 0,53 хв  

    Точка А з координатами 7,7 кг і 0,53 хв наноситься на графік і відзначає 

положення центру нормативної лінії. Для визначення положення 

нормативної лінії знаходяться координати середніх значень точок , які 

знаходяться нижче точки А і вище її.  

Q1 сер = 
                   

 
      = 3,7 кг  

t1 сер ==  
                     

 
 = 0,32 хв  

Q 2  сер =
                   

 
      = 11,6 кг  

t 2сер =
                        

 
     = 0,74 хв  

   Таким чином т. А має координати (7,7; 0,53), т.В (3,7; 0,32), т.С (11,6; 

0,74) 

   Відзначимо отримані точки В і С на графіку.  Проведемо через три 

розрахованих точки пряму лінію до перетину з віссю абсцис.  

   Побудована пряма лінія виражає залежність часу встановлення деталі в 

лещата від її ваги. Математичне вираження цієї залежності можна 

представити формулою :  у = ах + b  

    Так як на осі ординат відкладалося час встановлення деталі, а на осі 

абсцис - вага деталі, то рівняння прийме вигляд:  

     t = α Q + b  

    де α - кутовий коефіцієнт прямої;  

         b - вільний член рівняння.  

     При лінійної залежності, яка виражається наведеної формулою, кутовий 

коефіцієнт дорівнює тангенсу кута нахилу нормативної лінії до осі абсцис, 

який при рівності масштабів шкал визначається за формулою:  

      tg α = 
   сер     сер 

   сер    сер
 

   У разі якщо масштаби шкал неоднакові, вводиться поправочний 

коефіцієнт, що враховує різницю масштабів:  
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       а = tg α х К.  

    У нашому прикладі тангенс кута нахилу нормативної лінії до осі абсцис 

дорівнює:  

   tg α = 
         

        
 = 0,05  

     Вільний член рівняння дорівнює відрізку, який відсікається нормативної 

лінією на осі ординат (у нашому прикладі, 0,13).  

Підставивши отримані значення у формулу отримаємо:  

      t = 0,05 Q + 0,13  

Користуючись цією формулою, можна визначати час на установку деталі в 

лещата при будь-яких значеннях ваги деталі в зазначених межах числових 

значень (0,5 - 15 кг ).  

     Б)   Нормативна формула за методом найменших квадратів визначається 

математичним способом, шляхом розв’язання двох рівнянь:  

 

   a ∑х 
2
 + b ∑ Х = ∑ху  

   а ∑х + nb = ∑у  

де а – коефіцієнт при незалежній величині  х; b – вільний член рівняння;  

n – кількість незалежних змінних величин;  

х – незалежна змінна величина; у – залежна змінна величина.  

У нашому прикладі 

   800,93a  + 76,7b =  52,04       

   76,7 а  + 10b = 5,31  

 

 800, 93а + 40,73 – 588,29 а= 52,04 

 b = 0,531 – 7,67а 

  

798,41а  = 599,6 

b = 0,531 – 7,67а 

 

а = 0,055 

b = 0,11 

Підставивши отримані значення у формулу отримаємо:  

   у = 0,055 х + 0,11, тобто t = 0,055 Q + 0,11 

ІІІ. Розв’язати самостійно задачі 

Варіант 1.  
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Визначте алгоритм нормативної залежності й побудуйте нормативну 

лінію на основі обробки хронометражних вимірів виконання слюсарної 

операції «зчищення задирок і притуплення гострих країв» за допомогою 

плоского напилка.  

А) графоаналітичним методом  

Б) методом найменших квадратів 

Впливовим чинником прийнята довжина країв. 

Довжина –Х (мм) – 20; 80; 140; 200; 260; 320; 370; 440. 

Тривалість –Y (хв) – 0,15; 0,4; 0,55; 0,7; 0,83; 1,02; 1,16; 1,4. 

Залежність має лінійний характер. 

Варіант 2.  
Визначте нормативну залежність витрат часу (Y) на переміщення 

каретки суппорта токарного верстата залежно від довжини переміщення 

(X) на основі хронометражних спостережень за роботою токаря. 

А) графоаналітичним методом  

Б) методом найменших квадратів 

Довжина переміщення – X (мм) – 100; 200; 400; 600; 800. 

Затрати часу – Y (хв) – 0,05; 0,065; 0,11; 0,16; 0,21. 

Нормативна залежність має лінійний характер. 

 

 

 

 

 

 

 

Практична робота № 11 

Тема.  Нормування праці робітників основного виробництва  

Мета:  
• закріпити теоретичні знання з питань нормування часу та 

виробітку, визначення основного(машиного часу); 

• уяснити основні поняття нормування верстатних робіт ;  

• з’ясувати порядок розрахунку норм часу та норми виробітку на 

партію деталей;  

• проводити розрахунки бригадних норм праці основних 

найпоширеніших процесів ; 

• виховати посидючість та точність у  розрахунках 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 
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Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, 

методична розробка додатків до практичних робіт. 

Хід роботи: 

  І. Дати відповіді на запитання  
1. Які норми праці розраховуються за допомогою нормативних 
матеріалів? 
2. У чому полягають особливості визначення тривалості часу на 
відпочинок? 
3. У чому полягає аналітичний метод нормування, його сутність і 
різновиди? 
4. Охарактеризуйте переваги і недоліки статистичного способу 
встановлення норм праці. 
5. У чому полягають особливості визначення часу на обслуговування 
робочого місця? 
6. У чому полягають переваги і недоліки аналітично-дослідного 
методу нормування? 
7. У чому полягають особливості визначення підготовчо-завер-
шального часу в умовах масового виробництва? 
8. У чому полягає порівняльний спосіб нормування, його переваги і 
недоліки? 
9. У чому полягають особливості визначення підготовчо-завер-
шального часу в умовах серійного виробництва? 
10. Назвіть основні елементи режимів роботи обладнання при 
виконанні верстатних робіт. 
11. У чому полягають особливості визначення часу технічного 
обслуговування робочого місця? 
12. У чому полягають особливості визначення норми основного 
(машинного) часу при здійсненні токарних операцій? 
13. У чому полягають особливості визначення допоміжного 
часу? 
14. Охарактеризуйте процес визначення норм за допомогою 
мікроелементних нормативів. 
15. У чому полягають особливості визначення підготовчо-завер-
шального часу в умовах індивідуального виробництва? 
16. Аналітично-розрахунковий метод: його переваги і недоліки. 
17. У чому полягають особливості нормування підготовчо-
завершального часу в умовах великосерійного виробництва? 
18. У чому полягають особливості нормування основного (машинного) 
часу при виконанні фрезерувальних робіт? 
19. Назвіть три основних причини можливості організації 
багатоверстатної роботи. 
20. У чому полягають особливості нормування апаратурних 
процесів? 
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21. Наведіть основні елементи режиму роботи, які 
використовуються при обґрунтуванні вибору оптимального режиму 
різання (верстатні роботи). 

ІІ. Опрацювати методичні вказівки та розв’язок  типових задач 

Приклад 1  
Визначте норму часу та норму виробітку на партію виробів за 

умови: tзм — 480 хв, n — 60 шт., tпз  на партію — 52 хв, кількість 
виробів за зміну 120 шт, tо — 6 хв, tдоп — 1,5 хв, ( tвп  + t обс + t птр) =  
6% від tо. 
    Розв’язок    

1. Норма часу на партію 

 Нчс  = 
 осн    дп    обс     вп   птр

 
 х n + tпз  , год/парт, (хв/парт) 

де п — кількість одиниць, що становлять партію (шт.). 

         Нчс  = 
            х   

   
 х 60 + 52 = 55,93хв.    

2. Норма виробітку 

Нвр  = 
   

    
 = 

   

      
 = 8,6 ≈ 9 партій на зміну 

Приклад 2  
Визначіть обсяг нормованого завдання для бригади складальників з 

5-ти чоловік, якщо відомо, що прямі затрати оперативного часу на 
складальну операцію, хв - двох членів бригади – 35 хв.,  трьох членів 
бригади – 15 хв.,тривалість робочої зміни – 480 хв., тривалість нормованих 
перерв на одного члена бригади – 12 хв., час підготовчо-завершальної 
роботи на кожного члена бригади - 10 хв. 

    Розв’язок    

1. Норма часу на виконання нормованого завдання одним робітником 

Тнз = Топ + Тнп + Тп –з 

Тнз 1+2  = (35 + 12 + 10) х 2 = 114 хв; 

Тнз 3+4 +5 = (15 + 12 + 10) х 3 = 111 хв.   

∑ Тнз = 114 + 111= 225 хв. 

2. Обсяг нормованого завдання для бригади складальників 

Нб = 
        

∑   
 

Нб = 
        

   
 = 11 складальних одиниць за зміну 

Приклад 3 
Визначить основний (машинний) час та потужність різання при 

виконанні токарної операції (зовнішнє обточування) за такими даними: 
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h, 

мм 

D до обточу-

вання, 

мм 

D після обточу-

вання,  мм 

L, 

мм 

S0, 

мм/об 

V, 

м/хв 

n, 

об/хв 

PX, 

кгс 

10 32 28 90 0,3 110 ? 420 

Розв’язок   
1. Визначимо глибину різання 

t = 
    

 
 = 

     

 
 = 2 мм, 

2. Визначимо кількість проходів 

і = 
 

 
 = 

  

 
 = 5 проходів 

3. Визначимо кількість обертів деталей на хв.. 

n = 
      

   
 = 

           

         
 = 1094 об/хв. 

4. Основний (машинний) час зовнішнього обточування деталі 

То = 
 

     
  х і 

То = 
  

          
  х 5 = 1,37 хв. 

5. Потужність різання дорівнює подвійному крутному моменту 

     N = 2Мкр = 
    

    
 = 

        

    
 = 13,44 кг м 

Приклад 4 
Визначіть основний  (машинний)  час  та глибину різання  при  виконанні 

токарної операції (розточування отворів) за такими даними: 

D до розточування, 

мм 

D після розто-

чування, мм 
L, мм 

S0, 

мм/об 

V, 

м/хв 
і 

41 45 62 0,12 115 1 

Розв’язок 
1. Визначимо кількість обертів деталей на хв.. 

n = 
      

   
 = 

           

          
 = 893 об/хв. 

2. Основний (машинний) час розточування отворів 

То = 
 

     
  х і 

То = 
  

          
  х 1 = 0,58 хв. 

3. Визначимо глибину різання, якщо кілкість проходів дорівнює 1. 

t = 
    

 
 = 

     

 
 = 2 мм, 

Приклад 5 



67 

 

Розрахуйте основний (машинний) час при виконанні фрезерування 

опорної площини корпусу деталі (за допомогою торцевої фрези) за такими 

даними: 

D фрези, 

мм 
l, мм 

п, 

об/хв 
Sz, мм/з Z, шт. і В, мм 

200 190 315 0,05 16 1 70 

Розв’язок 
1. Визначимо хвилинну подачу фрези 

    Sхв = Sz x Z x n = 0,05 х 16 х 315 = 252 хв. 

2. Визначимо величину врізання для торцевої фрези 

    l1 = 0,5 х ( Д - √      ) = 0,5 х ( 200 - √         = 0,5 х 13 = 6,5 мм 

3. Визначимо довжину шляху, що проходе інструмент у напрямку подачі 

    L = l + l1 = 190 + 6,5 = 196,5 хв. 

4. Основний (машинний) час на виконання фрезерування опорної площини 

корпусу деталі за допомогою торцевої фрези. 

     То = 
 

   
 х і = 

     

   
 х 1 = 0,78 хв. 

Приклад 6 
Розрахуйте основний (машинний) час при виконанні фрезеру-

вальної операції (фрезерування площини деталі) за допомогою ци-

ліндричної фрези за такими даними: 

D фрези, мм 

 
l, мм 

V, 

мм/хв 
h, мм t, мм 

Sz, 

мм/з 
Z, шт. 

70 110 30 6 2 0,2 8 

 

Розв’язок 
1. Визначимо кількість обертів фрези на хв.. 

n = 
      

   
 = 

          

          
 = 137 об/хв. 

2. Визначимо хвилинну подачу фрези 

    Sхв = Sz x Z x n = 0,2 х 8 х 137 = 219 хв. 

3. Визначимо величину врізання для циліндричної фрези 

    l1 =  √         ) =  √            = 11,7 мм 

4. Визначимо довжину шляху, що проходе інструмент у напрямку подачі 

    L = l + l1 = 110 + 11,7 = 121,7 хв. 

5. Визначимо кількість проходів 

і = 
 

 
 = 

 

 
 = 3 проходи 

6. Основний (машинний) час на виконання фрезерування опорної площини 

корпусу деталі за допомогою торцевої фрези. 

     То = 
 

   
 х і = 

     

   
 х 3 = 1,67 хв. 
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ІІІ. Розв’язати самостійно задачі 

 

Задача 1 
Визначить основний (машинний) час та потужність різання при 

виконанні токарної операції (зовнішнє обточування) за такими даними       

( розрахувати невідомі дані): 

Варіант 
h, 

мм 

D до 

обточу-

вання, 

мм 

D після 

обточу-

вання,  

мм 

L, мм 
S0, 

мм/об 
V, м/хв n, об/хв PX, кг 

І 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

10 

12 

8 

10 

6 

8 

14 

10 

 

35 

34 

37 

42 

47 

49 

52 

58 

27 

29 

35 

36 

41 

47 

48 

54 

100 

97 

115 

200 

165 

300 

290 

240 

0,3 

0,4 

0.3 

0,5 

0,48 

0,42 

0,6 

0,3 

110 

120 

? 

145 

132 

? 

90 

? 

? 

? 

160 

? 

? 

300 

? 

280 

450 

340 

290 

315 

340 

280 

350 

290 

 

Задача 2 

Визначіть основний  (машинний)  час  та глибину різання  при  виконанні 

токарної операції (розточування отворів) за такими даними: 

 

 

Варіант 

D до 

розто-

чування, 

мм 

D після 

розто-

чування, мм 

L, мм 
S0, 

мм/об 
V, м/хв і 

І 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

41 

56 

81 

114 

172 

191 

240 

260 

45 

62 

85 

118 

178 

193 

252 

264 

62 

70 

82 

90 

100 

84 

110 

100 

0,12 

0,15 

0,14 

0,2 

0,36 

0,42 

0,48 

0,5 

115 

180 

132 

144 

156 

120 

190 

180 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

3 

2 
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Задача 3 

Розрахуйте основний (машинний) час при виконанні фрезерування 

опорної площини корпусу деталі (за допомогою торцевої фрези) за такими 

даними: 

Варіант 
D фрези, 

мм 
l, мм п, об/хв Sz, мм/з Z, шт. і В, мм 

І 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

200 

220 

240 

200 

180 

220 

240 

300 

180 

200 

210 

220 

180 

190 

200 

210 

300 

250 

400 

315 

500 

250 

630 

500 

0,05 

0,06 

0,07 

0,08 

0,04 

0,05 

0,06 

0,08 

15 

18 

14 

16 

18 

14 

16 

18 

4 

3 

2 

5 

1 

3 

2 

1 

70,0 

60,0 

65,0 

60,0 

80,0 

100,0 

90,0 

75,0 

Задача 4 

Визначіть обсяг нормованого завдання для бригади складальників з 
5-ти чоловік за наступними даними. 

Показник 
Варіант 

І ІІ ІІІ IV V 

1. Прямі затрати оперативного 

часу на складальну операцію, хв 

— двох членів бригади 

— трьох членів бригади 

 

 

32 

18 

 

 

36 

20 

 

 

40 

22 

 

 

44 

24 

 

 

48 

24 

2. Тривалість робочої зміни 480 480 492 420 480 

3. Тривалість нормованих перерв 

на одного члена бригади, хв 16 18 21 25 30 

4. Час підготовчо-завершальної 

роботи на кожного члена бригади, 

хв 8 10 12 14 16 
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Задача 5 

Розрахуйте основний (машинний) час при виконанні фрезерувальної 

операції (фрезерування площини деталі) за допомогою циліндричної фрези 

за такими даними: 

Варіант 
D фрези, 

мм 
l, мм 

V, 

мм/хв 
h, мм t, мм Sz, мм/з Z, шт. 

І 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

75 

80 

90 

110 

100 

90 

80 

70 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

180 

200 

70 

110 

120 

140 

110 

100 

90 

140 

5 

9 

5 

4 

3 

4 

6 

2 

2 

3 

2.5 

2 

1,5 

2 

3 

1 

0,2 

0,12 

0,10 

0,08 

0,14 

0,16 

0,08 

0,10 

8 

10 

12 

14 

8 

10 

12 

14 

Задача 6 

 
Визначте норму часу та норму виробітку на партію виробів за 

умови:  

Варіант tзм,, хв 
tпз на 

партію 
n, шт m,шт tо, хв tдоп, хв 

% 

( tвп  + t 

обс + t птр)   

І 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

480 

420 

440 

460 

480 

420 

440 

450 

55 

45 

37 

43 

52 

22 

30 

60 

30 

25 

40 

35 

50 

25 

65 

50 

100 

120 

150 

200 

220 

180 

160 

250 

15 

18 

14 

16 

18 

14 

16 

18 

4 

3 

2 

5 

1 

3 

2 

1 

7 

6 

5 

10 

8 

10 

9 

7 
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Практична робота № 12 

Тема.  Встановлення норм обслуговування і норм штату 

(чисельності).  

Мета:  

• закріпити теоретичні знання з питань нормування допоміжних 

робітників; 

• з’ясувати порядок розрахунку норм норм обслуговування  та норм 

чисельності; 

• проводити розрахунки з аналізу та перегляду норм праці; 

• виховати посидючість та точність у  розрахунках 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, 

методична розробка додатків до практичних робіт. 

Хід роботи: 

  І. Дати відповіді на запитання  
 
1.    Як розраховують бригадні норми часу? 

2. Як встановлюється комплексна бригадна норма часу? 

3. Як встановлюється норма виробітку бригади? 

4. Як у зарубіжній практиці визначаються встановлені норми, 

основні норми та нормалізований час? 

5. Що таке норма обслуговування? 

6. Як визначається норма обслуговування? 

7. Як визначається коефіцієнт зайнятості робітника на операціях при 

встановленні норми обслуговування? 

8. Що таке норматив чисельності? 

9. Як встановлюється норма змінного штату? 

10. Як встановлюється норма обслуговування для допоміжних 

обслуговуючих робітників? 

11. Як встановлюється норма чисельності на ремонтне 

обслуговування ? 

12. Як встановлюється необхідна чисельність робітників для 

обслуговування гнучкої виробничої системи? 

13. У чому полягають особливості нормування праці службовців? 

14. Які показники застосовують на практиці до нормування праці 

різних груп службовців? 

15. У чому полягають особливості діяльності керівників? 
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16. Що є продуктом праці керівників, у чому полягають їхні функції? 

17.   Які групи керівників та фахівців існують на великих 

підприємствах? 

18. Що таке норма керованості? 

19.   Як визначається очікувана трудомісткість виконання науково-

дослідної роботи, дослідно-конструкторської розробки, проекту? 

20.   У чому полягає сутність нормування праці рядових службовців — 

технічних виконавців? 

21. За якою формулою можна встановити норму часу на однорідні 

операції службовців — технічних виконавців? 

22. У чому полягають суттєві відмінності між нормуванням праці 

робітників та різних груп службовців? 

 

ІІ. Опрацювати методичні вказівки та розв’язок  типових задач 

Приклад 1  
    Знайти норму обслуговування, якщо витрати часу на обслуговування 

верстата з врахуванням норм часу на підготовчо-заключну роботу та 

обслуговування робочого місця – 120 хв., тривалість зміни – 480 хв. 

Розв’язок 
 Норма обслуговування: 

       
верст т 

Н
Т

H
ч

зм

обсл
4

120

480
.


 

   Приклад 2 

    Визначте чисельність прибиральниць, якщо цех механічної обробки 

металу складається з 500 робочих місць, у тому числі – 350 місць 

оснащених металорізальними верстатами. Норма обслуговування 500м² 

виробничої площі на одну особу. Середня площа одного робочого місця 

верстатника – 12м², інших робочих місць - 7м². 

Розв’язок 
          1) Площа цеху механічної обробки: 

               25250735050012350 мS   

          2) Чисельність прибиральниць: 

          
осібЧ

H обсл

11
500

5250


S  

   Приклад 3 

    Визначити комплексну норму виробітку та оздоблення виробу для 

бригади, яка складається з 8 чоловік і виконує операції з такими 
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оперативними нормами часу, людино-хв.: фарбування – 8; ґрунтування – 

12; шліфування – 15; опорядження – 5. 

Розв’язок 
       1) Комплексна норма часу: 

        ..40515128 хвлюдH
к

ч
  

       2) Комплексна норма виробітку: 

         .96
40

4808
штH

к

вир



  

    Приклад 4 

   Діюча норма виробітку 170 шт. за зміну. Тривалість зміни 8 год. Норма 

часу зменшена на 23%. Необхідно визначити абсолютне збільшення норми 

виробітку і нову норму виробітку. 

Розв’язок 
    1) Діюча норма часу: 

         .83,2
170

608
хв

Н
Т

H д

вир

змд

ч



  

    2) Нова норма часу:   

           .18,2%23%100 хвНH
д

ч

н

ч
  

     3) Нова норма виробітку: 

         
.220
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    4) Абсолютне збільшення норми виробітку: 
          .50170220

7
штННH

д

вир

н

вирвир
  

    Приклад 5 

    Визначити норму виробітку обрізного верстата. Середня довжина 

дошок, які поступають на обрізку – 3,5м. Швидкість обертання подаючи 

вальців – 60м/хв.. Коефіцієнт, який враховує ковзання на повчаючих 

вальцях – 0,96. Коефіцієнт використання робочого часу – 0,91. За даними 

хронометражу час ручних прийомів – 8 сек. 
 

Розв’язок 
   1) Машинний час: 

            .6,3
96,060

605,3
сек

60l

KU
t

kk

м










  

    2) Коефіцієнт цільності: 

            
45,0

8

6,3


t
t

К
руч

m

щ

 

     3) Норма виробітку: 
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     Приклад 6 

     Робітник у звітному періоді фактично відпрацював 300 годин, у цей час 

він обслуговував 4 верстати відповідно до встановленої норми 

обслуговування і виготовив за цей час 13 200 виробів. За встановленою 

нормою виробітку на кожному верстаті за годину повинно бути 

виготовлено в середньому 10 виробів. Визначити відсоток виконання 

норми виробітку. 

Розв’язок 
    Виконання норм виробітку: 

          %110
300104

10013200
% 




H вир  

    Приклад 7 

 Розрахувати норму виробітку і норму часу для робітника, що обслуговує 

апаратурну систему безперервної дії з годинною продуктивністю 450 кг 

хімічного продукту. Протягом зміни за егламентом роботи система 

підналагоджується 2 рази по 8 хв.Тривалість зміни 8 год. 

Розв’язок 
1. Коефіцієнт використання робочого часу 

Квч = 
         

   
 = 0,97 

2. Норма виробітку 

Нв = Тзм х Nг х Квч = 8 год х 450 кг/год х 0,97 = 3492 кг = 3,5 т 

3. Норма часу 

Нч = 
     

     
 = 2,3 людиногодин /тон 

Приклад 8 

Розрахувати норму виробітку в тоннах і тоннокілометрах при 

перевезенні вантажу автомобілями на основі таких нормативів: 

• відстань - 10 км; 

• швидкість - 40 км/год., без вантажу - 60 км/год.; 

•  час навантаження - 10хв., розвантаження - 8 хвилин на рейс; 

•  вантажопідйомність автомобіля - 5 тонн; 

•  коефіцієнт використання вантажопідйомності машини - 0,85;     

•  підготовчо-завершальний час і час обслуговування - 40 хв. у зміну;  

• час на відпочинок перекривається вільним часом водія на операціях 

навантаження і розвантаження. 

Тривалість зміни 8 год. 

Розв’язок 



75 

 

1. Час руху з вантажем 

tрв = 
      

  
 =  

       

  
 = 15 хв. 

2. Час руху без вантажу 

tрбв = 
      

   
 =  

       

  
 = 10 хв. 

3. Оперативний час на один цикл 

tопц = tрв +  tрбв + tнав  + tрозв = 15 + 10 + 10 + 8 = 43 хв. 

4. Норма виробітку 

Нв = 
       

    
  х Вп х k = 

      

  
  х 5 х 0,85 = 43,5 т або 435 тонокм ( 43,5т х 

10 км)  

   Приклад 9 

 Розрахувати норму багатоверстатного обслуговування за повного 

використання обладнання та визначити час циклу, величину простоїв 

верстатів  або вільного часу робітника, якшо: 

А) машинно-автоматизований час на одному верстаті - 19 хв., час 

зайнятості робітника на одному верстаті - 6 хв; 

Б) машинно-автоматизований час на одному верстаті - 19 хв., час 

зайнятості робітника на одному верстаті - 25 хв; 

Розв’язок 

   За умови повного використання обладнання  коефіцієнт можливих 

відхилень у роботі дорівнює 0,95. Взагалі коефіцієнт можливих відхилень 

у роботі коливається у межах 0,85 – 0,95. 

   А) 1. Норма багатоверстатного обслуговування для верстатів дублерів 

  Нобсл = ( 
   

  
 + 1) х Кв = ( 

  

 
 + 1) х 0,95 = 3,96 = 4 верстата 

       2.Тривалість циклу багатоверстатного обслуговування 

   Тц = ∑Тма + ∑Тз = 19 х 4 + 6 х 4 =76 + 24 = 100 хв.  

       3. Якщо  tма > tз  (19 > 6), то Твч = ∑Тц – ∑Тз 

Величина робочого часу робітника( Твч) дорівнює 100 хв – 6 х 4 = 76 хв. 

 

   Б) 1.Норма багатоверстатного обслуговування для верстатів дублерів 

  Нобсл = ( 
   

  
 + 1) х Кв = ( 

  

  
 + 1) х 0,95 = 3,96 = 2 верстата 

       2.Тривалість циклу багатоверстатного обслуговування 

   Тц = ∑Тма + ∑Тз = 19 х 2 + 25 х 2 = 38 + 50 = 88 хв.  

       3. Якщо  tма < tз ( 19 < 25), то Тпр = ∑Тз  х ( Нобсл – 1) - ∑ Тма 

Величина простоїв устаткування ( Тпр) дорівнює  

    Тпр = 25 х 2 х (2 – 1) – 19 х 2 =  50 - 38  = 12 хв.   
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  Приклад 10 

Визначіть рівень виконання норм часу (виробітку), якщо робітник 
протягом місяця виготовив: 1) деталей «А» — 120 шт (за норми часу 1,2 
н/годин на деталь; 2) деталь «В» — 30 шт (2,3 н/годин на деталь); 3) 
деталей «С» — 11 шт. (0,7 н/годин на деталь); при цьому було 
відпрацьовано 23 робочих дні, тривалість зміни 8 год. 

Розв’язок 
Рівень виконання норм часу 

%120100
823

7,0113,2302,1120




 . 

Приклад 11 

Визначіть рівень виконання норм часу за змінним та фактично 
відпрацьованим часом, якщо було виготовлено продукції на 175 н/годин, 
відпрацьовано 22 робочих дні по 8 год, при цьому 15 год надурочної 
роботи, 30 год простоїв з різних причин, 12 год було витрачено на 
виправлення браку не з вини робітника. 

Розв’язок 

1. Рівень виконання норм за змінним часом становить: 

%25,106100
822

12175





. 

2. Рівень виконання норм праці за фактично відпрацьованим часом 
становить: 

%2,122100
153

187
100

1530822

12175
Вк.п. 




 . 

Приклад 12 

Визначіть середній рівень виконання норм виробітку за умови, що 12 
робітників виконали норми лише на 90%, 85 — на 100%, 70 — на 127%, 30 
— на 156%. 

Розв’язок 

%120
30708512

156301277010859012





. 

Приклад 13 

Трудомісткість усіх відрядних робіт на підприємстві становить 440 тис. 
н/год за рік. 100 робітників працюють за ТОН, середній рівень їх 
виконання — 110%. Визначіть питому вагу ТОН за трудомісткістю, якщо 
кожний робітник відпрацював за рік 1800 год. 

Розв’язок 
1) трудомісткість робіт по ТОН становить: 
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100 х 1800 год · 1,10 = 198 тис. н/год; 

2) питома вага ТОН за трудомісткістю 

198 тис. н/год : 440 тис. н/год · 100 = 45%. 

ІІІ. Розв’язати самостійно задачі по варіантам  

І варіант 

Задача 1 
    Знайти норму обслуговування, якщо витрати часу на обслуговування 

верстата з врахуванням норм часу на підготовчо-заключну роботу та 

обслуговування робочого місця – 115 хв., тривалість зміни – 460 хв. 

   Задача 2 

    Визначте чисельність прибиральниць, якщо цех механічної обробки 

металу складається з 350 робочих місць, у тому числі – 150 місць 

оснащених металорізальними верстатами. Норма обслуговування 300м² 

виробничої площі на одну особу. Середня площа одного робочого місця 

верстатника – 15м², інших робочих місць - 8м². 

    Задача 3 

   Діюча норма виробітку 90 шт. за зміну. Тривалість зміни 7,8 год. Норма 

часу зменшена на 15%. Необхідно визначити абсолютне збільшення норми 

виробітку і нову норму виробітку. 

    Задача 4 

    Визначити норму виробітку обрізного верстата. Середня довжина 

дошок, які поступають на обрізку – 2,5м. Швидкість обертання подаючи 

вальців – 80м/хв.. Коефіцієнт, який враховує ковзання на повчаючих 

вальцях – 0,92. Коефіцієнт використання робочого часу – 0,97. За даними 

хронометражу час ручних прийомів – 10 сек. 

    Задача 5 

     Робітник у звітному періоді фактично відпрацював 320 годин, у цей час 

він обслуговував 3 верстати відповідно до встановленої норми 

обслуговування і виготовив за цей час 7800 виробів. За встановленою 

нормою виробітку на кожному верстаті за годину повинно бути 

виготовлено в середньому 7 виробів. Визначити відсоток виконання норми  

виробітку. 

    Задача 6 

Розрахувати норму виробітку в тоннах і тоннокілометрах при 

перевезенні вантажу автомобілями на основі таких нормативів: 

• відстань - 20 км; 

• швидкість - 50 км/год., без вантажу - 80 км/год.; 

•  час навантаження - 12хв., розвантаження - 10 хвилин на рейс; 

•  вантажопідйомність автомобіля - 10 тонн; 

• Підготовчо-завершальний час і час на обслуговування – 30 хв; 
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•  коефіцієнт використання вантажопідйомності машини - 0,83;     

• Задача 7 

Машинно-автоматизований час на одному верстаті - 20 хв., час 

зайнятості робітника на одному верстаті - 25 хв. Розрахувати норму 

багатоверстатного обслуговування за повного використання. Визначити 

час циклу, величину простоїв верстатів  або вільного часу робітника. 

ІІ варіант 

Задача 1 

    Визначити комплексну норму виробітку та оздоблення виробу для 

бригади, яка складається з 10 чоловік і виконує операції з такими 

оперативними нормами часу, людино-хв.: фарбування – 6; ґрунтування – 

11; шліфування – 16; опорядження – 4. 

    Задача 2 
Визначіть рівень виконання норм часу (виробітку), якщо робітник 

протягом місяця виготовив: 1) деталей «А» — 200 шт (за норми часу 2,2 
н/годин на деталь; 2) деталь «В» — 20 шт (3,3 н/годин на деталь); 3) 
деталей «С» — 13 шт. (0,9 н/годин на деталь); при цьому було 
відпрацьовано 22 робочих дні, тривалість зміни 8 год. 

Задача 3 

Визначіть рівень виконання норм часу за змінним та фактично 
відпрацьованим часом, якщо було виготовлено продукції на 182 н/годин, 
відпрацьовано 21 робочий день по 7,6 год, при цьому 10 год надурочної 
роботи, 25 год простоїв з різних причин, 8 год було витрачено на 
виправлення браку не з вини робітника. 

Задача 4 

Визначіть середній рівень виконання норм виробітку за умови, що 10 
робітників виконали норми лише на 89%, 130 — на 101%, 86 — на 123%, 25 
— на 154%. 

Задача 5 

Трудомісткість усіх відрядних робіт на підприємстві становить 560 тис. 
н/год за рік. 210 робітників працюють за ТОН, середній рівень їх 
виконання — 105%. Визначіть питому вагу ТОН за трудомісткістю, якщо 
кожний робітник відпрацював за рік 1780 год. 

Задача 6 

Розрахувати норму виробітку і норму часу для робітника, що 

обслуговує апаратурну систему безперервної дії з годинною 

продуктивністю  650 кг хімічного продукту. Протягом зміни за 

регламентом роботи система підналагоджується 3  рази по 5 хв. 

Задача 7 

Машинно-автоматизований час на одному верстаті - 10 хв., час 

зайнятості робітника на одному верстаті - 8 хв. Розрахувати норму 

багатоверстатного обслуговування за повного використання обладнання і 



79 

 

наявності у робітника вільного часу. Визначити час циклу, величину 

простоїв верстатів  або вільного часу робітника. 

 

 

 

 

 

 

Практична робота № 13 

Тема.  Аналіз і планування трудомісткості продукції та чисельності 

персоналу.  

Мета:  

• закріпити теоретичні знання з питань аналізу і планування 

трудомісткості продукції та чисельності персоналу; 

• з’ясувати порядок розрахунку необхідної чисельності 

основнихробітників та допоміжного персоналу підприємства; 

• проводити розрахунки з планування трудомісткості виготовлення 

продукції та спискової і явочної чисельності  робітників; 

• виховати посидючість та точність у  розрахунках 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, 

методична розробка додатків до практичних робіт. 

Хід роботи: 

І. Опрацювати методичні вказівки та розв’язок  типових задач 

Приклад 1 

Підприємство виготовляє вироби з пластмаси шляхом лиття. Річний 

обсяг виробництва виробів 900 тис. шт.., а трудомісткість виробу – 0,35 н / 

год.  

Тривалість робочої зміни 8 год., а нерегламентовані простої – 3%, 

внутрішньо змінні витрати часу з вини працівника – 1,5% 

 Процент виконання норм виробітку – 105%. Робітник відпрацював – 

242 дні. Визначити необхідну чисельність робітників – відрядників. 
Розв’язок 

1. Визначається загальна трудомісткість робіт: 

Тр = Q × t = 900000 х 0,35 = 315000 н/год. 

де Q – річний обсяг виробництва, тис.шт.; 

     t – трудомісткість виробу, н /год. 
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2. Визначається ефективний час робочої зміни: 








 





100100

ПРЗВЧРЗ
РЗФ рз

еф
=  

=  8 – ( 
      

   
 + 

        

   
 ) =  7,64 год. 

де РЗ – тривалість робочої зміни, год.; 

    ВЧ – внутрішньо змінні витрати часу з вини працівників, %.; 

    П – нерегламентовані простої, %. 

3. Визначається річний ефективний робочий час: 

річ

РЗ

еф

річ

еф ТФФ  = 7,64 х 242 = 1848,88 год. 

 

де Тріч – кількість днів, відпрацьованих працівником. 

5. Чисельність робітників визначається за формулою: 

ЕФ

Тр
Ч

РЗ

еф

р


  =  
      

              
 = 162 чол. 

 

де Е – процент виконання норм виробітку, %. 

 

   Приклад 2 

    У цеху встановлено 50 верстатів, які працюють у безперервному режимі. 

Норма обслуговування обладнання складає 10 верстатів на одного 

апаратника. Планові невиходи працівників відповідно до балансу робочого 

часу складуть 10% від оперативного часу. Необхідно визначити 

чисельність апаратників: спискову та явочну. 

Розв’язок 
        1) Оперативний час: 
          .876024365 годton

  

         2) Невиходи працівників: 

          .8761,08760 годtневих
  

         3) Ефективний час: 
          .78848768760 годttt невихопеф

  

         4) Норма часу: 

          .5
10

50
чол

Н
К

Н
обсл

верст

ч
  

         5) Явочна чисельність: 

          .1577
5

7884
чол

Н
t

Ч
ч

еф

яв
  

         6) Спискова чисельність: 
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    Приклад 3 

    На автоматичній дільниці працює 60 токарних автоматів. У зв’язку зі 

збільшенням розмірів партії деталей, що підлягають обробці, і зменшенням 

числа переналадок у зміну, норму обслуговування для наладчиків 

автоматів підвищено з 10 до 12 одиниць. Коефіцієнт змінності роботи 

токарних автоматів на цій ділянці – 2,5. Знайти умовне вивільнення 

чисельності наладчиків автоматів у зв’язку зі зміною норми 

обслуговування. 

Розв’язок 
   Умовне вивільнення чисельності наладчиків: 

          
.5,25,2
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60
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60
чол

пп
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    Приклад 4 

Планова трудомісткість токарних робіт 4 розряду – 270 тис. нормо-

годин. середній коефіцієнт виконання норм, встановлений по підприємству 

– 1,15. Час ефективної роботи одного токаря за рік складає 1840 годин. 

Визначте планову чисельність токарів на підприємстві. 

Розв’язок 
Планова чисельність токарів на підприємстві: 

          осібЧ
КФ

Т
внеф

пл 128
15,11840

270000






  

Приклад 5 

Планом підприємства передбачено випуск 4 000 виробів. 

Трудомісткість виготовлення одиниці продукції 20 нормо-годин. Процент 

виконання норм виробітку в середньому на підприємстві визначений в 

розмірі 110%. Ефективний фонд робочого часу одного середньооблікового 

працівника складає за рік 1 820 годин. Необхідно визначити планову 

чисельність працівників на підприємстві. 

Розв’язок 
  

 

 

 

осібЧ
КФ

Т
внеф

пл 40
1,11820

204000
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Приклад 6 

Визначте процент зменшення трудомісткості виробництва, якщо 

продуктивність праці в цілому по підприємству зросла на 20%. 

Розв’язок 
Процент зменшення трудомісткості виробництва: 

           %7,16
20100

10020

100

100












П

П
t  

Приклад 7 

Трудомісткість виготовлення од. виробу 2,4 н.-год. Річна програма 

випуску продукції становить 94 тис. од. Визначити необхідну кількість 

відрядників, якщо корисний фонд робочого часу за рік становить 1860 год, 

а плановий відсоток виконання норм виробітку 105%. 

Розв’язок 
1.Обчислення трудомісткості виробничої програми: 

                   тис н  год  
2.Визначення необхідної чисельності відрядників: 

Ч  р  
Ттехн

ФРЧпл  Кв п
 

      

         
     осіб  

 

Приклад 8 

 На виробничій ділянці треба обробити за квартал 620 комплектів 

деталей. На обробку одного комплекту витрачається на токарних роботах 

8,2 год., на фрезерувальних – 7,1 год. Коефіцієнт виконання виробітку 

планується відповідно 110 і 115%. Фонд робочого часу одного робітника за 

квартал – 458 год. Визначити, скільки працівників  потребує виробнича 

ділянка для виконання квартальної програми. 

Розв’язок : 

1. Планова необхідна чисельність токарів: 

.10
1,1458

2,86201 осіб
КФ

Nt

Чм
внд

m

i

ii















 

2. Планова необхідна чисельність фрезерувальників: 

.8
15,1458

1,7620
осібЧ ф 




  

3. Загальна необхідна чисельність працівників: 

.18810 осібЧ з г   

Приклад 9 

Підприємство має 2000 одиниць устаткування, працює у дві зміни. 
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Норма обслуговування – 200 одиниць устаткування на одного слюсаря 

– ремонтника. Співвідношення номінального і реального фонду робочого 

часу становить відповідно 265 і 230 днів. Визначити, скільки слюсарів – 

ремонтників потрібно мати цьому підприємству. 

Розв’язок : 

1. Коефіцієнт переведення явочної чисельності в облікову: 

.152,1230/265. ояk   

2. Чисельність слюсарів ремонтників: 

.23200/152,122000/ особиНКЗпЧ опм   

Приклад 10 

Визначити явочну та облікову чисельність працівників, якщо режим 

роботи підприємства безперервний, плановий фонд часу роботи одного 

працівника – 220 днів, кількість верстатів, що обслуговуються, - 60. 

кожний верстат обслуговує бригада з трьох працівників. Режим роботи 

підприємства тризмінний. 

Розв’язок : 

1. Коефіцієнт переведення явочної чисельності в облікову: 

.659,1220/360. ояk  

2. Норма обслуговування: .333,03/10 Н  

3. Планова (облікова) чисельність працівників 

осібЧ 896
333,0

659,1603
0 


  

4. Явочна чисельність: ./0. явоя ЧЧk   

Тоді осібkЧЧ яояв 540659.1/896/0   

ІІ. Розв’язати самостійно задачі по варіантам  

І варіант 

  Задача 1 

Підприємство виготовляє вироби з пластмаси шляхом лиття. Річний 

обсяг виробництва виробів 500500 шт.., а трудомісткість виробу – 0,65 н / 

год.  

Тривалість робочої зміни 8 год., а нерегламентовані простої – 2,5%, 

внутрішньо змінні витрати часу з вини працівника – 1% 

 Процент виконання норм виробітку – 110%. Робітник відпрацював – 

244 дні. Визначити необхідну чисельність робітників – відрядників. 

   Задача 2 

     На автоматичній дільниці працює 50 токарних автоматів. У зв’язку зі 

збільшенням розмірів партії деталей, що підлягають обробці, і зменшенням 

числа переналадок у зміну, норму обслуговування для наладчиків 
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автоматів підвищено з 8 до 10 одиниць. Коефіцієнт змінності роботи 

токарних автоматів на цій ділянці – 2. Знайти умовне вивільнення 

чисельності наладчиків автоматів у зв’язку зі зміною норми 

обслуговування. 

    Задача 3 

 Визначте процент зменшення трудомісткості виробництва, якщо 

продуктивність праці в цілому по підприємству зросла на 25%. 

    Задача 4 

     На виробничій ділянці треба обробити за квартал 530 комплектів 

деталей. На обробку одного комплекту витрачається на токарних роботах 

8,6 год., на фрезерувальних – 7,8 год. Коефіцієнт виконання виробітку 

планується відповідно 105 і 120%. Фонд робочого часу одного робітника за 

квартал – 462 год. Визначити, скільки працівників  потребує виробнича 

ділянка для виконання квартальної програми. 

    Задача 5 

Визначити явочну та облікову чисельність працівників, якщо режим 

роботи підприємства безперервний, плановий фонд часу роботи одного 

працівника – 242 днів, кількість верстатів, що обслуговуються, - 70,кожний 

верстат обслуговує бригада з чотирьох працівників. Режим роботи 

підприємства двозмінний. 

Задача 6 
Планова трудомісткість річного випуску продукції становить 340 тис. 

н.-год. Планується запровадження заходів, які дадуть змогу знизити 

трудомісткість виготовлення продукції на 9%. Корисний фонд робочого 

часу одного робітника становить 1760 год, середній відсоток виконання 

норм виробітку – 110,5%. Частка основних робітників у загальній 

чисельності промислово-виробничого персоналу – 74%. Визначити 

планову середньооблікову чисельність основних робітників та всього 

промислово-виробничого підприємства. 

Відповідь:Чисельність основних робітників – 159 осіб ; промислово-

виробничого персон лу підприємств  – 215 осіб. 

ІІ варіант 

    Задача 1 

    У цеху встановлено 120 верстатів, які працюють у безперервному 

режимі. Норма обслуговування обладнання складає 15 верстатів на одного 

апаратника. Планові невиходи працівників відповідно до балансу робочого 

часу складуть 12% від оперативного часу. Необхідно визначити 

чисельність апаратників: спискову та явочну. 

    Задача 2 

Планова трудомісткість токарних робіт 5 розряду – 340 тис. нормо-

годин. середній коефіцієнт виконання норм, встановлений по підприємству 



85 

 

– 1,2. Час ефективної роботи одного токаря за рік складає 1860 годин. 

Визначте планову чисельність токарів на підприємстві. 

    Задача 3 

Планом підприємства передбачено випуск 12 000 виробів. 

Трудомісткість виготовлення одиниці продукції 60 нормо-годин. Процент 

виконання норм виробітку в середньому на підприємстві визначений в 

розмірі 112%. Ефективний фонд робочого часу одного середньооблікового 

працівника складає за рік  1840 годин. Необхідно визначити планову 

чисельність працівників на підприємстві. 

   Задача 4 

Трудомісткість виготовлення од. виробу  1,8 н.-год. Річна програма 

випуску продукції становить 76000 од. Визначити необхідну кількість 

відрядників, якщо корисний фонд робочого часу за рік становить 1820 год, 

а плановий відсоток виконання норм виробітку 106%. 

   Задача 5 

Підприємство має 200 одиниць устаткування, працює у дві зміни. 

Норма обслуговування – 10 одиниць устаткування на одного слюсаря – 

ремонтника. Співвідношення номінального і реального фонду робочого 

часу становить відповідно 272 і 246 днів. Визначити, скільки слюсарів – 

ремонтників потрібно мати цьому підприємству. 

    Задача 6 

Визначити планову чисельність робітників за професіями, якщо: 

виробнича програма підприємства за рік становить 22 тис. шт.. продукції. 

Трудомісткість виконання окремих видів робіт на один виріб становить: 

токарні роботи 8н.-год, свердлильні -6 н.-год, фрезерні – 7н.-год, 

шліфувальні – 5 н.-год, складальні роботи 12н.- год. Середній відсоток 

виконання норм виробітку становить 110%, річний корисний фонд 

робочого часу одного робітника – 1760 год, чисельність допоміжних 

робітників – 25% від чисельності основних робітників. 

Відповідь: Чисельність: ток рі – 91 особ ; свердлильники – 68 осіб, 

фрезерув льники – 80 осіб, шліфув льники – 57 осіб, скл д льники – 136 

осіб, усього основних робітників – 432 особи, допоміжних робітників – 108 

осіб. 
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Практична робота № 14 

Тема.  Аналіз і планування продуктивності праці.  

Мета:  

• закріпити теоретичні знання з питань аналізу і планування 

продуктивності продукції; 

• навчитись розраховувати показники:продуктивності праці; 

індивідуальні і зведені індекси продуктивності праці; зміну обсягів 

виробництва під впливом зміни продуктивності; економію 

робочого часу за рахунок збільшення продуктивності праці. 

• вміти  роботи обґрунтовані висновки та аналіз показників 

( факторів), які впливають на продуктивність праці. 

• знаходити резерви збільшення обсягів виробництва. 

• виховати посидючість та точність у  розрахунках 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, 

методична розробка додатків до практичних робіт. 

Хід роботи: 

І. Опрацювати методичні вказівки та розв’язок  типових задач 

Приклад 1 

Річний обсяг випуску деталей цехом становить 54 тис.шт./рік. 

Трудомісткість виробу знизиться з 52 до 47 хв/шт. Ефективний річний 

фонд робочого часу працівника 1860 год./рік, запланований коефіцієнт 

виконання норм виробітку 1,15. Визначити ріст продуктивності праці та 

відносне вивільнення робітників за рахунок зниження трудомісткості. 

Розв’язання 

1. Зростання продуктивності праці за рахунок зниження 

трудомісткості розраховується за формулою:  

,100100 
Тн

Тм
ПП  

де Тм, Тн – минула та нова трудомісткість на операцію або вибір.  

Тоді: 

%.6,10100100
47

52
ПП  

2. Відносне вивільнення робітників за рахунок зниження 

трудомісткості розраховується за формулою: 
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де Р – кількість виробів або операцій; 

Ф – реальний фонд робочого часу одного робітника; 

К – коефіцієнт виконання норм. 

Тоді: 

.2
15,1601860

54000)4752(
чолЕч 




  

Приклад 2 

Втрати робочого часу через плинність на одного робітника склали 4 

дні, а плинність по підприємству – 85 чоловік. Плановий виробіток на 

людино-день становить 80 тис. грн. Розрахувати економію робочого часу і 

можливий додатковий випуск продукції у результаті усунення плинності. 

Розв’язання 

1. Економія робочого часу визначається за формулою: 

,tЧзвЕч с   

де t – втрати часу у зв’язку  із плинністю, тобто час на заміщення 

необхідною робочою силою одного звільненого, днів; 

Чзв – чисельність звільнених за власним бажанням, за порушення 

трудової дисципліни або з інших причин, не пов’язаних із виробництвом. 

Тоді:  

.340485 днівлюдиноЕч с   

2. Додатковий випуск продукції у результаті усунення плинності 

розраховується за формулою :  

Qдод=Еч с*Впл 

де Впл –плановий виробіток на одного працюючого за один людино-

день. 

Тоді: 

Qдод=340*180=27200тис. грн. 

Отже, можливий додатковий випуск продукції у результаті усунення 

плинності складає 27200тис. грн. 

Приклад 3 

Визначити приріст обсягу виробництва підприємства за рахунок 

росту продуктивності праці за даними таблиці  

Вихідні дані для розрахунків 

Показник Базовий рік Звітний рік 

Обсяг товарної продукції, тис. грн. 11800 12900 

Чисельність персоналу, чол. 428 442 

Розв’язання 

1. Приріст обсягу виробництва за рахунок росту продуктивності 

праці визначається за формулою: 
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,100100 





Q

Ч
Qпп  

 де Ч – приріст чисельності, %; 

Q – приріст обсягу виробництва, %. 

2. Визначимо приріст чисельності працівників: 

%.3,3100100
428

442
Ч  

3. Визначимо приріст обсягу виробництва: 

%.3,9100100
11800

12900
Qпп  

Тоді: 

.5,64100
3,9

3,3
100 Qпп  

Приклад 4 

У минулому році було виготовлено продукції на суму 2210 млн. грн. У 

році, що планується, її випуск збільшиться на 5%. Чисельність працюючих 

у минулому році складала 2500 осіб, але ж планом передбачено скоротити 

її на 50 осіб. Визначити, яке заплановане зростання продуктивності праці 

на підприємстві. 

Розв’язання  

1. Продуктивність праці розраховується за формулою: 

,
Ч

Q
П   

де Q – обсяг випуску продукції; 

     Ч – чисельність промислово-виробничого персоналу.  

Тоді продуктивність праці базова (у минулому році) складає: 

./..884
2500

2210
чолгрнтисПб   

2. Для розрахунку планової продуктивності праці використовуємо 

метод прямого розрахунку: 

./..947
502500

05,12210
чолгрнтисПпл 




  

3. Приріст продуктивності праці: 

%.1,7100100
884

947
П  

Приклад 5 

    У звітному році обсяг випуску продукції склав 22000 тис грн./рік, а 

трудомісткість виробничої програми а цьому році знизилась в порівнянні з 

базовим на 950 люд.-днів. Річний виробіток в базовому році склав 120 тис. 

грн./гол. за рік. Визначити виробіток на одного працюючого у звітному 

році і його відносний ріст, якщо відомо, що в цьому було 238 робочих днів. 
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Розв’язання  

1. Можливий приріст продуктивності праці у звітному році можна 

знайти із залежності: 

.100



з гвих

з г
п

ЕЧ

Е
П  

2. Вихідну чисельність працюючих у звітному році можна обчислити 

як відношення обсягу випуску продукції в цьому році до базового рівня 

виробітку: 

.3,183
120

22000
чолЧ вих   

3. Економію чисельності обчислюємо як: 

.4
238

950
чолЕ з г    

4. Тоді приріст продуктивності праці становитиме: 

%,2,2100
44,183

4



пП  

5. Виробіток на одиницю працюючого у звітному році дорівнює: 

../..64,122
100

2,2,1120
рікз чолгрнтисВ 




 
Приклад 6 

Протягом місяця робітник за 164 год виготовляє 400 деталей. При 

запровадженні заходів щодо покращення організації праці на робочих 

місцях трудомісткість виготовлення деталей знизилась на 0,1 н.-год. 

Скільки деталей виготовить робітник в нових умовах організації праці і на 

скільки відсотків підвищиться його продуктивність праці? 

Розв’язання. 

1.Обчислення трудомісткості деталей до запровадження заходів 

щодо організації праці: 

  
 

 
 

   

   
      н  год  

2.Визначення трудомісткості виготовлення деталі після 

запровадження заходів щодо покращення організації праці: 

                 н  год  
3.Обчислення кількості деталей, що вироблятимуться за нового рівня 

трудомісткості деталі: 

  
 

 
 

   

    
     дет лі  

4.Продуктивність праці до впровадження заходів щодо покращення 

організації праці: 

   
 

 
 

   

   
      дет лей год   
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     5.Продуктивність праці після впровадження заходів щодо покращення 

організації праці:  1=  =529 /164=3,22 деталі/год. 

     6.Приріст продуктивності праці: 
         

    
            

Приклад 7 

Визначити загальну економію чисельності робітників та приріст 

продуктивності праці за рахунок скорочення понадпланових простоїв, 

якщо у плановому періоді кожний робітник повинен був відпрацювати 

протягом року 230 днів. Через скорочення кількості захворювань та 

невиходів з дозволу адміністрації кількість відпрацьованих днів протягом 

року становила 234 дні. Чисельність промислово-виробничого персоналу 

становить 150 осіб, частка робітників  роб       

Розв’язання. 

     1.Обчислення зменшення чисельності робітників внаслідок покращення 

використання робочого часу: 

ЕР М  
 

р пл
  

р б з

 
р б з

 Чрозр  
 р

   
 

       

   
           особи  

    2.Приріст продуктивності праці становить: 

  пл  
Ез г

Чрозр  Ез г

      
 

     
        

Приклад 8 

Визначити приріст продуктивності праці, якщо вивільнення 

чисельності працюючих внаслідок запровадження на підприємстві плану 

технічних заходів по виробу А становить 12 осіб, по виробу Б – 27 осіб, по 

виробу В – 42 особи. Планова чисельність працюючих становить 685 осіб. 

Розв’язання. 

    1.Загальна економія робочої сили становить: 

Ез г              особ   
     2.Приріст продуктивності праці в результаті вивільнення працюючих: 

  пл  
Ез г

Чрозр  Ез г

      
  

      
            

     3. Можливий приріст обсягу продукції: 

  п пр =100-  
 Ч

  
      

Де    - приріст обсягу виробництва,% 

  Ч - приріст чисельності,%. 

Приклад 9 

Середньооблікова чисельність працюючих на підприємстві становить 

347 осіб. Планується, що протягом року приріст чисельності працюючих 
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становитиме 26 осіб. При цьому обсяг виробництва продукції зросте з 37 

млн. грн. до 41 млн. грн. Визначити приріст обсягу виробництва продукції, 

який буде досягнуто у результаті приросту продуктивності праці. 

Розв’язання. 

1.Визначення приросту чисельності працюючих: 
  

   
           

2.визначення приросту обсягу виробництва: 
     

  
            

3.визначення приросту обсягу продукції, що досягнуто у результаті 

приросту продуктивності праці: 

 

  п пр =100-  
 Ч

  
          

    

     
              

Приклад 10 

Визначити, як зміниться норма часу на виготовлення виробу. Якщо 

норма виробітку: а)збільшиться на 10%; б)зменшиться на 10%; 

Розв’язання. 

а)при збільшенні норми виробітку маємо зменшення норми часу на  
      

      
        

б)при зменшенні норми виробітку відбувається зростання норми часу на  
      

      
         

 

ІІ. Розв’язати самостійно задачі по варіантам  

І варіант 

  Задача 1 

Річний обсяг випуску деталей цехом становить 105 тис.шт./рік. 

Трудомісткість виробу знизиться з 43 до 40 хв/шт. Ефективний річний 

фонд робочого часу працівника 1820 год./рік, запланований коефіцієнт 

виконання норм виробітку 1,10. Визначити ріст продуктивності праці та 

відносне вивільнення робітників за рахунок зниження трудомісткості. 

   Задача 2 

Визначити, як зміниться норма часу на виготовлення виробу. Якщо 

норма виробітку: а)збільшиться на 15%; б)зменшиться на 5%; 

 

   Задача 3 

Втрати робочого часу через плинність на одного робітника склали 2 дні, 

а плинність по підприємству – 15 чоловік. Плановий виробіток на людино-
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день становить 120 тис. грн. Розрахувати економію робочого часу і 

можливий додатковий випуск продукції у результаті усунення плинності. 

    Задача 4 

     У звітному році обсяг випуску продукції склав 5000 тис грн./рік, а 

трудомісткість виробничої програми а цьому році знизилась в порівнянні з 

базовим на 860 люд.-днів. Річний виробіток в базовому році склав 75 тис. 

грн./год. за рік. Визначити виробіток на одного працюючого у звітному 

році і його відносний ріст, якщо відомо, що в цьому було 236 робочих днів. 

    Задача 5 

Визначити приріст обсягу виробництва підприємства за рахунок росту 

продуктивності праці за даними таблиці  

Вихідні дані для розрахунків 

Показник Базовий рік Звітний рік 

Обсяг товарної продукції, тис. грн. 5600 7300 

Чисельність персоналу, чол. 28 22 

ІІ варіант 

    Задача 1 

У минулому році було виготовлено продукції на суму 1243 млн. грн. У 

році, що планується, її випуск збільшиться на 10%. Чисельність 

працюючих у минулому році складала 4500 осіб, але ж планом 

передбачено скоротити її на 150 осіб. Визначити, яке заплановане 

зростання продуктивності праці на підприємстві. 

    Задача 2 

Протягом місяця робітник за 172 год виготовляє 320 деталей. При 

запровадженні заходів щодо покращення організації праці на робочих 

місцях трудомісткість виготовлення деталей знизилась на 0,25 н.-год. 

Скільки деталей виготовить робітник в нових умовах організації праці і на 

скільки відсотків підвищиться його продуктивність праці? 

     Задача 3 

Визначити загальну економію чисельності робітників та приріст 

продуктивності праці за рахунок скорочення понадпланових простоїв, 

якщо у плановому періоді кожний робітник повинен був відпрацювати 

протягом року 220 днів. Через скорочення кількості захворювань та 

невиходів з дозволу адміністрації кількість відпрацьованих днів протягом 

року становила 204 дні. Чисельність промислово-виробничого персоналу 

становить 250 осіб, частка робітників  роб       

Задача 4 

Визначити приріст продуктивності праці, якщо вивільнення чисельності 

працюючих внаслідок запровадження на підприємстві плану технічних 

заходів по виробу А становить 10 осіб, по виробу Б – 13 осіб, по виробу В – 

2 особи. Планова чисельність працюючих становить  238 осіб. 
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Задача 5 

Середньооблікова чисельність працюючих на підприємстві становить 

472 осіб. Планується, що протягом року приріст чисельності працюючих 

становитиме 18 осіб. При цьому обсяг виробництва продукції зросте з 1,78 

млн. грн. до 2,09 млн. грн. Визначити приріст обсягу виробництва 

продукції, який буде досягнуто у результаті приросту продуктивності 

праці. 

ІІІ. Виконати самостійно задачі за наведенними алгоритмами  та 

методичними вказівками 

Задача №1 

      В результаті маркетингових досліджень встановлено, що ринок 

кондитерських виробів розширюється, тому на підприємстві планується 

збільшити випуск продукції з 50 млн. грн.., до 55 млн. грн.., а виробіток 

продукції на одного працівника з 12.5 тис., до 13.5 тис. грн.. 

      Визначити:  

1) чисельність працівників за звітний і плановий період; 

2) приріст обсягів виробництва за рахунок збільшення продуктивності 

праці і чисельності робітників за звітний і плановий періоди: 

а) абсолютний; 

б) індексним методом; 

в) за відсотками приросту обсягів випуску продукції, продуктивності 

праці і кількості працюючих. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

1. Кількість працівників визначають шляхом ділення обсягу 

виробленої продукції на виробіток продукції одного працівника. 

2. Приріст продукції за рахунок росту продуктивності праці може 

бути обчислений у формі абсолютного приросту, в індексній формі і у 

відсотковій формі. 

3. Абсолютний приріст обсягів виробництва за рахунок росту 

продуктивності праці (∆Qпп) розраховується як добуток приросту 

продуктивності праці за аналізований період на кількість працівників за 

базисний ( звітний) період (Чз) 

∆Qпп = ( ППпл. – ППз ) × Чз, 

де ППпл, ППз – продуктивність праці відповідно за плановий і звітний 

період. 

      4. Кількість працівників за звітний період визначається за формулою 

Чзв = Qзв / ППзв, 

де Qзв – випуск продукції за звітний період. 

5. Абсолютний приріст обсягів виробництва за рахунок збільшення 

кількості працівників (∆Qч) визначається як різниця між загальним 

приростом продукції (Q) і приросту обсягів продукції за рахунок росту 

продуктивності праці (∆Qпп) за формулою  
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∆Qч = ∆Q -∆Qпп. 

     6. Частка росту продукції за рахунок росту продуктивності праці в 

загальному прирості продукції визначається як відношення ∆Qпп на весь 

приріст продукції, розраховують у індексній або процентній формах: 

 

∆Qnn = 
1



Q

чQ

І

ІІ
 , або ∆Qnn = 

100



Q

чQ

П

ПП
 

де ІQ, Іч – індекси зростання відповідно обсягів виробництва і кількості 

працівників; 

ПQ , Пч – відповідно зростання обсягів виробництва і кількості, %. 

Задача №2 

       У механічному цеху кількість вироблених виробів і трудові затрати на 

виріб характеризуються даними, наведених у таблиці  

Кількість працюючих за звітний рік склала 300 чол., на базисний – 320 чол. 

Визначити: 1) зростання обсягів виробництва; 

                   2) зростання продуктивності праці. 

   Обсяги виробництва продуктивності і трудових затрат підприємства 

№ виробу 

Кількість виробів, щт. Затрати праці на 1 

виріб в базисному 

періоді, нормо – год. 
Базисний 

період 
Звітний період 

1 2500 2600 8 

2 800 900 20 

3 1200 1000 10 

4 500 600 11 

5 1400 1600 15 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

1. Для розв’язання задачі необхідно визначити обсяги виробництва ( у 

нормо – годинах) за базисний і звітний період за формулою: 

 Q = 


n

і

EIiTQ
1

 

де q – кількість виробничих виробів і-го найменування; 

Те – трудомісткість одиниці і-го виробу; 

2. Далі розраховується збільшення обсягів виробництва, виробіток на 1 

працюючого за базисний і звітний періоди і зростання продуктивності 

праці. 

Задача №3 

У цеху виробляється 2 види продукції. Продукції А : за базисний 

період вироблено 20 тис.т. при затратах робочого часу 10 тис. люд.-днів, за 

звітний період – 25 тис.т. при тих же затратах робочого часу. Продукції Б : 
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за базисний період вироблено 30 тис.т. при затратах робочого часу 30 тис. 

люд. – днів, за звітний період  - 25 тис.т. при затратах робочого часу 25 тис. 

люд.-днів. 

Визначити: 1) індивідуальний індекс продуктивності праці; 

                    2) зведений (по обох видах продукції) індекс динаміки 

продуктивності праці; 

                    3) економію робочого часу під час виробництва кожного виду 

продукції по цеху в цілому. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

1. Індивідуальні індекси зростання продуктивності праці при 

виробництві продукції А і Б (Іа, Іб) визначається як 

співвідношення: 

Іа=
 

бА

А

 А

А

Т

Q

Т

Q
















: ,              Іб = 
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Б

 Б
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Т
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:  

де Q А ,Q Б  -  випуск продукції цеху відповідно до продукції А і Б; 

Т А , Т Б - затрати робочого часу відповідно на виробництво продукції А і Б; 

з,б – індекс відповідно звітного і базисного періодів. 

        2.Зведений індекс продуктивності праці розраховується за формулою: 

Іпп = 



З

З

Т

іТ
  , 

де і – індивідуальні індекси продуктивності праці, Тз – затрати праці за 

звітний період: 

Іпп = 
   

    
 





ЗБЗА

ЗББЗАА

ТТ

ТіТі
 

3. Економія робочого часу розраховується як різниця значень 

чисельника і знаменника із попередньої формули або за формулою: 

Ерч =        11  БЗБАЗА ІТІТ , 

 

де перша складова – економія робочого часу під час виробництва продукції 

А і друга – при виробництві продукції Б. 

Задача №4 

     Діяльність виробничого підприємства, що займається виробництвом 

сільськогосподарської продукції характеризується такими даними, 

наведеними в таблиці : 

Виробничі показники аграрного підприємства 

Показники Базисний період 
Звітний період 

План Факт 
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Валова продукція, 

тис.грн. 
2500 2600 2700 

Кількість працівників, 

осіб 
340 330 320 

Вартість фондів, тис.грн. 2615 2452 2530 

1. Розрахувати показники: продуктивності праці, фондоозброєності, 

фондовіддачі. 

2. Визначити частку приросту продуктивності праці за рахунок росту 

у плановому періоді фондоозброєності і фондовіддачі. 

Проаналізувати отримані результати. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

1. Продуктивність праці визначають шляхом ділення обсягу валової 

продукції на кількість працівників, що її виробляли. 

2.  Фондоозброєність визначають діленням вартості фондів на 

кількість працівників.  

3. Фондовіддача визначається як відношення вартості валової 

продукції до вартості фондів. 

4. Розкласти абсолютний загальний приріст продуктивності праці 

(∆ПП) на складові: 

∆ПП = ∆ППфо + ∆ППфв, 

де ∆ППфо, ∆ППфв – приріст продуктивності праці за рахунок зростання 

відповідно фондоозброєності праці і фондовіддачі теж у частках приросту: 

1 = (∆ФО ×Фв ПЛ / ∆ПП )+( ∆ФВ ×ФОф / ∆ПП), 

де ∆ФО, ∆ФВ – абсолютні фактичні прирости в порівнянні з планом 

відповідно фондоозброєності і фондовіддача, Фв ПЛ - планова 

фондовіддача, Фоф – фактична фондоозброєність. 

Задача №5 

      Підприємство планує в наступному році ввести в дію нову більш 

досконале обладнання. Звітні і проектні на плановий період показники по 

підприємству наведені в таблиці . 

Обґрунтуйте доцільне введення нових об’єктів з точки зору зростання 

продуктивності праці. 

Для цього необхідно: 

1. Розрахувати зростання продуктивності праці з урахуванням і без 

урахування введення нових об’єктів в експлуатацію. 

2. Зробити обґрунтування прийнятого підприємством завдання щодо 

зростання продуктивності праці шляхом розрахунку підвищення 

продуктивності праці за такими чинниками:   

 скорочення кількості робітників, в тому числі окремо 

основних і допоміжних; 
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 скорочення кількості спеціалістів; 

 скорочення кількості інших категорій працівників; 

 вплив змін у використанні робочого часу працівниками; 

 вплив введення нових і реконструкції діючих агрегатів; 

 економія напівфабрикатів попереднього року. 

Показники виробничої діяльності підприємства за звітний і 

плановий період. 

Показники 
Звітний 

період 

Плановий 

період 
Змін, % 

1.Випуск продукції, тис.грн. 120628 126285 104.69 

2.Середньоспискова кількість 

промислово-виробничого 

персоналу, чол..-всього  

13468 12841 95.3 

В тому числі:    

Робітники 11267 10700 95.0 

З них:    

Основні 7771 7216 92.9 

Допоміжні 3496 3482 99.6 

Спеціалісти 1120 1085 96.9 

Службовці,  МОП 913 891 97.6 

Охорона 168 165 98.3 

3. Відпрацьовано люд.-год., % - - 96.18 

4. Виробіток продукції на 1 

працюючого, грн.. 
8957 9834/10116  

5. Відпрацьовано люд.-год. На 

1 середньоспискового 

працівника  

- - 101.28 

6. Виробіток продукції на 1 

відпрацьовану люд.-год. 
- - 108.85 

Економія напівфабрикатів, 

грн.. 
- 2011 - 

З урахуванням введення нових об’єктів. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

1. Приріст продуктивності праці за рахунок економії чисельності 

працівників різних категорій розраховується таким чином: 

а) за рахунок скорочення кількості основних робітників (∆ППор): 

∆ППор = І Q ( ∆Чор / Чпл), 

де І Q  - індекс продукції;∆Чор – зміна кількості основних робітників в 

плановому періоді в порівнянні зі звітними, чол..; Чпл – середньоспискова 

кількість промислово-виробничого персоналу за плановий період, чол..; 
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б) за рахунок скорочення чисельності допоміжних працівників (∆ППдр.): 

∆ППдр. = І Q (∆Чдр / Чпл) , 

де ∆Чдр – зміна кількості допоміжних робітників в плановому періоді в 

порівнянні зі звітним, чол..; 

в)за рахунок скорочення чисельності всіх працівників (∆ППоп): 

∆ППр = І Q (∆Чр / Чпл), 

де ∆Чр – зміна кількості робітників за плановий період порівняно зі 

звітним, чол..; 

г) за рахунок зміни кількості спеціалістів (∆ППс): 

∆ППс = І Q ( ∆Чс / Чпл), 

де ∆Чс – зміна кількості спеціалістів за плановий період порівняно зі звітнім, 

чол..; 

д) за рахунок зміни кількості інших категорій (∆ППін): 

∆ППін = І Q ( ∆Чін /Чпл), 

де ∆Чін – зміна кількості інших категорій працюючих ( службовців, МОП, 

охорони)за плановий період порівняно зі звітнім, чол.. 

2. Зростання продуктивності праці під впливом змін у використанні 

робочого часу (∆ППрч) розраховується за формулою: 

∆ППрч = (1 - І I )∆ППлг, 

де І I  - індекс відпрацьованого часу одним середньосписковим 

працівником, люд.-год.; ∆ППлг – зростання виробітку продукції на 1 люд.-

год., %. 

3. Зростання продуктивності праці в результаті введення нових 

об’єктів і реконструкції агрегатів (∆ППн) розраховується за формулою 

∆ППн = (Пн / П) × 100-100, 

де Пн, П – виробіток продукції на одного працюючого відповідно з 

урахуванням і без врахування введення нових об’єктів і реконструкції 

об’єктів. 

4. Зростання продуктивності праці за рахунок економії 

напівфабрикатів на попередньому виробництві ( ∆ППнф) складе 

∆ППнф = Енф / Qз, 

де Енф – економія напівфабрикатів, Qз – випуск продукції за звітний рік. 

 

Задача №6 

        Спискова кількість працівників підприємства -2530 чол., з них зайнято 

механізованою працею – 1600, ручною – 930 чол. У наступному році 

планується провести оновлення матеріально-технічної бази підприємств, у 

наслідок чого за плановий період на механізовану працю переводиться 35 
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% всіх працівників, зайнятих ручною працею, при цьому продуктивність 

праці кожного зросте в 1.7 раза. 

1. Визначити питому вагу працівників механізованої праці до і 

після оновлення матеріально-технічної бази підприємства. 

2. Розрахуйте зростання виробітку всіх працівників підприємства. 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

1. Питома вага працівників, зайнятих механізованою працею 

визначається шляхом ділення кількості працівників зайнятих 

механізованою працею на спискову кількість працівників підприємства. 

2. При розрахунку зростання виробітку всіх працівників підприємства 

слід виходити з того, що продуктивність праці всіх працівників зросте 

прямо пропорційно зменшенню їх кількості, або, що й те саме, 

продуктивність праці буде тим вищою, чим більша кількість працівників 

буде переведена на механізовану працю і чим продуктивніше буде 

працювати обладнання. 

Для розрахунку рекомендується використовувати формулу 
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мрм

пп

П
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1 , 

де Перм – питома вага працівників, яких переводять на механізовану 

працю, в загальній кількості працюючих, зайнятих ручною працею;  

     ПВм – величина, яка характеризує рівень механізації і автоматизації 

праці за базисний період ( розраховується як відношення кількості 

робітників, зайнятих механізованою працею до загальної кількості 

працівників);  

     Ппм – зростання продуктивності праці працівника, якого переводять на 

механізовану працю. 

Задача №7 

В таблиці наведені дані, про роботу двох цехів підприємства 

Виробничі показники діяльності підприємства 

№ 

цеха 

Базисний період Звітний період 

Обсяг 

продукції, 

тис.т. 

Кількість 

працюючих, 

чол.. 

Обсяг 

продукції, 

тис.т. 

Кількість 

працюючих, 

чол.. 

1 60000 600 55000 500 

2 126000 900 154000 1000 

     Розрахуйте індекс зростання продуктивності праці окремо по цехах і в 

цілому по підприємству, проаналізуйте отримані результати. 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

    Для розв’язання задачі спочатку обчислюють продуктивність праці 

робітників в кожному цеху та по підприємству в цілому шляхом ділення 
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обсягу продукції на кількість працюючих. Для обчислення індексів 

продуктивності праці базисного періоду по кожному цеху і по 

підприємству в цілому.  

 

 

 

 

 

 

 

Практична робота № 15 

Тема.  Аналіз і планування витрат на персонал.  

Мета:  

• закріпити теоретичні знання з питань аналізу і планування 

витрат на оплату прації; 

• навчитись розраховувати заробітну плату  за різними 

системами оплати праці;фонд заробітної плати робітників 

відповідно трудомісткості робочої програми;фонд оплати праці 

працівників – погодинників; розподіляти заробітну плату між 

членами бригади. 
• уяснити структуру заробітної плати, форми та системи 

заробітної плати ; 

• виховати посидючість та точність у  розрахунках закріпити 

знання з питань: 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, 

методична розробка додатків до практичних робіт. 

Хід роботи: 

І. Опрацювати методичні вказівки та розв’язок  типових задач 

За простої погодинної системи оплати праці розмір заробітку 

визначається залежно від тарифної ставки робітника (Тст) і кількості 

відпрацьованого ним часу за визначений період (ТЕФ)  

За погодинно-преміальною системою оплати праці заробіток 

працівнику нараховується не тільки за відпрацьований час, але й за 

досягнення певних кількісних і якісних показників. Кількісними 

показниками можуть бути понаднормово відпрацьований час, 
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виконання позапланових і понаднормових завданьв, а якісними - 

здавання продукції з першого подання, підвищення сортності 

продукції, економія сировини, матеріалів, пального, інструментів, 

дотримання технологічних режимів тощо. 

 На багатьох підприємствах застосовується погодинно-

прогресивна система оплати праці з нормованими завданнями. 

Працівники-погодинники преміюються за виконання установлених 

нормованих завдань. У разі застосування цієї системи для кожного  

працівника  встановлюється  конкретне  змінне  завдання  (в  штуках,  

нормо-годинах або гривнях) і результати враховуються під час 

нарахування тарифного приробітку (Тпр) за даний період. 

Сутність відрядно-преміальної системи оплати праці полягає в 

тому, що працівнику, крім заробітку за прямою відрядною системою, 

нараховується премія за виконання (чи перевиконання) певних 

кількісних і якісних показників. Розмір премії встановлюється 

керівництвом за згодою профспілки у відсотках до тарифного заробітку, 

визначеного за відрядними розцінками. 

За відрядно-прогресивної системи оплати праці виробіток 

працівників згідно з індивідуальним завданням оплачується за 

встановленими твердими розцінками, а понаднормовий виробіток - за 

підвищеними розцінками, причому розцінки збільшуються 

прогресивно зі збільшенням кількості продукції, виробленої 

понаднормово. Вихідна база, тобто межа виконання норм виробітку, 

понад яку оплата за виконану роботу здійснюється за підвищеними 

розцінками, встановлюється підприємством виходячи з попереднього 

досвіду роботи. Проте ця вихідна база не може бути нижчою від 

діючих норм виробітку. Ступінь збільшення розцінок визначається за 

спеціальною шкалою, яка може бути одно- й двоступінчастою. 

Оплату праці за непрямою відрядною системою застосовують 

для матеріальної винагороди допоміжних працівників, зайнятих 

обслуговуванням основних робітників-відрядників. При цьому їх 

заробіток залежить від результатів роботи робітників-відрядників, яких 

вони обслуговують. Ця система має зацікавити допоміжних працівників у 

поліпшенні обслуговування верстатів, агрегатів, автоматичних ліній для 

забезпечення безперебійної і ритмічної роботи. За цією системою на 

підприємстві може оплачуватися праця слюсарів-ремонтників, 

електриків, кранівників тощо. 

Загальний заробіток може визначатися двома способами: 

1) множенням непрямої відрядної розцінки на фактичне виконання 

завдання за робочими об'єктами обслуговування. 
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2) множенням годинної тарифної ставки допоміжного робітника на 

середній відсоток виконання норм виробітку обслуговуваних ним за даний 

період робітників. 

Приклад 1 

     За даними таблиці встановити розцінку на виготовлення металовиробу. 

Вид операції Розряд робітника / 

тарифна ставка, грн. 

Норма часу на 

виконання операції, 

хв.. 

Ливарна 

Токарна 

Фрезерувальна 

Зварювальна 

Шліфувальна 

3 / 4,0 

5 / 4,94 

5 / 4,94 

6 / 5,43 

4 / 4,49 

4,8 

2,8 

1,6 

2,2 

1,8 

Розв’язання 

 Розцінка на виготовлення одного метало виробу розраховується 

підсумовуванням добутків годинної тарифної ставки робітника 

відповідного розряду і норми часу на виконання кожної операції в годинах: 

.02.1
60

8.1
49.4

60

2.2
43.5

60

6.1
94.4

60

8.2
94.4

60

8.4
0.4 грнP   

 

Приклад 2 
    Місячний оклад майстра – 1500 грн. Згідно графіку він повинен був 

працювати 22 дні, один з цих передсвятковий ( тривалість робочого дня – 8 

год.). Протягом місяця він фактично відпрацював 18 днів, оскільки 

напередодні свята брав відпустку за свій рахунок. Обчислити місячну 

заробітну плату майстра з урахуванням премії, яка була нарахована в 

розмірі 20% фактичного заробітку. 

 Розв’язання 

 1. Обчислимо кількість годин, яку мав відпрацювати майстер протягом 

місяця за умови , що тривалість передсвяткового дня 7 год.: 

   21 х 8 + 7 = 175,0 год. 

  2. Кількість годин які майстер відпрацював фактично: 

  18 х 8 = 144 год. 

   3. Годинна ставка майстра: 

   1500 / 175 = 8,57 грн. 

   4. Звідси його тарифний заробіток: 

   144 х 8,57 = 1234,08 грн. 

   5. Заробітна плата з врахуванням премії: 

1234,0 + 1234,08 х 0,2 = 1480,9 грн. 

Приклад 3 
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      Протягом місяця (164 год.) робітник 4 розряду виготовив 320 деталей. 

Норма часу на виготовлення однієї деталі – 35 хв. Годинна тарифна ставка 

робітника 1 розряду – 3,38 грн., тарифний коефіцієнт  4 розряду – 1,49. За 

виконання  місячної норми виробітку нараховується премія в розмірі 18% 

тарифного заробітку і 0,5% за кожний відсоток перевиконання цієї норми. 

Обчислити місячний заробіток робітника. 

Розв’язання 

   1. Годинна тарифна ставка робітника 4 розряду: 

3,38 х 1,49 = 5,03 грн. 

    2. Відрядна розцінка: 93.2
60

35
03,5   грн.. 

    3. Тарифний (відрядний) заробіток:  320 х 2,93 = 937,6 грн. 

   4. Розраховуємо місячну норму виготовлення деталей: 

281
60

35
/164   деталей. 

    5. Виконання плану складає: %8.113100
281

320
 ,  

     6. Отже перевиконання плану складає: 13,8%(113,8 – 100). 

     7. Премія за виконання плану: 76,16818,06,937   грн. 

     8. Премія за перевиконання: 69,646,937100:)5,08,13(   грн. 

     9. Місячний заробіток робітника: 05,117169,6476,1686,937   грн. 

Приклад 4 
Робітник IV розряду виготовив за місяць 65 виробів. Визначити його 

відрядну зар. плату, якщо норма часу на виготовлення одного виробу 2,7 

год., годинна тарифна ставка робітника першого розряду 2,5 грн., 

тарифний коефіцієнт робітника IV розряду – 1,3. 

Розв’язання. 

1.Обчислення годинної тарифної ставки робітника IV розряду: 

С   СІ  к                грн  
2.Визначення відрядної розцінки за виготовлення одного виробу: 

Свідпр  С   Нч                грн  

3.Розрахунок тарифної заробітної плати відрядника: 

ЗПвідр   ф  Свідр                 грн  

Приклад 5 

Протягом місяця робітник відпрацював 186 год і виготовив 432 вироби. 

Норма часу на один виріб – 28 хв, годинна тарифна ставка робітника, що 

відповідає йог розряду – 3,4 грн. За виконання місячної норми 

нараховується премія в розмірі 12% відрядного заробітку та 0,9% за кожен 

відсоток перевиконання норми. Визначити місячний заробіток робітника за 

відрядно-преміальною системою оплати праці. 
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Розв’язання. 

1.Визначення відрядної розцінки за один виріб: 

Свідр  Сгі  Нч      
  

  
           грн  шт  

2.Обчислення тарифного заробітку: 

               = 691,2 грн. 

3.Обчислення кількості виробів, які робітник мав виготовити за 

встановленими нормами протягом часу, фактично відпрацьованого ним: 

    

   

  
 

       

           
              

4 Визначення відсотка перевиконання плану: 

    
      

   
     =

       

   
            

5.Обчислення суми преміальних доплат: 

П=(           
         

   
       

           

   
             

6. Визначення суми зар. плати робітника за місяць: 

ЗП=691,2+134,39=825,59 грн. 

Приклад 6 

Робітник V розряду за місяць виготовив 150 виробів при плановому 

завданні 130 шт. Трудомісткість виготовлення виробу становить 1,26 н.-

год. Тарифна ставка робітника І розряду становить 1,35 грн., тарифний 

коефіцієнт робітника V розряду – 1,4. Прогресивна оплата праці 

застосовується при перевищенні планового завдання на 5%, відрядна 

розцінка при цьому зростає на 25%. Обчислити зар. плату робітника за 

відрядно-прогресивною системою. 

Розв’язання. 

1.Обчислення годинної тарифної ставки робітника: 

С  СІ  к           =1,89 грн./год. 

2.Обчислення відрядної розцінки за одиницю виробу: 

Свідр  Сгі  Нч                 грн  шт  

3.Обчислення підвищеної відрядної розцінки: 

Свідр  Свідр  (  
 

   
)       (  

  

   
)       грн  шт  

4.Обчислення кількості продукції, що оплачується за звичайними 

відрядними розцінками:  н          =139 виробів. 

5.Обчислення кількості виробів, що оплачується за підвищеною 

відрядною розцінкою:     ф  н             виробів  

6.Розрахунок зар. плати робітника: 

Зп= н  Свідр     Свідр                         грн  

Приклад 7 
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Змінна тарифна ставка підсобного робітника становить 15грн., він 

обслуговує двох основних робітників, змінні норми виробітку яких 36 шт. 

та 24 шт. виробів відповідно. Фактично за зміну основні робітники 

виготовили 42 шт. та 28 шт. виробів відповідно. Обчислити за непрямою 

відрядною системою заробіток підсобного робітника за зміну. 

Розв’язання. 

1.Обчислення непрямої відрядної розцінки робітника: 

Сн ві  
Сзм

∑  п
і  

 
  

     
     грн  шт  

2.Обчислення заробітної плати підсобного робітника за зміну: 

ЗП=∑  п
і   Сн ві                       грн  зм  

 

Приклад 8 

Бригада виготовляє за рік 3 види виробів: А – 3500 шт., Б – 1800 шт., В 

– 1200 шт. Прямі відрядні розцінки за виготовлення продукції становлять: 

за один виріб А – 12 грн., Б – 22,5 грн., Б – 22,5 грн., В – 20,4 грн. Річний 

фонд оплати неосновних робітників становить 22400 грн. Визначити 

комплексні відрядні розцінки за вироби, які виготовляє бригада. 

Розв’язання. 

1.Обчислити відношення зар. плати неосновних робітників до 

заробітку основних робітників: 

  
∑ ЗП 

м
   

∑ ЗП 
 
і  

      
     

                           
     

        
2.Визначення комплексних розцінок: 

- за виріб А: Скомп
А     (  

    

   
)        грн  

- за- за виріб Б: Скомп
Б       (  

    

   
)       грн  

- виріб С: Скомп
С       (  

    

   
)       грн  

Приклад 9 

Робітник, що працює за погодинною формою оплати праці, за попередні 

6 місяців відпрацював 984 год. Його заробіток за цей час становив 3879 

грн. Обчислити місячний заробіток робітника, якщо середньомісячна 

тривалість робочого часу становить 165 год. 

Розв’язання. 

Середня зар. плата робітника за місяць становитиме: 

ЗП=
    

   
           грн  

Приклад 10 

У таблиці середньомісячні суми зар. плати робітників бригади. 

Визначити базові для них рівні КТУ. 
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Робітник Професія(посада) Середня місячна зарплата, грн. 

Дмитренко П.І. Токар, бригадир 610,00 

Гук С.М. Наладчик 550,00 

Павлішин М.П. Шліфувальник 475,00 

Величко А.Р. Фрезерувальник 460,00 

Розв’язання. 

1.Оберемо ціле число, близьке до середньої зарплати членів 

бригади. Нехай цим числом буде 500. 

2.Обчислення базового для кожного робітника коефіцієнта трудової 

участі виконаємо в таблиці: 

Робітник Професія(посада) Середня місячна 

зарплата, грн. 

Розрахунок 

базового КТУ 

Дмитренко 

П.І. 

Токар, бригадир 610,00 610/500=1,22 

Гук С.М. Наладчик 550,00 550/500=1,1 

Павлішин 

М.П. 

Шліфувальник 475,00 475/500=0,95 

Величко 

А.Р. 

Фрезерувальник 460,00 460/500=0,92 

Приклад 11 

Загальна сума колективної зарплати за місяць становить 2304,35 грн. 

Обчислити індивідуальні суми плати членів бригади за даними, поданими 

у таблиці. 

№
 п
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р
. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

 

Дмитренко 

П.І. 

1,22 +0,22 1,44 19 27,36 24,81 678,8 30,0 408,8 

 

2 Гук С.М. 1,1 +0,16 1,26 22 27,72 24,81 678,73  687,73 

3 Павлішин 

М.П. 

0,95 -0,05 0,9 20 18 24,81 446,58  446,58 

4 Величко А.Р. 0,92 +0,07 0,99 21 19,8 24,81 491,24  491,24 

 Всього     92,88  2304,35  2334,35 

Розв’язання. 
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     Результати обчислень наведено в графах 7-11 таблиці. Нижче дано 

послідовність виконаних обчислень. 

     1.Коригування відпрацьованого кожним і-м робітником часу (днів) на 

відповідний коефіцієнт трудової участі:  

     КТУ-дні =Д хКТУ, де  

     Д-кількість відпрацьованих і-м робітником днів. 

     2. Обчислення суми відпрацьованих усіма робітниками бригади КТУ-

днів:  
    ∑ КТУ  дні                             
   3.Визначення оплати відпрацьованих КТУ-день: 

    ЗП=
       

     
       грн  

     4.Визначення індивідуальної величини оплати праці і-го робітника 

згідно з КТУ: 

      ЗП = КТУ-дні х Зп. 

     5.Обчислення заробітку і-го робітника за місяць:  

      ЗП = ЗпКТУ     де Д - величина індивідуальних доплат. 

Приклад 12 

Місячний оклад працівника 480 грн. Протягом місяця він мав 

відпрацювати 165 год. Фактично працівник відпрацював 18 днів по 8 год. 

Наприкінці місяця за високу якість роботи йому нараховано премію у 

розмірі 15% тарифного заробітку. Визначити за погодинно-преміальною 

системою суму зарплати працівника за місяць. 

Розв’язання. 

1.Обчислення годинної тарифної ставки працівника: 

Сг  
ЗПпог

ФРЧф

 
   

   
      грн  

2.Визначення тарифного заробітку: 

ЗПпог  ФРЧф  Сг                   грн  

3.Обчислення суми премії: 

П=
ФРЧф Сг  премі 

   
 

         

   
       грн  

4.Визначення зарплати робітника: 

ЗПпог прем              =481,9 грн. 

Приклад 13 

      Колектив із чотирьох осіб заробив 3300грн. Співвідношення в оплаті їх 

праці -1:2:2, 5:3. Обчислимо зарплату кожного працівника. 

Розв’язання. 

Заробіток першого робітника: 

ЗП  
К 

К  К  К  К 
 ФЗП  

 

         
             грн  
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Заробіток другого робітника: 

ЗП  
К 

К  К  К  К 
 ФЗП  

 

         
             грн  

Заробіток третього робітника: 

ЗП  
К 

К  К  К  К 
 ФЗП  

   

         
             грн  

Заробіток четвертого робітника: 

ЗП  
К 

К  К  К  К 
 ФЗП  

 

         
             грн  

Приклад 14 

     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 І розряду в нормальних 

умовах -1,3 грн./год. Робітники V і Ш розрядів відпрацювали 170 год/міс., 

а робітники IV розряду - 150 год/міс. Тарифні коефіцієнти за розрядами 

становлять Ш - 1,2; IV -1,33; V -1,5. 

Розв'язання 

1. Оскільки всі члени бригади працюють в однакових умовах праці, то 

бригадний заробіток слід розподілити за методом годино-коефіцієнтів. Для 

цього спочатку визначимо кількість годино-коефіцієнтів, відпрацьованих 

бригадою, яку можна знайти за формулою: 

                  m 

    Г-Кбр = ∑Тфі х Кі 

                 і=1 

де Тфі - фактична кількість годин, відпрацьована і-тим робітником; 

Кі - тарифний коефіцієнт за розрядом і-го робітника; 

m - кількість членів бригади, чол. 

Тоді: 

    Г-Кбр = 170 х 1,3 х 1,2 + 150 х 1,3 х 1,33 + 170 х 1,3 х 1,5 = 856,05 грн. 

2. Розрахуємо заробітну плату за 1 годино-коефіцієнт 

за формулою: 

    ЗП1г-к = 
   

     
 

 

де Збр - заробіток усієї бригади. Тоді:      ЗП1г-к = 
    

      
 = 1,4 грн. 
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3. Визначимо заробітну плату кожного члена бригади за формулою: 

     Зі = Тфі х Кі х ЗП1г-к, тоді: 

     З1 = 265,2 х 1,4 = 371,28 грн.; 

     З2 = 259,35 х 1,4 = 363,09 грн.; 

     З3 = 331,5 х 1,4 = 464, 10 грн. 

     Таким чином, заробітна плата першого члена бригади становитиме 

371,28 грн., другого - 363,09 грн., третього -464,1грн. 

Приклад 15 

    Бригада складається з 5 робітників. Місячний бригадний заробіток склав 

1000 грн., при цьому робітник І розряду відпрацював 148 н-год.; II розряду 

- 136 н-год.; IV розряду - 150 н-год.; і два робітники III розряду - по 160 н-

год. кожен. Робітники III розряду працюють у шкідливих умовах праці. 

Обчислити місячний заробіток кожного члена бригади . Тарифні розцінки 

за розрядами становлять І- 1,2 грн.; ІІ – 1,31 грн.;ІІІ – 1,68 грн.( за роботу у 

шкідливих умовах); IV -1,6 грн.. 

Розв'язання 

1. Оскільки члени бригади працюють у неоднакових умовах, то бригадний 

заробіток слід розподіляти між ними методом коефіцієнту виконання норм. 

Для цього спочатку визначимо заробіток бригади за 100-відсоткового 

виконання норм виробітку за формулою: 

                       m 

    Збр100% = ∑Тфі х Сгі 

                       і=1 

де Тфі - фактична кількість годин, відпрацьована і-тим робітником; 

Сгі - годинна тарифна ставка і-го робітника; 

m - кількість членів бригади. 

Тоді: 

      Збр100% = 148 х 1,2 + 136 х 1,31 + 2 х 160 х 1,68 + 150 х 1,6 = 1133,36 

грн. 

2. Розрахуємо коефіцієнт виконання норм за формулою: 

      Квн = 
   

       
 

 

де Збр - заробіток усієї бригади. Тоді: Квн = 
    

       
 = 0,882 

 

З. Заробітну плату кожного члена бригади можна знайти за формулою: 

     Зі = Тфі х Сгі х Квн, тоді: 

     З1 = 148 х 1,2 х 0,882 = 156,64 грн.; 

     З2 = 136 х 1,31 х 0,882 = 157,14 грн.; 

     З3 = 160 х 1,68 х 0,882 = 237,08 грн.; 
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    З4 = 150 х 1,6 х 0,882 = 211,68 грн.; 

    Отже, сумарний заробіток бригади розподілений між членами бригади 

відповідно до кількості відпрацьованими нормо-годин та кваліфікації. 

Найбільша частка припадає на оплату праці робітників III розряду, які 

працюють у шкідливих умовах і одержали по 237,08 грн. 

ІІ. Розв’язати самостійно задачі по варіантам  

 

І варіант 

  Задача 1 

 

     За даними таблиці встановити розцінку на виготовлення металовиробу. 

Вид операції Розряд робітника / 

тарифна ставка, грн. 

Норма часу на 

виконання операції, 

хв.. 

Ливарна 

Токарна 

Фрезерувальна 

Зварювальна 

Шліфувальна 

3 / 7,0 

5 / 8,94 

5 / 8,94 

6 / 9,43 

4 / 7,49 

3,8 

2,7 

1,4 

2,1 

1,6 

Задача 2 

    Місячний оклад майстра – 3500 грн. Згідно графіку він повинен був 

працювати 23 дні, два з цих передсвяткові ( тривалість робочого дня – 8 

год.). Протягом місяця він фактично відпрацював 20 днів, оскільки 

напередодні свята брав відпустку за свій рахунок. Обчислити місячну 

заробітну плату майстра з урахуванням премії, яка була нарахована в 

розмірі 25% фактичного заробітку. 

 Задача 3 

Робітник ІV розряду за місяць виготовив 130 виробів при плановому 

завданні 120 шт. Трудомісткість виготовлення виробу становить 1,56 н.-

год. Тарифна ставка робітника І розряду становить 4,35 грн., тарифний 

коефіцієнт робітника ІV розряду – 1,28. Прогресивна оплата праці 

застосовується при перевищенні планового завдання на 5%, відрядна 

розцінка при цьому зростає на 15%. Обчислити зар. плату робітника за 

відрядно-прогресивною системою. 

  Задача 4 

      Колектив із трьох осіб заробив 10000грн. Співвідношення в оплаті їх 

праці -1: 1,5: 2, 5. Обчислимо зарплату кожного працівника. 

Задача 5 
Протягом місяця робітник відпрацював 180 год і виготовив 872 вироби. 

Норма часу на один виріб – 8 хв, годинна тарифна ставка робітника, що 

відповідає його розряду – 33,4 грн. За виконання місячної норми 

нараховується премія в розмірі 17% відрядного заробітку та 0,5% за кожен 
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відсоток перевиконання норми. Визначити місячний заробіток робітника за 

відрядно-преміальною системою оплати праці. 

Задача 6 

У таблиці середньомісячні суми зар. плати робітників бригади. 

Визначити базові для них рівні КТУ. 

Робітник Професія(посада) Середня місячна зарплата, грн. 

Павлик П.І. Токар, бригадир 2340,00 

Герц С.М. Наладчик 1500,00 

Петренко М.П. Шліфувальник 2100,00 

Великий А.Р. Фрезерувальник 2450,00 

ІІ варіант 

  Задача 1 

      Протягом місяця (167 год.) робітник 3 розряду виготовив 560 деталей. 

Норма часу на виготовлення однієї деталі – 23 хв. Годинна тарифна ставка 

робітника 1 розряду – 23,60 грн., тарифний коефіцієнт  3 розряду – 1,36. За 

виконання  місячної норми виробітку нараховується премія в розмірі 15% 

тарифного заробітку і 0,8% за кожний відсоток перевиконання цієї норми. 

Обчислити місячний заробіток робітника. 

.  Задача 2 

    Робітник V розряду виготовив за місяць 132 виробів. Визначити його 

відрядну зар. плату, якщо норма часу на виготовлення одного виробу 0,5 

год., годинна тарифна ставка робітника першого розряду 22,5 грн., 

тарифний коефіцієнт робітника V розряду – 1,78. 

Задача 3 

Змінна тарифна ставка підсобного робітника становить 36 грн., він 

обслуговує трьох основних робітників, змінні норми виробітку яких 123 

шт. та 158 шт. виробів відповідно. Фактично за зміну основні робітники 

виготовили 150 шт. та 170 шт. виробів відповідно. Обчислити за непрямою 

відрядною системою заробіток підсобного робітника за зміну. 

Задача 4 

Бригада виготовляє за рік 3 види виробів: А – 1300 шт., Б – 1750 шт., В 

– 3500 шт. Прямі відрядні розцінки за виготовлення продукції становлять: 

за один виріб А – 33 грн., Б – 21,5 грн.,  В – 20,4 грн. Річний фонд оплати 

неосновних робітників становить 12500 грн. Визначити комплексні 

відрядні розцінки за вироби, які виготовляє бригада. 

. Задача 5 

Робітник, що працює за погодинною формою оплати праці, за попередні 

6 місяців відпрацював 1020 год. Його заробіток за цей час становив 7230 

грн. Обчислити місячний заробіток робітника, якщо середньомісячна 

тривалість робочого часу становить 168 год. 

Задача 6 
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Загальна сума колективної зарплати за місяць становить 12356,00 грн. 

Обчислити індивідуальні суми плати членів бригади за даними, поданими 

у таблиці.Індивідуальні доплати у грн.. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

 

Денисов А.Б. 1,22 +0,25 ? 18 ? ? ? 25,0 ? 

2 Герман П.Л. 1,1 +0,19 ? 21 ? ? ? - ? 

3 Петрик О.О. 0,95 -0,025 ? 22 ? ? ? - ? 

4 Гец А.Р. 0,92 +0,08 ? 23 ? ? ? 45,0 ? 

 Всього       ?  ? 

ІІІ. Виконати самостійно задачі за наведенними алгоритмами  та 

методичними вказівками 

Задача 1 

Трудомісткість виробничої програми розподілена за розрядами на 

плановий рік таким чином: 1 розряд – 10 тис. нормо-год., 2 розряд – 15, 3 

розряд – 35, 4 розряд – 70, 5 розряд – 50, 4 розряд – 20 тис.нормо-год.; 

встановленні наступні коефіцієнти за розрядами : 1-1; 2-1,08; 3 – 1,2 ; 4- 

1,35; 5 – 1,53; 6 – 1,8.  

Годинні тарифні ставки наведені у таблиці. Визначте річний тарифний 

фонд заробітної плати працівників – відрядників при здійсненні верстатних 

робіт по обробці металу і інших мета ріалів різанням на металообробних 

верстатах. 

Годинна тарифна ставка для працівників виробничих об’єднань 

(підприємств) машинобудування ( в коп..) 

 Розряди 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Слюсарі – інструментальники і 

верстатники широкого профілю, 

слюсарі – ремонтники, 

електромонтери 

        

Для відрядників 65 70 78 88 100 117 123 131 

Для погодинників 61 66 73 82 94 109 115 123 
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Верстатні роботи по обробці 

металу на металообробних 

верстатах 

        

Для відрядників 60 65 72 81 92 107 - - 

Для погодинників 56 61 67 75 86 100 - - 

На інших роботах         

Для відрядників 54 59 65 73 83 97 - - 

Для погодинників 50 55 61 68 78 91 - - 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Річний тарифний фонд заробітної плати визначається як сума множень 

годинних тарифних ставок відповідних розрядів на трудомісткість робочої 

програми. 

Задача 2 

Встановити розцінки на виготовлення металовиробів, якщо відомі дані 

в таблиці  

Операції Розряд Норма часу, хв.. 

Ливарна 4 5 

Токарна 5 2,5 

Шліфувальна 6 2 

Зварювальна 3 1,7 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

Для розрахунку розцінки користуються тарифними ставками, 

наведеними в задачі 1. Розцінки металовиробу розраховують шляхом 

сумування добутків норми часу по кожній операції на годину тарифну 

ставку відповідного розряду. 
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