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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Навчальним планом підготовки бакалаврів зі спеціальності економіка 

передбачається вивчення цілого ряду спеціальних економічних дисциплін, серед 

яких чинне місце займає дисципліна «Нормування праці». 

Нормування праці — це самостійна наукова дисципліна, опанування якої 

пов'язане з вивченням технологій найважливіших галузей промисловості, 

організації та планування праці на промислових підприємствах, трудового 

законодавства, економіки та статистики праці тощо. 

Мета дисципліни: дослідження теорії і практики регламентування затрат 

живої праці за різних умов трудової діяльності людини 

Основні завдання дисципліни: 

- формування в студентів знань з теорії нормування праці, 

- набуття студентами навичок і умінь самостійно вирішувати питання 

нормування затрат живої праці під час здійснений різних виробничих процесів. 

Предметом дисципліни “Нормування праці” є система знань щодо 

планування, здійснення контролю оцінювання та удосконалення трудових 

процесів у конкретних виробничих умовах, а також затрат робочого часу при 

різних виробничих процесах. 

В разі успішного вивчення дисципліни “Нормування праці” студенти 

повинні знати: 

- сутність та зміст, завдання нормування праці на різних рівнях 

економічної діяльності ; 

- закони, принципи організації та нормування праці; 

- зміст та принципи аналізу трудових процесів; 

- методи вивчення та проектування виробничих операцій; 

- зміст, структуру поопераційних карт виробничого процесу; 

- методологічні основи проектування раціональних режимів праці та 

відпочинку; 

- правові та нормативні документи, що регулюють режими праці та 

відпочинку; 
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- методологічні основи нормування трудових процесів та його складових, 

у тому числі виробничих операцій, трудових рухів, дій та прийомів; 

- структуру змінного робочого часу та методи її дослідження; 

- структуру часу використання устаткування та методи його аналізу; 

- класифікацію видів норм затрат праці; 

- методику розрахунків норм затрат праці, норми виробітку, норми 

обслуговування, норми чисельності, норми керованості, нормованих завдань; 

- методи нормування і способи встановлення норм затрат праці; 

- методику нормування праці на механічних процесах; 

- методику нормування праці за багатоверстатного обслуговування; 

- методику нормування праці в виробничих бригадах; 

- методику нормування праці при апаратурних процесах; 

- методику нормування праці допоміжних робітників, зайнятих на 

транспортних та вантажно-розвантажувальних процесах, на міжремонтному 

обслуговуванні технологічного устаткування, налагоджуванням устаткування, 

зайнятих контролем якості продукції; 

- методику нормування праці керівників, професіоналів, фахівців, 

технічних службовців; 

- сучасні наукові засади організації та нормування праці; 

- зміст системи управління організацією та нормуванням праці на 

підприємстві; 

- методологічні основи комплексного аналізу організації та  нормування 

праці на підприємстві; 

вміти: 

- проводити аналіз і проектувати раціональний трудовий процес; 

- проводити аналіз виробничої операції і проектувати раціональну 

трудову операцію; 

- розробляти і обґрунтовувати доцільність режимів праці та відпочинку; 

- визначити нормований і ненормований час; 

- проводити фотографію робочого часу методом безпосередніх вимірів і 
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методом моментних спостережень; 

- визначити показники ефективного використання змінного робочого часу 

та показники втрат робочого часу; 

- розробляти і обґрунтовувати заходи щодо поліпшення використання 

змінного робочого часу на підприємстві; 

- проводити хронометражні спостереження робочого часу та аналізувати 

отриману інформацію; 

- встановлювати обґрунтовані норми праці на основі даних 

хронометражних спостережень; 

- розробляти нормативні матеріали для визначення норм праці; 

- застосовувати методи створення трудових нормативів; 

- визначити рівень виконання норм праці окремим робітником, 

робітниками цеху підприємства; 

- встановлювати причини не виконання норм або їх перевиконання, 

розробляти заходи щодо їх усунення; 

- проводити розрахунок трудомісткості продукції за різновидами; 

- проводити комплексний аналіз стану нормування праці на підприємстві 

та аналіз якості діючих норм праці; 

- розробляти і обґрунтовувати заходи щодо підвищення рівня нормування 

праці та розширення сфери нормування; 

- розраховувати показники проектної економіки та соціальної 

ефективності заходів, направлених на покращення організації та нормування 

праці. 

Компетентності, якими оволодівають студенти в ході вивчення 

дисципліни “Нормування праці”: професійні (функціональні) компетентності – 

здатність аналізувати та розв'язувати завдання у сфері регулювання 

економічних та соціально-трудових відносин. 

Програмні результати навчання - застосовувати набуті теоретичні знання 

для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані 

результати 
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Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки бакалаврів. 

Структурно-логічна схема спеціалізації передбачає вивчення навчальної 

дисципліни «Нормування праці» після опанування студентами знань з курсів 

«Мікроекономіка», «Економетрика», «Економіка підприємства», «Економіка 

праці та соціально-трудові відносини», «Фізіологія і психологія праці», 

«Економіка праці та соціально-трудові відносини». 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 

«НОРМУВАННЯ ПРАЦІ» 

№ 

з/п 

Назва змістового модулю та теми 

Змістовий модуль І. Трудовий процес як основа нормування праці 

1. Сутність і значення організації та нормування праці. Поділ праці  

2. Об’єкти нормування праці  

3. Аналіз і проектування трудового процесу і витрат робочого часу. 

Трудомісткість продукції.  

4. Робочий час 

5. Економічне обґрунтування режимів праці та відпочинку 

6. Методи вивчення затрат робочого часу. Фотографія робочого місця. 

7. Фотографія робочого часу методом моментних спостережень її завдання 

і методи проведення. 

8. Хронометражне спостереження робочого часу. 

 Змістовий модуль ІІ. Організація нормування праці на виробництві 

9. Нормативні матеріали для визначення норм праці.  

10. Норми витрат праці 

11. Організація нормування праці на виробництві 

12. Економічна та соціальна ефективність вдосконалення нормування праці. 

 Всього годин:  120 
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Зміст дисципліни 

«Нормування праці» 

Змістовий модуль І. Трудовий процес як основа нормування праці 

Тема 1. Сутність і значення організації та нормування праці. Поділ 

праці. 

Зміст (основні напрямки) організації та нормування праці на різних рівнях 

економіки. Принципи організації праці та нормування праці їх сутність та 

обумовленість економічними законами. Мета, завдання організації та 

нормування праці на різних рівнях економічної діяльності. Функції нормування 

праці. Функції нормування праці на підприємстві. Функції нормування праці за 

умов планової централізованої економіки. Функції та роль нормування праці в 

ринковій системі господарювання. 

Суспільний характер виробництва і об’єктивна необхідність нормування 

праці. Ефективність виробництва і оптимізація витрат усіх видів ресурсів. Міра 

затрат живої праці, та її конкретний вираз норма праці. Сутність і зміст процесу 

нормування затрат праці. 

Організаційно-економічне соціальне значення нормування праці. 

Нормування праці, як засіб оптимізації міри праці та її оплати. Мотиваційна 

роль нормування праці. Нормування праці, як важлива складова організації 

праці. 

Історичні етапи розвитку нормування праці. Чинники, які нині негативно 

впливають на стан нормування праці в Україні. 

Заходи щодо вдосконалення нормування праці. Пріоритетні напрями 

поліпшення нормування праці на підприємствах. Необхідність посилення 

державного впливу на вдосконалення нормування праці. 

Література [2,6,7,12,17,21,22,25,30,32] 

 

Тема 2. Об’єкти нормування праці 

Робочий час, як загальна міра кількості праці. Економічний зміст категорії  

«робочий час». Значення ефективного використання робочого часу при 
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розв’язанні економічних і соціальних завдань.  

Структура виробничого процесу. Технологічні та організаційні принципи 

поділу виробничого процесу на виробничі операції. Виробнича операція, як 

головний об’єкт нормування праці, її характерні ознаки. Структура виробничої  

операції у технологічному відношенні: установка, позиція, перехід, прохід. 

Структура виробничої операції у трудовому відношенні: трудові рухи, дії, 

прийоми, комплекси трудових прийомів.  

Обсяг роботи – змінне та нормоване завдання. Зона обслуговування, 

оптимізація чисельності персоналу. 

Поняття трудового процесу і його взаємозв’язок з виробничим процесом. 

Впровадження новітніх технологій і вдосконалення трудових методів і 

прийомів – головні умови підвищення жорсткості норм. 

Література [2,6,7,9,12,13,14,17,21,30,31,32,35,37] 

 

Тема 3. Аналіз і проектування трудового процесу і витрат робочого 

часу. Трудомісткість продукції 

Мета та завдання вивчення робочого часу. Основні види класифікації 

витрат часу: працівника, роботи устаткування, тривалості виробничого 

процесу. Загальна класифікація елементів витрат змінного робочого часу. Час 

продуктивної і непродуктивної роботи, час підготовчо-завершальної роботи, 

час оперативної роботи, час обслуговування робочого місця. Час 

регламентованих та нерегламентованих перерв. Структура нормованого і 

ненормованого робочого часу. 

Структура часу використання устаткування. Необхідний та змарнований 

час. Структура загального часу тривалості виробничого процесу. Чинники, що 

впливають на тривалість виробничого процесу. 

Методичні основи аналізу витрат робочого часу. Класифікація методів 

вивчення трудових процесів і витрат робочого часу. Метод безпосередніх 

вимірів, його переваги і недоліки. Метод моментних спостережень, його 

переваги і недоліки. Характеристика основних етапів вивчення витрат 



10 
 

робочого часу. Використання результатів аналізу щодо виявлення причин 

втрат робочого часу, узагальнення передового виробничого досвіду, розробки 

нормативних матеріалів, удосконалення організації праці. Трудомісткість 

продукції, її види та зв'язок з виробітком продукції. Структура повної 

трудомісткості виготовлення продукції. Фактори що впливають на зміну 

трудомісткості. 

Література [1,6,8,9,10,16,17,23,36,37] 

 

Тема 4. Робочий час 

Законодавче регулювання робочого часу в Україні. Сутність поняття 

“Робочий час”. Різновиди робочого часу, відповідно до законодавства в 

Україні. Скорочений, неповний, ненормований робочий день, нічний робочий 

час, надурочна робота, чергування.  

Річний фонд робочого часу одного працівника. Мета та завдання 

визначення річного фонду робочого часу. Баланс фонду річного часу одного 

працівника. Методика його складання . 

Взаємозв’язок фонду річного часу з іншими показниками економічної 

діяльності підприємства. Облік робочого часу. 

Державна статична звітність підприємства з використання робочого часу.  

Змінний робочий час. Структура змінного робочого часу. Класифікація 

затрат змінного робочого часу. Мета та завдання вивчення використання 

змінного робочого часу. 

Час роботи і його складові елементи. Час регламентованих і 

нерегламентованих перерв. 

Сутність нормованого і ненормованого часу. 

Структура часу використання устаткування. Час роботи і час перерв. 

Мета вивчення часу використання устаткування. Шляхи підвищення 

ефективності використання устаткування. 

Структура часу тривалості виробничого процесу. Чинники, що впливають 

на тривалість виробничого процесу. Мета вивчення часу тривалості 
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виробничого процесу. Порівняння складових робочого часу працівника, 

устаткування та виробничого процесу. 

Література [2,5,6,7,9,12,14,18,22,31,36] 

 

Тема 5. Економічне обґрунтування режимів праці та відпочинку. 

Режим праці та відпочинку, їх основні типи, сутність та значення для 

підвищення ефективності праці. Критерії ефективності режимів праці та 

відпочинку. Змінний режим праці та відпочинку, сутність та особливості 

проектування. 

Тижневі режими праці і відпочинку: їх сутність, вимоги до проектування 

та основні напрямки їх раціоналізації. Графіки змінності, особливості їх 

побудови в різних етапах виробництва. 

Режим праці і відпочинку протягом місяця (року). Нестандартні режими 

праці і відпочинку, їх сутність та сфера застосування; режими неповного 

робочого часу. Гнучкі режими праці, їх сутність, умови застосування та 

ефективність. 

Завдання організації праці в проектуванні і впровадженні раціональних 

режимів праці та відпочинку. 

Правові та нормативні документи, що регулюють режими праці та 

відпочинку на підприємстві. 

Досвід зарубіжних країн, стосовно управління робочим часом, 

особливості використання тайм-менеджменту на сучасному виробництві. 

Література [5,6,7,10,11,12,14,18,20,30,32,36,39] 

 

Тема 6. Методи вивчення затрат робочого часу. Фотографія робочого 

часу 

Сутність фотографії робочого часу. Мета проведення. Фотографії 

робочого часу та її основні етапи. Різновиди фотографії робочого часу. 

Індивідуальна фотографія робочого часу, сутність та мета проведення. 

Методика проведення. Обробка і аналіз результатів. Складання нормативного і 
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фактичного балансів робочого часу. Визначення показників, що 

характеризують фактичне використання робочого часу. Розробка заходів щодо 

підвищення ефективності використання робочого часу, вдосконалення 

організації праці. 

Фотографія робочого часу виробничої бригади. Сутність та мета 

проведення. Особливості проведення обробки і аналізу результатів 

використання робочого часу. 

Самофотографія робочого часу, її сутність та мета проведення, переваги, 

недоліки. Фотографія робочого дня багатоверстатника її сутність, мета 

проведення, особливості методики проведення. Фотографія виробничого 

процесу, сутність, мета проведення. Маршрутна фотографія робочого часу, 

сутність, мета проведення, методика проведення. Фотографія часу 

використання устаткування, сутність та мета проведення  

Література [2,5,6,7,10,11,12,14,17,21,30,35] 

 

Тема 7. Фотографія робочого часу методом моментних спостережень, її 

завдання і методика проведення. 

Сутність методу моментних спостережень. Мета проведення та сфера 

застосування. Етапи проведення та їх зміст: вибір об’єкта, визначення обсягу 

спостережень, форма запису результатів спостереження. 

Обробка і аналіз результатів спостереження. Нормативний і фактичний 

баланс. Визначення показників, що характеризують фактичне використання 

робочого часу. 

Переваги і недоліки методу момент них спостережень. Розробка і недоліки 

методу моментних спостережень. Розробка заходів щодо ліквідації втрат 

робочого часу. 

Література [2,5,6,8,17,21,30,32,35,36] 

 

Тема 8. Хронометражні спостереження робочого часу 

Хронометраж, його призначення і види. Організація проведення 
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хронометражних спостережень. Вибір об’єкта та оптимальної кількості 

вимірів. Обробка, аналіз і систематизація отриманих результатів. 

Використання даних хронометражних спостережень з метою вивчення, аналізу 

і раціоналізації структури виробничої операції і трудового процесу. 

Особливості проведення хронометражних спостережень з визначенням темпу 

роботи та їх запису. 

Фотохронометражні спостереження робочого часу, призначення та сфера 

застосування, об’єкти фотохронометражних досліджень. 

Використання технічних засобів, вивчення витрат робочого часу. 

Кінозйомка, промислове телебачення та відео магнітофонні записи для 

вивчення затрат робочого часу і трудових процесів. Зарубіжний досвід щодо 

проведення спостереження використання робочого часу даним методом. 

Література [1,2,5,6,10,11,12,13,14,15,17,18,20,21,24,25,35,39] 

 

Змістовий модуль ІІ. Організація нормування праці на виробництві  

Тема 9. Нормативні матеріали для визначення норм праці 

Призначення та кваліфікація нормативів праці, вимог до них. Види 

нормативних матеріалів та праці зміст нормативів режимів роботи 

устаткування,  їх використання в роботі, пов’язаній з нормуванням. 

Різновиди нормативів затрат часу. Нормативи оперативного, штучного та 

неповно штучного часу. Нормативи часу на відпочинок та та особисті потреби. 

Нормативи праці за сферою застосування: загально промислові, галузеві, 

місцеві. 

Нормативи праці за ступенем укрупнення: укрупнені, диференційовані, та 

сфера їх використання. 

Мікроелементні нормативи часу. Системи мікроелементних нормативів, 

їх сутність та сфера застосування. Базова система мікроелементних нормативів 

часу, її сутність та сфера застосування. Історичні аспекти розвитку 

мікроелементних нормативів. 

Нормативи обслуговування, чисельності та підлеглості. 
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Методи створення трудових нормативів. Загальні умови і вихідні 

матеріали для створення нормативів. Характеристика основних етапів 

створення нормативів. Робоча методика. Методи опрацювання матеріалів 

спостереження. Графоаналітичний метод, метод найменших кадрів. 

Побудова нормативних таблиць, графіків, номограм. 

Основні питання аналізу нормативних матеріалів з праці на підприємстві. 

Завдання вдосконалення нормативно-дослідної роботи та організації 

централізованої розробки прогресивних нормативних матеріалів з праці в 

Україні. 

Література [2,5,7,9,10,12,14,18,19,22,30,31,34] 

 

Тема 10. Норми витрат праці 

Роль норм у визначенні витрат і результатів праці. Загальна 

характеристика норм праці, що застосовуються на підприємствах. 

Класифікація норм праці. Групування норм за призначенням, сферою 

поширення, ступенем деталізації, видом витрат часу, періодом дії, методом 

обґрунтування та кількістю працівників. Чинники, що впливають на величину 

норм праці. Визначення питомої ваги технічно обґрунтованих норм праці. 

Вимоги, яким повинні відповідати норми витрат праці: ступінь 

обґрунтованості, рівнонапруженість, точність, прогресивність і динамічність. 

Норми часу, виробітку, чисельності, обслуговування та методика їх 

встановлення. Нормовані завдання, порядок їх розробки та сфера 

застосування. 

Визначення рівня виконання норм праці окремим робітником, по цеху і 

підприємству. Методи його розрахунку. Визначення виконання норм праці за 

змінним (календарним) та фактично відпрацьованим часом. 

Показники виконання норм  і методи розрахунку. Оцінка виконання норм 

за фактично відпрацьованим і календарним часом. 

Література [2,5,6,7,9,11,12,13,14,17,24,30,31,35] 
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Тема 11. Організація нормування праці на підприємстві 

Служби з нормування праці, їх функції. Організаційні форми управління 

процесами нормування праці: централізована, децентралізована і змішана. 

Аналіз організації нормування праці на підприємстві. Аналіз якості 

чинних норм праці. Об’єктивна необхідність перегляду діючих норм праці. 

Календарні плани перегляду норм праці та їх зміст. Організація роботи з 

перегляду і атестації норм праці. 

Порядок і організація впровадження прогресивних норм праці. Сучасний 

науковий підхід управління процесами нормування праці. 

Вплив систем обслуговування устаткування і робочих місць на тривалість 

виконання виробничих операцій. Методика нормування часу обслуговування 

робочого місця, часу на відпочинок та особисті потреби робітника, часу 

підготовчо-завершальної роботи. 

Методи нормування наймасовіших трудових процесів. Встановлення 

норм часу при виконанні верстатних робіт. Методика розрахунку основного 

часу на механічних процесах. 

Нормування праці робітників – багатоверстатників. Сутність, завдання і 

умови організації багатоверстатної роботи. Нормування слюсарних і 

складальних робіт. Особливості нормування апаратурних процесів. 

Особливості нормування праці робітників у виробничих бригадах. 

Встановлення комплексних норм на одиницю кінцевої продукції бригади 

(машино-комплект, бригадо-комплект). 

Особливості нормування праці з виконання таких допоміжних робіт: 

міжремонтне обслуговування технологічного устаткування, налагоджувальні 

роботи, контроль якості продукції, планово-запобіжний ремонт устаткування, 

транспортні і вантажні роботи, прибирання приміщень. 

Нормування праці управлінців. Основні об’єкти нормування праці 

управлінської праці: функції управління, конкретні управлінські роботи, 

процедури і операції, мікроелементи операцій. Методи нормування праці 

службовців: укрупнений (непрямий) та диференційований. Сутність цих 
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методів.  

Структура нормативів трудових витрат на підготовку виробництва. 

Нормативи трудомісткості на конструкторські роботи, на проектування 

технологічних процесів, на проектування і виготовлення інструментів та 

оснащення. Нормування праці майстра виробничої дільниці. 

Види норм, які застосовують для нормування праці фахівців та методи 

заохочення працівників до зменшення трудомісткості та роботи за 

прогресивними нормами. 

Література [1,2,3,4,5,9,10,11,12,14,16,23] 

 

Тема 12. Економічна і соціальна ефективність вдосконалення 

нормування праці. 

Поняття економічної та соціальної ефективності. 

Система показників економічної ефективності вдосконалення норм праці 

та методика їх розрахунку. 

Соціальна ефективність вдосконалення норм праці. 

Взаємозв’язок між економічною і соціальною ефективністю 

вдосконалення організації нормування праці. 

Вплив удосконалення нормування праці на ефективність економічної 

діяльності підприємства.  

Література [3,5,6,7,8,10,12,13,14,21,23,33,35] 

 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. 

Згідно з вимогами навчального плану, після прослуховування 

теоретичного курсу, ознайомлення з технологією та організацією виробництва 

в тій організації, де працює студент-заочник, виконується контрольна робота. 

Контрольна робота розглядається як форма проміжного контролю. За 

успішного виконання всіх вимог контрольної роботи студент отримує залік і 

допускається до підсумкового контролю знань (іспиту). 

Перед виконанням контрольної роботи необхідно засвоїти теоретичний 
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матеріал з рекомендованої літератури, зібрати і проаналізувати первинні дані в 

організації, де працює студент. 

Виконання контрольної роботи надає можливість підтвердити своє вміння 

самостійно працювати з різними інформаційними джерелами, аналізувати 

трудові показники і на базі цього робити самостійні теоретичні й практичні 

висновки та пропозиції. 

Виходячи зі специфіки дисципліни «Нормування праці», а також 

наявності професійних навичок у студентів, які навчаються на заочній формі 

навчання, контрольна робота складається з розв'язання п'яти завдань за 

відповідними варіантами. 

Студенти, які мають нумерацію залікових книжок на цифри 0, 1 

виконують перший варіант; на 2, 3 — другий варіант; на 4, 5 — третій; на 6, 7 

— четвертий; на 8, 9 — п'ятий варіант відповідно. Номер варіанта обов'язково 

наводиться на першій сторінці роботи. 

Контрольна робота повинна мати обсяг не менше 15-ти сторінок тексту 

(комп’ютерний набір - 14-й кегль, 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman). Всі 

сторінки, окрім титульної, мають бути пронумеровані. Обов’язковою умовою 

написання роботи є титульний лист, зміст, що містить питання завдання із 

зазначенням сторінок, вступ, відповіді на питання (без розриву сторінок), а 

також список використаної літератури, нормативних матеріалів або 

статистичної звітності, який має містити не менше 10 джерел. На літературні 

джерела мають бути посилання по тексту контрольної  роботи із зазначенням 

сторінок. У роботі необхідно дотримуватись єдиних індексацій, відповідних 

формул та категорій. 

У разі одержання незадовільної оцінки студент повинен виконати роботу 

за іншим варіантом, запропонованим викладачем. 

 

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Варіант 1. 

 На підприємстві, де працює студент, в одному з виробничих підрозділів 
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самостійно провести фотографію робочого часу, проаналізувати і дати 

відповідні рекомендації щодо скорочення втрат робочого часу. Розрахувати 

можливе зростання змінного виробітку та річну ефективність від скорочення 

фактичних втрат робочого часу. 

Таблиця 1  

Вихідні дані 

Варіант Нормативний баланс 

Тш на 

зміну, 

хв 

від Топ 

% 

Тобс від 

Топ% 

% скоро–

чення 

втрат 

1.  Індивідуальна фотографія 

робочого часу  

28  4,5  5,0  75  

2.Самофотографія робочого часу  30  4  6  50  

3. Бригадна фотографія  

(кількість робітників 5 - 10 чол.)  
15  5  4  80  

4. Групова  фотографія  (кількість  4 

- 6 чол., інтервал 10 - 15 хв.)  
26  4  3  60  

5. Масова фотографія методом 

моментних спостережень (кількість 

20 - 25 чол. ) К - 0,76, Р-7%  

20 5  4  50  

 

Під час проведення фотографії використовуються зразки бланків, що 

діють на конкретному підприємстві. Усі розрахунки проводяться в тій 

послідовності, що рекомендується в текстах лекцій і супроводжуються 

короткими поясненнями. 

Виконання завдання 1 вимагає ретельного ознайомлення з навчальними 

матеріалами теми 4 і теми 5. Слід мати на увазі, що вивчення затрат робочого 

часу належить до найважливіших завдань нормування праці і є вихідною 

базою для початку розробки обґрунтованих норм праці. 
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Варіант 2 

Розрахувати плановий баланс робочого часу одного середньоспискового 

робітника, якщо плануються такі зміни: 

- навчальні відпустки зростають на 10%; 

- відпустки з вагітності - на 4%; 

- неявки у зв'язку з хворобою зменшуються на 16%; 

- відпустки з дозволу адміністрації зменшуються на 8%. 

Для всіх робітників планується зміна - 8 годин. Необхідно розрахувати 

нормативну чисельність робітників для виконання виробничої програми, 

виходячи з таких даних. 

Найбільш ретельно треба вивчити особливості проведення окремих видів 

фотографії, що різняться не тільки кількістю працюючих, а й структурою 

затрат робочого часу, особливостями побудови нормативного і фактичного 

балансів робочого часу і т. ін. 

Обробляючи матеріали спостережень, обов'язково слід дотримуватись 

умов запропонованих вихідних даних (таблиця 2). 

Виконання завдання 2 можливе лише після комплексного вивчення 

навчальних матеріалів статистики та економіки праці, в яких розглядаються 

питання ефективного використання працюючих та робочого часу. 

Студент повинен засвоїти такі поняття: «одиниці обліку робочого часу»; 

календарний фонд; табельний фонд; максимально можливий фонд; фактично 

відпрацьований час; час, не використаний з поважних причин, та прямі втрати 

робочого часу. 

Виконання необхідних розрахунків дає змогу опанувати таке важливе 

питання, як визначення нормативної потреби в робочій силі. 
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Таблиця 2 
Вихідні дані 

Показник  Одиниця 
виміру  

Варіант  
І II III IV V 

план  факт  план  факт  план  факт  план  факт  план  факт  
Календарний фонд робочого часу  люд. -днів 146000  146000  182500  182500  54750  54750  116800  16800 87600 87600 

Вихідні та святкові дні  —II— 41 200  41200  52500  52500  14400  14400  3200     3200 24480 24480 

Номінальний фонд робочого часу  —II—           
Невиходи на роботу, всього  —II— 11670  13012  14800  15940  5415  6135  9834  10192  8952  9297,6  
У тому числі             
Чергові та додаткові відпустки  люд.-днів 6776  6768  7750  3330  3285  5600  5400  5408  5400  5088  
Відпустки з вагітності  —II— 832  828  850  850  180  180  576  576  288  312  
Навчальні відпустки  —II— 248  244  900  950  60  60  768  640  840  840  
Невиходи через хворобу  —II— 3304  4248  5000  5600  1650  2295  2730  3136  1872  2208  
Відпустки з дозволу адміністрації  —II— 600  660  400  600  195  225  160  320  552  799,2  
Цілозмінні простої  —II—  —  128  —  90  —  60  —  48  —  43,2  
Невиходи  з  неповажної причини  —II— —  136  —  100  —  30 —  64  —  7,2  
Реальний фонд робочого часу  —II—           
Номінальний змінний фонд робочого часу  —II— 3200  3200  3900  3900  1230  1230  2560  2560  1920  1920  
Скорочений час для підлітків  —II— 120  120  —  —  —  —  3,2  3,2  4,8  4,8  
Скорочений робочий день для робітників  
із  шкідливими умовами праці  

—II— 10  14  20  20  19,5  10,5  16  16,6  7,2  6,7  

Внутрішньозмінні втрати робочого часу  —II— —  60  2  90  —  22,5  2  51,2  —  21,6  
Реальний  змінний  фонд робочого часу —II—           
Річний  ефективний  фонд робочого часу —II—           
Чисельність робітників  осіб.  400  400  500  500  150  150  320  320  240  240  
Плановий  відсоток  виконання норм  % 126  116  105  120  109  
Трудомісткість  виробничої програми на 
плановий період 

тис. нормо- 
год. 816,16  1026,0  311,8  723,49  459,79  
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Варіант 3 

Визначити величину норми машинного, штучного і штучно-

калькуляційного часу при виконанні токарної операції — обточування. Деталь 

— втулка. Розрахувати норму виробітку за зміну тривалістю 8 годин, а також 

норму на партію деталей за даними таблиці 3. 

Таблиця 3  

Вихідні дані 

Характеристика роботи та режимів роботи 

устаткування  

Варіант 

І  II  IIІ  IV  V  

Довжина обробки, мм  320  290  310  350  420  

Припуск на обробку, мм  12  16  10  8  15  

Кількість обертів деталі, об/хв.  600  560  800  720  900  

Глибина обробки, мм   4  4  5  4  3  

Розмір подачі на один оберт, мм/об.  032  0,44  0,28  0,36  0,54  

Діаметр деталі після обробки, мм  140  180  160  90  110  

Допоміжний час, хв.  2,5  2,8  3,0  1,8  3,6  

Час на обслуговування робочого місця 

та відпочинок робітника, % Топ  8  9  10  9  8  

Час підготовчо-завершальної роботи ,на 

партію деталей, хв  32  24  28  ЗО  26  

Кількість деталей в партії, шт.  35  40  50  28  14  
 

Виконання завдання 3 можливе, насамперед, після ознайомлення з 

методикою нормування верстатних робіт, а також з особливостями визначення 

складових частин норм часу.  

При цьому треба використати розрахункові формули і навести приклади 

використання нормативів, які використовуються в організації, де працює 

студент. 
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Варіант 4 

Визначити норму обслуговування верстатів-дублерів для робітника-

багатоверстатника і побудувати графік багатоверстатного обслуговування за 

такими даними: 

Таблиця 4 

Вихідні дані 

Показник  Варіант 

І  II  III  IV  V  

Час основної роботи  12,0  20,0  14,0  17,0  16,0  

Час допоміжної роботи  4,7  6,1  4,7  5,75  4,8  

Час на перехід до іншого 

верстата  

0,3  0,4  0,35  0,25  0,2  

Час підготовчо –

заключної роботи за зміну  

28  25  22  26  24  

Тривалість зміни  480  492  420  480  492  

Час обслуговування 

робочого місця, %, Топ  

     

Час на відпочинок 

робітника, %, Тон  

     

Кд  0,85  0,92  0,95  0,88  0,94  

 
Це відносно просте завдання; воно базується на вивченні особливостей 

нормування праці робітників-багатоверстатників. 

Особливу увагу слід звернути на умови організації багатоверстатної 

роботи, структури норм часу та методи визначення норми обслуговування. 

 

Варіант 5 

Розрахувати комплексну норму часу та тривалість виконання 

нормованого завдання (днів) бригадою монтажників за таких умов: 

Особливу увагу під час розв'язання завдання 5 необхідно приділити 
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одиницям виміру та структурі комплексної норми, а також ретельно вивчити 

особливості нормування праці робітників у виробничих бригадах. 

Таблиця 5  

Вихідні дані 

Показник Одиниця 
виміру 

Варіант 
І  II  III  IV  V  

Ознайомлення з 
виробничим 
завданням  

людино-
годин 

4 3 5 3,5 8 

Підготовка 
робочих місць 

людино-
годин 

2 1,5 2,5 1,8 4 

Вантаж та 
переміщення 
металоконструкцій  

тон 80 140 150 180 160 

Норма часу на 1 
тону  

нормо-
годин 

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Монтаж 
металоконструкцій  

тон 60 110 120 140 130 

Норма часу на 1 
тону  

нормо-
годин 

2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 

Зварювання з'єднань  пог. м 400 560 600 540 580 
Норма часу на 
зварювання 1 пог. м  

нормо-
годин 

0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

Фарбування 
металоконструкцій  

м2 12 30 26 40 34 

Норма часу  нормо-
годин 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Здавання продукції  годин 4 7 3 2 8 
Тривалість зміни  —II— 8 8 8 8 8 
Чисельність бригади  осіб 5 9 6 7 6 
Середній відсоток 
виконання норм  

% 112 105 115 107 110 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Сутність нормування праці. 

2. Основні принципи нормування праці, їх сутність і обумовленість 

економічними законами. 

3. Основні функції нормування праці. 

4. В яких значеннях вживається термін "нормування праці"? 

5. Основні завдання нормування праці на сучасному етапі. 

6. Розкрийте організаційно-економічне і соціальне значення нормування праці. 

7. Об'єкти нормування праці. 

8. Зміст "нормування праці" як функції конкретного структурного підрозділу на 

виробництві. 

9. Що є універсальною мірою кількості живої праці і чому? 

10. Поясніть, чому існує об'єктивна необхідність застосування норм затрат 

живої праці. 

11. Зв'язок "Нормування праці" з іншими дисциплінами.  

12. Наведіть  приклади розрахунків окремих економічних  показників. 

13.Дайте визначення категорій "виробничий процес", "трудовий процес". 

14. Дайте визначення виробничої операції. Наведіть конкретні приклади. 

15. Охарактеризуйте операцію в трудовому відношенні. 

16. Структура змінного робочого часу. 

17. Час роботи і його складові елементи. 

18. Час перерв і його складові елементи. 

19. Зміст державної статистичної звітності  підприємства про  використання 

робочого часу. 

20. Структура нормованого і ненормованого робочого часу. 

 21.Структура часу використання устаткування.  

22.Структура загального часу тривалості виробничого процесу.  

23.Класифікація методів вивчення затрат робочого часу.  

24.Фотографія робочого часу, її сутність, мета проведення.  

25.Самофотографія, її сутність, мета проведення. 
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 26.Бригадна фотографія, її сутність, мета проведення.  

27.Маршрутна фотографія, її сутність, мета проведення.  

28.Фотографія виробничого процесу, її сутність, мета проведення.  

29.Фотографія часу використання устаткування, її сутність, мета проведення.  

30. Маршрутна фотографія 

31. Групова фотографія, її сутність, мета проведення.  

32. Визначення яких показників передбачає аналіз використання робочого часу 

за даними фотографії?  

33. Як  визначити  показник  ефективного  використання робочого  часу? 

Розкрийте зміст цього показника. 

34. Як визначити величину неприхованих (явних) втрат робочого часу?  

35. Як визначити приховані втрати робочого часу? Розкрийте зміст коефіцієнта 

прихованих втрат робочого часу.  

36. Як визначити зростання виробітку (можливе ущільнення робочого часу) 

внаслідок усунення усіх видів втрат робочого часу?  

37. Назвіть етапи проведення фотографії  робочого часу. Розкрийте зміст 

першого етапу вивчення затрат робочого часу.  

38. Дайте визначення нормативного балансу робочого часу. Які дані необхідні 

для його складання? 

39.Дайте визначення фактичного балансу робочого часу. На підставі яких 

даних його складають? 

40. Назвіть переваги і недоліки методу безпосередніх вимірів.  

41. Як визначити кількість моменто-спостережень? 

42. Сутність методу моментного спостереження, сфера його застосування.  

43. Розкрийте зміст етапів вивчення робочого часу методом момент них 

спостережень. 

44. Назвіть переваги і недоліки методу моментних спостережень.  

45. Хронометраж, його сутність, об'єкт і мета проведення.  

46. Етапи проведення хронометражних спостережень, їх зміст. 

47. У чому полягає обробка результатів хронометражних спостережень?  
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48. Що таке хронометражний ряд? Як визначити ступінь сталості хроноряду, 

від 

чого вона залежить? 

49. Фотохронометраж, його сутність і мета проведення, сфера застосування. 

50.  Для чого потрібна детальна класифікація норм праці? 

51. Як класифікуються норми за їх призначенням? 

52. Що треба зробити перш ніж встановлювати норму праці? 

53. Дайте характеристику норм праці за сферою їх поширення. 

54. Як класифікуються норми праці за ступенем деталізації? 

55. Охарактеризуйте норми праці за періодом дії. 

56. Охарактеризуйте норми праці за видом затрат часу. 

57. Що означає "обґрунтування норми праці"? Які основні чинники впливають 

на величину норми? 

58. Охарактеризуйте досвідно-статистичні норми праці.  

59.Які норми праці є технічно-обґрунтованими? Як визначити питому вагу 

технічно обґрунтованих норм праці?  

60. Дайте визначення комплексної норми праці.  

61. Назвіть вимоги, яким мають відповідати норми праці.  

62. Охарактеризуйте мікроелементні норми праці та сферу їх застосування.  

63. Поясніть сутність аналітично-дослідного та аналітично-розрахункового 

методів встановлення норм праці.  

64. Чим відрізняються аналітичні методи встановлення норм праці від 

сумарних? 

65. Охарактеризуйте норму чисельності та назвіть способи її встановлення.  

66. Назвіть способи встановлення досвідно-статистичних норм праці.  

67. Розкрийте поняття "точність норм праці".  

68. Які норми праці називають типовими?  

69. Назвіть основні причини невиконання норм праці. 

70. Що розуміють під динамічністю норм праці?  
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71. Дайте визначення норм обслуговування. На основі яких даних 

розраховують ці норми? 

72. Назвіть основні причини високого перевиконання норм праці. 

73. На підставі яких даних розраховують норму часу на партію виробів. 

74. Сутність і призначення нормативних матеріалів з праці.  

75. Класифікація нормативних матеріалів. 

76. Вимоги до нормативних матеріалів з праці та умови їх застосування.  

77. Зміст і призначення нормативів режимів роботи устаткування.  

78. Нормативи часу, їх зміст і особливості застосування.  

79. Призначення нормативів чисельності й обслуговування. 

80. Укрупнені й диференційовані нормативи, сфера їх використання.  

81. Етапи розробки нормативів з праці та їх зміст.  

82. Сутність графоаналітичного методу обробки хронометражних вимірів для 

знаходження нормативної лінії.  

83. Сутність методу найменших квадратів.  

84. У чому полягає прогресивність нормативних матеріалів? 

85. За яких умов є доцільним використання місцевих нормативів?  

86. Які допустимі межі точності встановлені для нормативів залежно від типу 

виробництва?  

87. Чим відрізняються загально промислові нормативи праці від галузевих? 

88. Які нормативи називають мікроелементними і чому? 

89. Назвіть основні види мікроелементів трудового процесу. 

90. У чому полягають особливості визначення тривалості часу на відпочинок? 
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