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Передмова
Нестабільність ринкового середовища, загострення конкурентної ситуації 

на ринку товарів і послуг ставлять за необхідність запровадження підприєм-
ствами системи раціонального використання корпоративних ресурсів в ціло-
му та людських ресурсів зокрема.

Виробнича діяльність підприємства, координація роботи його виробничих 
підрозділів повинні ґрунтуватись на єдиній системі нормування праці, в осно-
ві якої мають бути норми та нормативи, що охоплюють весь комплекс тех-
нологічних процесів. Саме норма праці має стати основою організації праці 
та виробництва, від якої починатимуться і на якій ґрунтуватимуться планово-
економічні розрахунки на підприємстві як поточного, так і перспективного та 
прогнозованого характеру.

Ринкові засади виробничих відносин надали самостійності підприємствам 
у вирішенні питань організації, нормування і оплати праці. Проте, загальною 
тенденцією стало зниження рівня нормування праці, якості норм, скорочення 
чисельності працівників, зайнятих нормуванням праці на підприємстві, лікві-
дація нормативно-дослідних підрозділів з праці.

Сучасний стан і тенденції розвитку національної економіки потребують ви-
найдення та реалізації усіх можливих резервів підвищення ефективності ви-
користання людського і виробничого потенціалу. Дослідження накопиченого 
вітчизняною та зарубіжною економічною наукою досвіду організації роботи з 
нормування праці, методичне вирішення завдань вдосконалення системи норму-
вання нададуть можливість раціонального використання людських ресурсів, під-
вищення ефективності виробництва, його конкурентоспроможності.

«Нормування праці» як наука і навчальна дисципліна має на меті дослі-
дження і формування системи знань з теорії та практики регламентування за-
трат людських ресурсів.

Предметом нормування праці є тривалість трудових процесів у часі в кон-
кретних організаційно-виробничих умовах.

Вивчення дисципліни «Нормування праці» надасть можливість студен-
там опанувати теоретико-методичні засади нормування праці, набути прак-
тичних навичок і вмінь самостійно аналізувати використання робочого часу 
на підприємстві, встановлювати обґрунтовані норми праці для різних катего-
рій працівників.

«Нормування праці» як наукова дисципліна знаходиться у тісній взаємо-
дії з такими складовими комплексної науки про працю, як економічна теорія, 
економіка праці і соціально-трудові відносини, ринок праці, соціологія праці, 
психологія і фізіологія праці, організація праці, трудове право.

Навчальний посібник «Нормування праці» підготовлено у відповідності до 
вимог Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальнос-
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тями напряму 0501 – Економіка і підприємництво. Матеріал посібника вклю-
чає базові положення і методичні основи нормування праці на підприємстві та 
охоплює всі теми, передбачені навчальною програмою. Тести для самопідго-
товки, наведені в навчальному посібнику після кожного розділу, дозволять за-
безпечити більш ефективне опрацювання студентом навчального матеріалу у 
процесі самостійної роботи, сприятимуть формуванню практичних прийомів 
і навичок логічного мислення. Приклади розв’язування задач орієнтуватимуть 
студента на активну пізнавальну діяльність і самостійну творчу працю.

Навчальний посібник може бути використаний й фахівцями підприємств 
з метою фундаменталізації знань у галузі організації та нормування праці на 
виробництві, формулювання раціональних організаційних, технічних та еко-
номічно обґрунтованих управлінських рішень щодо вдосконалення діяльності 
підприємства, підвищення його ефективності за сучасних умов господарю-
вання.
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 Сутність і значення нормування праці
Розділ 1

План викладу матеріалу
1.1.  Організація виробничого процесу на підприємстві.
1.2.  Місце нормування в організації праці.
1.3.  Сутність нормування праці.
1.4.  Історія розвитку теорії нормування праці.
1.5.  Принципи і концепції нормування праці.

1.1. Організація виробничого процесу на підприємстві
В основу діяльності промислового підприємства покладено вироб-

ничі процеси, що здійснюються людьми за допомогою засобів праці чи 
природних процесів, у результаті яких предмети праці змінюють свій 
стан, склад, форму, отримують певні нові властивості та перетворю-
ються в готову продукцію. Всі чинники виробництва мають бути ефек-
тивно поєднані в єдиний виробничий процес з метою виконання осно-
вного завдання підприємства – виготовлення конкурентоспроможної 
продукції для задоволення потреб ринку.

Виробничий процес – це цілеспрямоване, постадійне перетворення 
вихідної сировини та матеріалів у готову продукцію, яка призначе-
на як для споживання, так і для подальшого перероблення.
Усі виробничі процеси на підприємстві поділяються на три види: 

основні, допоміжні та обслуговуючі процеси.
Основні процеси безпосередньо пов’язані з перетворенням предме-

тів праці у готову продукцію. В результаті основних виробничих про-
цесів випускається продукція, яка передбачена планом підприємства.

Допоміжні процеси лише сприяють безперебійній роботі підприєм-
ства, але безпосередньої участі у виготовленні продукції не беруть. До 
них можна віднести ремонт обладнання, прибирання території тощо.

Обслуговуючі процеси створюють умови для здійснення основних 
та допоміжних. До них належать транспортні та складські процеси.

Як правило, головну роль на підприємстві відіграють основні про-
цеси. Але нормальне, безперебійне функціонування підприємства не-
можливе без чіткої організації допоміжних служб. Головна відмінність 
між основними та допоміжними процесами полягає в тому, що про-
дукт, вироблений в результаті основного виробничого процесу, над-
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ходить на ринок, а продукт, отриманий під час допоміжного процесу, 
споживається в межах підприємства.

З точки зору організації виробництва велике значення має кількість 
компонентів продукту, що виготовляється. За цією ознакою всі вироб-
ничі процеси поділяються на процеси виготовлення простих та склад-
них продуктів.

Виробничий процес виготовлення складного продукту є резуль-
татом поєднання ряду паралельних процесів виробництва простих 
продуктів і має назву синтетичного. Процеси, за яких з одного виду 
сировини виготовляється кілька видів продукції, називаються аналі-
тичними. Чим складніший продукт, тим різноманітніші методи його 
виготовлення, а отже, і складнішою є організація виробничого процесу.

За характером перебігу всі виробничі процеси поділяються на: ме-
ханічні, фізичні, хімічні тощо.

За ступенем неперервності: неперервні – відсутні перерви між різ-
ними видами операцій; дискретні – мають місце технологічні перерви 
[13].

За ступенем автоматизації розрізняють ручні, механізовані, ав
томатизовані та автоматичні процеси. Ручні процеси здійснюються 
безпосередньо робітником, фізична сила якого є основним джере лом 
енергії. Механізовані процеси виконуються робітником за до помогою 
машин. Робітник керує машинами, а безпосередньо вико нує тільки 
допоміжні операції. Автоматизовані процеси викону ються машина-
ми під наглядом робітника. За останнім можуть за лишатися деякі до-
поміжні операції. Автоматичні процеси здійсню ються машинами без 
участі робітника за попередньо розробленою програмою [12].

Основні виробничі процеси залежно від стадії виготовлення готово-
го виробу поділяють на:

◊ заготівельні (підготовчі) – забезпечують одержання різних заго-
товок, поковок, відливок, розкрій тканин за лекалами, очищення 
сировини, порізку металу та ін.;

◊ обробні (перетворюючі) – відбуваються на стадії перетворення 
заготовок, сировини на готову продукцію шляхом механічного, 
термічного або хімічного оброблення;

◊ складальні (завершальні) – характеризують отримання складаль-
них одиниць або готових виробів з деталей, вузлів; також вклю-
чають регулювальні, випробувальні, пакувальні та інші операції.

За масштабом виробництва однорідної продукції розрізняють ви-
робничі процеси:

◊ масові – випуск однорідної продукції впродовж тривалого часу;
◊ серійні – випуск широкої номенклатури продукції, що періодич-

но повторюється;
◊ одиничні – випуск обмеженої (досить вузької) номенклатури про-

дукції, що постійно змінюється [2].
◊ Залежно від характеру впливу на предмети праці виробничий 

процес поділяється на такі специфічні процеси:
◊ підготовчий – процес, що включає операції з доставки заготовок, 

інструменту, оснащення та підготовки робочого місця до роботи;
◊ технологічний – процес, що безпосередньо пов’язаний із пере-

творенням ресурсів в готову продукцію;
◊ процес контролю, який передбачає виконання контрольно-

вимірювальних операцій для досягнення відповідності продукції 
технічним та іншим умовам і вимогам;

◊ процеси транспортування і складування пов’язані з переміщен-
ням і зберіганням продукції впродовж всього виробничого циклу, 
а також інтегрують виробничий процес в одне ціле та забезпечу-
ють узгодженість окремих операцій у часі [46].

Загальну класифікацію видів виробничих процесів наведено на рис. 
1.1.

Від того, наскільки раціонально та безперебійно організований ви-
робничий процес на підприємстві, залежать не тільки результати робо-
ти окремих його підрозділів, але й кінцеві результати господарювання 
підприємства в цілому.

Основою раціональної організації виробничого процесу є певні 
принципи, які можна поділити на дві групи: загальні та специфічні.

Загальні принципи – це принципи, за якими будується будь-який ви-
робничий процес у часі та просторі. До них можна віднести такі прин-
ципи:
1. Принцип спеціалізації, який означає розподіл праці між окремими 

підрозділами підприємства та робочими місцями в процесі вироб-
ництва та їх кооперування.
Спеціалізація характеризується обмеженою та стабільною номен-

клатурою продукції, яка виготовляється в кожному виробничому під-
розділі. Спеціалізація підвищує однорідність виробництва та створює 
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умови для впровадження автоматизації. Це, у свою чергу, підвищує 
рівень організації виробництва, сприяє поліпшенню якості продукції.

ВИРОБНИЧІ ПРОЦЕСИ

Пріоритетність
Кількість компо-

нентів виготовлю-
ваного продукту

Характер перебігу Ступінь 
неперервності

Основні

Допоміжні

Обслуговуючі Виготовлення
складних 
продуктів

Виготовлення
простих 
продуктів

Механічні

Фізичні

Хімічні

Неперервні

Дискретні

Ступінь 
автоматизації

Ручні

Механізовані

Автоматизовані

Автоматичні

Стадія 
виготовлення 

готового виробу

Заготівельні

Обробні

Складальні

Масштаб 
виробництва

Масові

Серійні

Одиничні

Характер впливу 
на предмети праці

Підготовчі

Технологічні

Контролю

Транспортування і 
складування

Рис.  1.1.  Загальна класифікація видів виробничих процесів

Виділяють кілька видів спеціалізації на підприємстві:
◊ функціональна – допоміжні та обслуговуючі виробництва об’єд-

ну ються в окремі самостійні підрозділи та виконують певні 
функції;

◊ предметна – передбачає закріплення певної номенклатури виро-
бів за окремими цехами (наприклад, заготівельний цех, механіч-
ний цех тощо);

◊ подетальна – полягає в закріпленні за певними підрозділами під-
приємства виготовлення технологічно однорідних деталей;

◊ технологічна – означає закріплення за кожним цехом та виробни-
чою дільницею певної частини виробничого процесу.

Підвищенню рівня внутрішньої спеціалізації сприяє уніфікація. 
Вона являє собою процес приведення як продукції, так і методів її 

виробництва до єдиних форм, розмірів тощо. Це дає змогу зменшити 
номенклатуру деталей та вузлів і збільшити масштаби виготовлення 
однорідної продукції, що в кінцевому підсумку сприяє підвищенню 
ефективності виробництва в цілому.
2. Принцип диференціації передбачає поділ виробничого процесу на 

окремі технологічні процеси та операції. Причому необхідно уни-
кати надмірного розподілу операцій, оскільки надмірна диференці-
ація ручної праці посилює стомленість робітників через одноманіт-
ність та високу інтенсивність їх праці.
На сучасному етапі, за умов використання високопродуктивного об-

ладнання, принцип диференціації переходить у принцип концентрації 
операцій та інтеграції виробничих процесів. Він полягає в існуванні 
виробничих систем, на яких виготовляються деталі або продукція без 
участі людини зі 100-відсотковою готовністю до складання.
3. Принцип паралельності означає одночасне виконання окремих час-

тин виробничого процесу, пов’язаного з виготовленням конкретно-
го виробу. Паралельність проявляється також у сумісництві в часі 
основних та допоміжних процесів та операцій. Особливо широко 
принцип паралельності використовується за умов серійного та ма-
сового виробництва і включає в себе:
◊ паралельне (одночасне) виготовлення різноманітних вузлів або 

деталей для комплектування готового виробу;
◊ одночасне виконання різноманітних технологічних операцій під 

час оброблення однакових деталей на паралельно розміщеному 
обладнанні.

4. Принцип пропорційності передбачає відносно однакову продуктив-
ність за одиницю часу взаємопов’язаних підрозділів підприємства, 
а в їх межах – дільниць, груп, бригад, робочих місць.
У ринкових умовах часто відбувається заміна продукції, що ви-

робляється відповідно до смаків та бажань покупців. Тому проблема 
підтримання пропорційності є одним із найважливіших питань для 
підприємства. Вирішується вона шляхом упровадження оперативно-
виробничого планування, організаційно-технологічних заходів тощо.

За допомогою математики досягнення пропорційності (якщо на 
дільниці є т груп обладнання для оброблення деталей одного найме-
нування) можна виразити за допомогою рівняння [13, c. 309]:
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                                (1.1)

де 1,..., mt t  – час на одну операцію;
п – кількість робочих місць на операції;
m – кількість операцій.

5. Принцип прямоточності забезпечує найкоротший шлях пересуван-
ня предметів праці від запуску сировини або напівфабрикатів до ви-
готовлення готової продукції та виключення зворотних і зустрічних 
рухів у масштабі цеху та підприємства в цілому.
Це досягається за допомогою раціонального розміщення будівель та 

цехів на території підприємства, технологічного обладнання в цехах та 
на дільницях згідно з перебігом виробничого процесу.

Прямоточність характеризується таким коефіцієнтом [13, c. 309]:

                                          (1.2)

де Тт.оп – тривалість транспортних операцій;
Тв.ц – тривалість виробничого циклу.

6. Принцип неперервності. Неперервність означає скорочення або 
зведення до мінімуму усіляких перерв у процесі виробництва. Цей 
принцип є однією з головних умов скорочення строків випуску про-
дукції та забезпечення рівномірної та безперебійної роботи підпри-
ємства. Ступінь неперервності визначається відношенням трива-
лості технологічної частини виробничого циклу до всього виробни-
чого циклу. Найбільш повно принцип неперервності реалізує себе 
за потокового та автоматизованого виробництва.

7. Принцип ритмічності. Означає, що весь виробничий процес та його 
складові з виготовлення заданої кількості продукції повинні строго 
повторюватись у рівні проміжки часу. Ритмічність забезпечується 
високою технологічною дисципліною, раціональною організацією 
забезпечення робочих місць, застосуванням високоефективного 
управління. Вона сприяє, по-перше, більш інтенсивному викорис-
танню всіх ресурсів підприємства і, по-друге, поліпшенню фінансо-
вого стану підприємства.

8. Принцип технічної оснащеності. Цей принцип орієнтований на ав-
томатизацію та механізацію виробничого процесу, усунення ручної, 
важкої, шкідливої для здоров’я людини праці. Принцип технічної 

оснащеності передбачає автоматичність, гнучкість та електроніза-
цію виробничого процесу.
Автоматичність передбачає автоматизацію виробничих процесів, 

що сприяє збільшенню обсягів виробництва та зменшенню застосуван-
ня ручної праці. Працівник з безпосереднього виконавця перетворю-
ється на контролера, що в кінцевому підсумку підвищує якість продук-
ції, що виготовляється.

Рівень автоматизації та механізації виробництва визначається за 
формулою [13, c. 310]:

                      (1.3)

де ∑Чм.п – кількість робітників, які зайняті механізованою працею;
∑Чр – загальна кількість робітників;
К – коефіцієнт механізації, що дорівнює відношенню машинних ви-

трат до загальних витрат часу;
М – коефіцієнт обслуговування, який виражає кількість одиниць 

устаткування, що обслуговується одним робітником;
П – коефіцієнт продуктивності устаткування, який визначається 

відношенням трудомісткості виготовлення деталі на універсальному 
устаткуванні до трудомісткості виготовлення на діючому устаткуванні.

Гнучкість – означає швидкий перехід на випуск продукції нової 
або іншого виду. Якщо дотримується принцип гнучкості, зменшу-
ються витрати та час на переналагодження обладнання.
Ступінь гнучкості визначається кількістю витраченого часу та су-

мою додаткових витрат при переході підприємства на виробництво но-
вого виду продукції.

Електронізація передбачає використання швидкодіючих машин різ-
них видів та класів та оволодіння людиною методами їх керування.

На основі електронізації виробництва забезпечується його гнуч-
кість та ритмічність [13].
9. Принцип гомеостатичності полягає в тому, щоб виробнича систе-

ма була здатною стабільно виконувати свої функції в межах до-
пустимих відхилень і протистояти дисфункціональним впливам. 
Це досягається створенням технічних та організаційних механізмів 
саморегулювання і стабілізації. До стабілізаційних організаційних 
систем належать системи оперативного планування й регулюван-



14

Нормування праці

15

Розділ  1. Сутність і значення нормування праці

ня виробництва, планово-запобіжного ремонту устаткування, ре-
зервних запасів та низка інших заходів [12].
Специфічні принципи є характерними для конкретного виробничо-

го процесу.
Дотримання принципів раціональної організації виробничих проце-

сів забезпечує здіснення виробничої діяльності з найменшими витра-
тами, скорочення технологічного циклу та підвищення ефективності 
виробництва в цілому.

1.2.  Місце нормування в організації праці
Основою забезпечення виробничого процесу є людська праця. 

Виробничо-економічні завдання підприємств можуть бути вирішені 
більш успішно на основі високої організації праці, застосування про-
гресивних технологічних процесів, передових технологій.

Організація праці – це складний процес поєднання в оптимальних 
пропорціях робочої сили, знарядь і предметів праці та створення 
умов для їх спільного й ефективного функціонування.
Організація праці має сприяти розв’язанню трьох взаємопов’язаних 

завдань: економічного, психофізіологічного і соціального.
Економічне завдання вимагає неухильного підвищення продуктив-

ності праці за рахунок продуктивної зайнятості трудового потенціалу, 
ощадливого використання робочого часу, матеріально-енергетичних та 
інших ресурсів.

Психофізіологічне завдання полягає у збереженні та зміцненні 
здоров’я працівників, підвищенні працездатності.

Соціальне завдання пов’язане з гуманізацією праці, збагаченням її 
змісту, усебічним розвитком трудового потенціалу [37].

Організація праці на підприємстві охоплює такі основні напрями:
◊ поділ і кооперування праці, що передбачають науково обґрун-

тований розподіл працівників за певними трудовими функціями, 
робочими місцями, а також об’єднання працівників у виробничі 
колективи;

◊ організація та обслуговування робочих місць, які сприяють раці-
ональному використанню робочого часу;

◊ нормування праці, що передбачає визначення норм затрат праці 
на виробництво продукції і надання послуг як основу для органі-
зації праці і визначення ефективності виробництва;

◊ організація підбору персоналу та його розвиток, тобто пла-
нування персоналу, профорієнтація і профвідбір, наймання 
персоналу, підвищення його кваліфікації, планування кар’єри 
тощо;

◊ оптимізація режимів праці і відпочинку, установлення найбільш 
раціонального чергування часу роботи та відпочинку протягом 
робочої зміни, тижня, місяця. Відпочинок, його зміст і тривалість 
мають максимально сприяти досягненню високої праце здатності 
протягом робочого часу;

◊ раціоналізація трудових процесів, прийомів і методів праці 
на основі узагальнення прогресивного досвіду. Раціональним 
вважаєть ся такий спосіб роботи, який забезпечує мінімальні за-
трати часу;

◊ поліпшення умов праці, що передбачає зведення до мі німуму 
шкідливості виробництва, важких фізичних, психоло гічних 
навантажень, а також формування системи охорони й безпеки 
праці;

◊ зміцнення дисципліни праці, підвищення творчої активності 
працівників;

◊ мотивація й оплата праці.
Організація праці на підприємствах, в окремих галузях виробни-

цтва здійснюється в конкретних формах, які залежать від таких основ-
них чинників: рівня науково-технічного прогресу, системи організації 
виробництва; психологічних факторів і особливостей екологічного 
середовища; а також від низки чинників, обумовлених характером за-
вдань, які вирішуються в різних ланках системи управління. Організа-
ція праці змінюється, удосконалюється залежно від зміни цих чинників 
[14].

Організація виробничо-трудового процесу на підприємстві, перш за 
все, пов’язана з поділом праці та з одночасним її кооперуванням.

В певній формі поділ праці існує на всіх рівнях людської діяльності: 
від світового господарства до сім’ї і робочого місця.

Суспільний поділ праці – це диференціація в суспільстві як ціло-
му соціальних функцій, що виконуються певними групами людей, і 
виділення у зв’язку з цим різних сфер суспільства (проми словість, 
сільське господарство, наука, мистецтво, армія і т. д.), які, в свою 
чергу, поділяються на дрібніші галузі й підгалузі.
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Технічний поділ праці – це диференціація видів трудової діяль ності 
між підрозділами та працівниками підприємства, поділ трудового 
процесу на підприємстві на ряд часткових функцій і опера цій; це 
спеціалізація працівників у процесі економічної діяльності.
Технічний поділ праці – це вихідний пункт організації праці, що, 

враховуючи цілі виробництва, полягає у закріпленні за кож ним праців-
ником і за кожним підрозділом їхніх обов’язків, функцій, видів робіт, 
технологічних операцій. Вирішення цього завдан ня повинно перед-
бачати не лише вимоги раціонального викорис тання робочого часу і 
кваліфікації працівників, але і збереження змістовності праці, поперед-
ження її монотонності, гармонізацію фізичних та психічних наванта-
жень на працівників тощо [7].

Поділ праці на підприємстві передбачає спеціалізацію окремих пра-
цівників на виконанні певної частини спільної роботи. Існують такі 
основні види поділу праці: технологічний, поопераційний, функціо-
нальний, професійний, кваліфікаційний.

Технологічний поділ праці передбачає поділ виробничого процесу за 
видами, фазами і циклами.

Поопераційний поділ праці означає закріплення за працівниками 
окремих операцій для скорочення виробничого циклу.

Функціональний поділ праці відбувається між різними категоріями пра-
цівників, які входять до складу персоналу (робітники, керівники, фахівці і 
службовці), а також між основними і допоміжними робітниками.

Основні робітники беруть безпосередню участь у зміні форми і ста-
ну предметів праці і виконують технологічні операції з виготовлення 
основної продукції. Допоміжні робітники створюють необхідні умови 
для безперебійної й ефективної роботи основних робітників. Вони за-
йняті на таких роботах: транспортування готових виробів, деталей, ма-
теріалів; ремонт устаткування; виготовлення інструменту; технічний 
контроль якості продукції тощо.

Розвиток технічного прогресу, удосконалення організації виробни-
цтва, спеціалізація і централізація ремонтних робіт, типізація і норма-
лізація інструменту й оснащення, що застосовуються у виробництві, 
постійне удосконалення організації контролю якості продукції – фак-
тори, що впливають на динаміку чисельності допоміжних робітників. 
В одних випадках названі фактори викликають збільшення кількості 
допоміжних робітників, в інших – її скорочення.

Професійний поділ праці відбувається між групами робітників за 
ознакою технологічної однорідності виконуваних ними робіт і залежить 
від знарядь і предметів праці, технології виробництва. Під впливом роз-
витку цих чинників відбуваються зміни в професійному поділі праці, що 
характеризуються зростанням кількості професій механізованої праці, 
скороченням переліку вузьких професій і спеціальностей та збільшен-
ням кількості професій широкого профілю. Так, часткова механізація 
супроводжується поопераційним поділом праці, вузькою спеціалізаці-
єю працівників. Комплексна механізація передбачає об’єднання вузьких 
спеціальностей робітників, розширення їх професійного профілю. В 
умовах підвищення рівня автоматизації виробництва виявляється тен-
денція до поєднання функцій робітника-оператора з порівняно вузькою 
кваліфікацією і робітника-наладчика високої кваліфікації та широкого 
професійного профілю.

Кваліфікаційний поділ праці зумовлюється різним ступенем складності 
виконуваних робіт і полягає у відокремленні складних робіт від простих. 
Водночас враховується технологічна складність виготовлення продукції, 
складність функцій з підготовки і здійснення трудових процесів, а також 
контролю за якістю продукціїСтупінь складності робіт обумовлює ква-
ліфікаційні відмінності між групами працівників, що їх виконують. 
Кваліфікація відбиває рівень знань, уміння працювати, виробничий 
досвід і є підставою для розподілу працівників за кваліфікаційними 
групами – розрядами, категоріями, класами тощо [14].

Кооперування праці означає досягнення раціональних пропорцій 
в затратах праці різних видів і передбачає встановлення раціональних 
соціально-трудових взаємовідносин між учасниками трудового процесу, 
узгодження інтересів людей і цілей виробництва [7].

Розрізняють такі взаємозв’язані форми кооперування:
◊ всередині суспільства, коли обмін діяльністю і продуктом праці 

здійснюється між галузями економіки;
◊ всередині галузі, що передбачає обмін продуктами праці або спіль-

ну участь низки підприємств у виробництві певної продукції;
◊ всередині підприємства. Здійснюється між цехами, дільницями, 

окремими виконавцями залежно від конкретних виробничих умов 
(тип виробництва, особливості техніки і технології та ін).

На підприємстві кооперування праці може здійснюватися за умов 
індивідуального виконання роботи на окремих робочих місцях, багато-
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верстатної роботи або суміщення трудових функцій і спеціальностей, 
під час колективної роботи [14].

Впровадження раціональних форм поділу та кооперування праці 
передбачає, перш за все, вдосконалення та розвиток бригадної форми 
організації праці, суміщення професій, багато верстатного та багато-
агрегатного обслуговування.

У бригадній формі організації праці кооперування праці знаходить 
найбільш повне виявлення. Воно створює можливості посилення зміс-
товності праці, підвищення кваліфікації працівників, ефективного ви-
користання робочого часу, обладнання і на цій основі підвищення про-
дуктивності праці, покращення якості роботи.

Відрізняють комплексні та спеціалізовані бригади.
Комплексні бригади створюють робітники різних професій для ви-

конання комплексу технологічних різнорідних, але взаємопов’язаних 
робіт, що охоплюють повний цикл виробництва продукції або її за-
кінчену частину. З метою забезпечення взаємозаміни та розширення 
суміщення професій робітники комплексних бригад поряд з роботою 
за основною професією (операцією), як правило, повинні оволодіти до-
датково одною або декількома професіями (операціями).

Спеціалізована бригада об’єднує, як правило, робітників однієї про-
фесії, що зайняті на однорідних технологічних операціях.

Комплексні і спеціалізовані бригади можуть бути змінними, якщо 
усі робітники, що її складають, працюють в одну зміну, або наскрізни-
ми, якщо до них включені робітники усіх змін.

Під суміщенням професій (посад) розуміють виконання працівни-
ком поряд із своєю основною роботою, що обумовлена трудовою уго-
дою, додаткової роботи за іншою професією (посадою). Суміщення 
професій надає можливості раціонально використовувати робочий час, 
забезпечувати повне завантаження обладнання, підвищувати маневру-
вання у використанні персоналу, забезпечувати взаємозаміну праців-
ників. В той же час воно розширює виробничий профіль робітника, 
сприяє підвищенню його кваліфікації, усуває монотонність у роботі.

В основі багатоверстатного (багатоагрегатного) обслуговування 
лежить використання часу машино-автоматичної роботи машин для 
виконання ручних та машино-ручних робіт на інших машинах, що об-
слуговуються робітником, та для переходів від однієї машини до іншої 
[20].

Важливим елементом організації праці на підприємстві є орга нізація 
робочих місць з метою створення на кожному з них необхід них умов для 
високопродуктивної і високоякісної праці при яко мога менших фізичних 
зусиллях і мінімальному нервовому напру женні працівника.

Робоче місце – це первинна ланка виробництва, зона прикла дання праці 
одного або кількох (якщо робоче місце колективне) ви конавців, визна-
чена на підставі трудових та інших діючих норм і оснащена необхід-
ними засобами для трудової діяльності. Робоче місце як місце зайня-
тості людини визначає умови праці (нор мальні, важкі, шкідливі), 
режими праці й відпочинку, характер праці (різноманітний, моно-
тонний та ін.).
Залежно від специфіки виробництва робочі місця можна класифікува-

ти за різними ознаками:
◊ за професіями (наприклад, робоче місце інженера-конструктора);
◊ за кількістю виконавців (індивідуальні або колективні);
◊ за мірою спеціалізації (спеціалізовані або універсальні);
◊ за рівнем механізації (робочі місця ручної роботи, механізовані, ав-

томатизовані, апаратні);
◊ за кількістю обладнання, що обслуговується (одноверстатні, багато-

верстатні);
◊ за специфікою умов праці (стаціонарні і рухомі, підземні і висо-

тні, робочі місця із шкідливими або небезпечними умовами праці 
та ін.) [7].

Організація робочого місця – це система заходів щодо його плану-
вання, оснащення засобами і предметами праці, розміщення в пев-
ному порядку, обслуговування й атестації.
Планування робочого місця передбачає раціональне розміщення 

у просторі матеріальних елементів виробництва, зокрема устатку-
вання, технологічного та організаційного оснащення, а також робіт-
ника. Робоче місце має робочу, основну й допоміжну зони. В осно-
вній зоні, яка обмежена досяжністю рук людини в горизонтальній і 
вертикальній площинах, розміщуються засоби праці, що постійно 
використовуються в роботі. У допоміжній зоні розміщуються пред-
мети, котрі застосовуються рідко.

Велике значення має раціональне технологічне й організаційне осна-
щення робочих місць, що передбачає забезпечення їх основним техно-
логічним устаткуванням, технологічним і організаційним оснащенням 
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(інструментом, пристроями, допоміжними матеріалами, запасними час-
тинами та устаткуванням для їх зберігання і розміщення, а також засо-
бами сигналізації, освітлювальною апаратурою, робочими меблями, та-
рою тощо).

Оснащення робочих місць масових професій може здійснюватися 
за типовими проектами, в яких враховані необхідні рекомендації щодо 
оснащення і планування робочих місць даного виду. Використання ти-
пових проектів сприяє впровадженню досягнень науки і передового 
досвіду в процесі організації робочих місць, знижує трудомісткість ро-
боти, дає змогу підвищити рівень організації трудових процесів.

Робочі місця класифікують за такими параметрами, як професія та 
кількість виконавців, ступінь спеціалізації, рівень механізації, кіль-
кість устаткування, характер розміщення в просторі.

Залежно від кількості виконавців розрізняють індивідуальні та ко-
лективні робочі місця. Індивідуальне робоче місце призначене для ро-
боти одного працівника протягом зміни. Колективне робоче місце при-
значене для здійснення процесу праці одночасно кількома робітниками 
(бригадою).

Залежно від кількості устаткування розрізняють одноверстатні та 
багатоверстатні робочі місця. Останні характеризуються тим, що ро-
бітник у певній послідовності здійснює виробничий процес на кількох 
одиницях технологічного устаткування.

За ступенем спеціалізації розрізняють універсальні та спеціалізо-
вані робочі місця, а за ступенем механізації – робочі місця з ручними, 
машинноручними, машинними, автоматизованими й апаратурними 
трудовими процесами.

Робочі місця за характером розміщення в просторі бувають стаці-
онарними (робоче місце токаря, коваля, вагранника) і рухомі (робоче 
місце водія, машиніста крана).

Велике значення в організації праці має обслуговування робочих 
місць, тобто забезпечення їх протягом робочої зміни сировиною, мате-
ріалами, заготівками, транспортними засобами, послугами ремонтного 
характеру тощо.

Обслуговування робочих місць здійснюється за такими функціями:
◊ енергетична – забезпечення робочих місць електроенергією, 

стисненим повітрям, парою, водою, а також опалення виробни-
чих приміщень;

◊ транспортно-складська – доставлення предметів праці до робочого 
місця, вивезення готової продукції і відходів виробництва, зберіган-
ня, облік і видача матеріалів, сировини та інших цінностей;

◊ підготовчо-технологічна – розподіл робіт за робочими місцями; 
комплектування технічної документації; підготовка інструменту 
та допоміжних матеріалів; інструктаж виконавців щодо передо-
вих методів праці;

◊ інструментальна – зберігання, застосування, комплектування і 
видача на робочі місця всіх видів інструменту, пристроїв, техно-
логічного оснащення;

◊ налагоджувальна – налагодження і регулювання технологічного 
устаткування;

◊ міжремонтна – профілактичне обслуговування;
◊ контрольна – контроль якості сировини, напівфабрикатів і гото-

вих виробів;
◊ облікова – облік бракованої продукції та аналіз причин браку, 

профілактичні заходи для підвищення якості продукції та ін.
Усі ці функції мають виконуватися безперебійно і в певних організа-

ційних формах, таких як стандартне, планово-попереджу вальне, чергове 
обслуговування робочих місць.

Для забезпечення збалансованості між кількістю робочих місць і 
наявними працівниками, більш раціонального використання резервів 
виробничого потенціалу та підвищення продуктивності праці застосо-
вують атестацію і паспортизацію робочих місць.

Атестація робочих місць охоплює такі аспекти:
◊ умови праці і забезпечення техніки безпеки;
◊ техніко-технологічні фактори, тобто технічна оснащеність, плану-

вання обслуговування, прогресивність технологічного процесу;
◊ рівень організації праці (темп роботи, час зайнятості, інтенсив-

ність праці);
◊ економічна ефективність (втрати, доходи, результат).
На основі проведеної атестації розробляють паспорт робочого місця 

як єдиного документа, в якому всі необхідні вимоги до організації ро-
бочого місця розглядаються в єдиному комплексі [14].

Значення організації праці визначається, перш за все, його місцем у 
сукупному процесі виробництва (рис. 1.2) [37, c. 41].
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Рис.  1.2.  Місце організації праці у сукупному процесі виробництва
Лінійне управління виробництвом здійснюють лінійні керівники 

всіх ієрархічних рівнів – від генерального директора до майстра ви-
робничої дільниці.

Функціональне управління – це компетенція функціональних струк-
турних підрозділів підприємства: проектноконструкторського, 
технологічного, маркетингу, плановоекономічного, охорони праці, 
організації праці та заробітної плати, служби персоналу, бухгал-
терії тощо.
Технологічні процеси виконують робітники основного виробництва 

з допомогою машин і механізмів під наглядом майстрів і бригадирів.
Енергетичне забезпечення виробництва виконує служба головно-

го енергетика. Це великий комплекс робіт із постачання електричної 
енергії, тепла, води, технологічних газів; вентиляція приміщень; під-
тримання в хорошому стані інженерних комунікацій, ремонт енерге-
тичного обладнання тощо.

Транспортно-складські процеси частково інтегровані в технологіч-
ний процес, коли йдеться про переміщення предметів праці між тех-
нологічними операціями. Більша частина транспортно-складських ро-
біт є відносно відокремленим процесом, який виконують працівники 
транспортного цеху.

Процеси обслуговування виробництва – це широке коло робіт із 
забезпечення технологічних процесів інструментом, пристроями; ре-

монт, налагоджування і поточне обслуговування технологічного облад-
нання; ремонт і прибирання приміщень; догляд та озеленення терито-
рії; охорона тощо.

Трудові процеси, праця людей присутні в кожному з названих вище 
процесів, являють їхню серцевину, визначальним чином формують 
якість кожного окремого і сукупного процесу виробництва загалом.

Саме організація праці охоплює усі трудові процеси на підприєм-
стві, стосується кожного працівника, сприяє пропорційності, ритміч-
ності, якості трудових процесів [37].

Місце нормування в організації праці, їх нерозривний зв’язок і єд-
ність полягають в тому, що обґрунтування засад організації тру дового 
процесу на підприємстві повинно бути покладено в основу методики і 
техніки нормування.

Організацію та нормування праці на промислових підприєм-
ствах можна розглядати як систему, яка повинна забезпечити умови 
високопродук тивної праці, а технічно обґрунтовану норму – як своє-
рідний еталон високоорганізованого і добре спланованого виробни-
цтва (рис. 1.3) [17, c. 6].

Організація виробництва Організація управління

Організація праці

Елементи організації праці

НОРМА

Поділ і кооперування 
праці

Організація і 
обслуговування робочих 

місць

Прийоми і методи праці Підготовка кадрів

Змагання

Дисципліна

Стимулювання праці

Умови праці

Рис.  1.3.  Взаємозв’язок нормування та організації праці
Норма визначає раціональну організацію виробництва і праці, ре-

жими роботи обладнання та порядок обслуговування робочого місця. 
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Тому для підвищення рівня прогресивності норм дуже важливе значен-
ня має врахування під час їх розроблення оптимальних організаційно-
технічних умов виробництва, передових прийомів і методів праці.

Нормування праці є завершальним етапом розроблення і прове-
дення заходів із наукової організації праці (НОП). Норми розрахову ють 
на основі проектних раціональних методів організації праці.

У свою чергу, нормування впливає на удосконалення організа ції 
праці. Вибір та впровадження оптимальних проектів НОП немож ливі 
без розрахунку норм праці, які є критерієм ефективності. У про цесі 
встановлення норми на кращих (передових) підприємствах ведеть ся 
пошук прогресивних організаційно-виробничих форм, перевіряється 
та коригується організація праці [17].

1.3.  Сутність нормування праці
Рівень ефективності виробництва, його конкурентоспроможності, 

перш за все, залежать від оптимального поєднання ресурсів, що залу-
чаються для здійснення діяльності. Оптимальність поєднання живої 
та уречевленої праці в процесі виробництва сприяє скороченню за-
трат праці, сировини і матеріалів, палива та енергії, інструментів та 
устаткування, а отже – зниженню собівартості продукції і підвищенню 
ефективності господарювання. Основою оптимізації витрачання ви-
робничих ресурсів є нормування.

Найбільш активна функція у виробництві належить саме живій пра-
ці, яка пов’язана з поєднанням у технологічному процесі минулої пра-
ці, матеріалізованої у засобах виробництва. Тому серед великого кола 
проблем, що постають перед виробництвом у часи трансформації еко-
номіки України, центральне місце належить ефективності викорис-
тання живої праці залучених до виробництва працівників. Оскільки 
можливості виробництва за наявного рівня розвитку продуктивних 
сил значною мірою визначаються фізичними можливостями людини 
та раціональною організацією її трудового процесу, складові вироб-
ничого процесу повинні витримуватись у певних пропорціях, побу-
дованих на нормах праці.

Нормування праці – це встановлення кількості та якості праці, не-
обхідної для виконання конкретної роботи, виготовлення конкрет-
ної продукції за певних організаційнотехнічних умов виробництва.

Мета нормування праці – це скорочення витрат на виготов-
лення продукції (послуг), підвищення продуктивності та якості 
праці, сприяння розширенню виробництва та зростанню доходів 
підприємства та працівників на основі впровадження техніко
технологічних нововведень і вдосконалення організації виробничих 
і трудових процесів.
Важливим завданням нормування праці є підвищення не тільки 

технічної, а й економічної обґрунтованості норм, їх фізіологічної 
доцільності [8].

Зміст роботи з нормування праці на підприємстві включає аналіз 
виробничого процесу; поділ його на частини; вибір оптимального варіанта 
технології й організації праці; проектування режимів роботи обладнання, 
прийомів і методів роботи, систем обслуговування робочих місць, режи-
мів праці і відпочинку; розрахунок норм згідно з особливостями техноло-
гічного і трудового процесів; їх впровадження і подальше коректування 
у зв’язку зі зміною організаційно-технічних умов трудової діяльності.

Суттєво важливою є наукова обґрунтованість норм. Норма встановлює 
саме необхідні витрати та результати праці. Наукове обґрунтування 
норм вимагає врахування технічних і технологічних можливостей вироб-
ництва, особливостей застосовуваних предметів праці, використання про-
гресивних форм, прийомів і методів роботи, фізіологічно виправдану ін-
тенсивність і нормальні умови праці. Тобто норми праці повинні відповідати 
найефективнішим для умов конкретної ділянки роботи варіантам техно-
логічного процесу організації праці, виробництва і управління. Норми 
праці повинні відображати найефективніший варіант використання наяв-
них трудових і матеріальних ресурсів, вони фіксують досягнутий рівень 
техніко-технологічної і організаційної досконалості на підприємстві й 
для цих умов встановлюють міру праці. Норми праці завершують про-
цес встановлення певної системи організації праці й стають вихідним 
пунктом для її подальшого вдосконалення [7].

Норма праці є тією первинною клітиною організації праці та виробни-
цтва, від якої починаються і на якій ґрунтуються практично всі планово-
економічні розрахунки на підприємстві як поточного, так і перспектив-
ного та прогнозного характеру. На підставі норм затрат праці базуються 
також розрахунки економічної ефективності науково-технічних та орга-
нізаційних нововведень (рис. 1.4) [29, c. 8].
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Необхідність нормування праці обумовлена його роллю в систе-
мі економічної роботи на підприємстві як основи планування обсягів 
праці, чисельності персоналу і фонду заробітної плати. За допомогою 
технічного нормування праці визначають зміст, раціональну структуру 
і тривалість робочих процесів у часі; уточнюють виробничі плани під-
приємства та його дільниць; створюють ефективну оплату праці персо-
налу; визначають науково обґрунтовану потребу підприємства та його 
підрозділів у працівниках різних категорій, в першу чергу – робітниках.

Встановлення норм праці на окремі види робочих процесів і операцій 
дозволяє розраховувати й витримувати необхідні кількісні та якісні про-
порції праці між цехами, виробництвами, робочими місцями. В умовах 
високомеханізованого та високоавтоматизованого виробництва, якому 
притаманний високий рівень кооперування, без них неможливі встанов-
лення єдності, безперервності, узгодженості в роботі системи машин, 
реалізація переваг машинного виробництва. Не менше значення мають 
норми всередині підприємства як еталони раціональної організації праці 
на кожному робочому місці. Важливу роль відіграє нормування як один 
з головних елементів організації оплати праці, оскільки норми витрат 
робочого часу одночасно стають і мірою винагороди за працю, маючи 
тісний зв’язок з тарифною системою, якістю та кількістю праці. Норми 
допомагають оцінити й порівняти результати роботи колективів у ціло-
му та окремих членів колективу, стимулюють їх до творчого пошуку ре-
зервів виробництва.

Важливість науково обґрунтованого нормування праці при вирішенні 
завдань організації колективної праці полягає в тому, що воно допома-
гає розподілити роботу між виконавцями, забезпечити більш повне ви-
користання робочого часу, спроектувати раціональну організацію праці, 
вдосконалити її. Порівняння фактичних витрат робочого часу з норма-
тивними є основою вибору найбільш раціональних форм функціональ-
ного та кваліфікаційного поділу праці з метою повного та ефективного 
використання фонду робочого часу, розстановки виконавців по робочих 
місцях. Тому нормування праці є основою формування бригад, визна-
чення загальної трудомісткості належних до виконання робіт, розрахун-
ків потрібної чисельності працівників за професіями та кваліфікацією, 
тобто є основою правильного визначення кількісного та якісного складу 
бригад, без надлишкової чисельності робітників [1].
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Подальше вдосконалення нормування праці передбачає:
◊ максимальне охоплення нормами праці різних видів робіт з об-

слуговування виробництва та управління ним;
◊ широке впровадження технічно обґрунтованих норм, тобто роз-

роблення норм виробітку, часу, обслуговування з урахуванням 
можливостей сучасної техніки й технології виробництва, пере-
дових методів праці тощо;

◊ підвищення не тільки технічної, а й економічної та фізіологіч-
ної обґрунтованості норм; якщо технічне обґрунтування полягає 
у виявленні виробничих можливостей робочих місць, то еконо-
мічне – у виборі найдоцільнішого варіанта виконання роботи, а 
фізіологічне – у виборі раціональних форм поділу і кооперації 
праці, визначенні правильного чергування робочого навантажен-
ня і відпочинку тощо;

◊ поліпшення якості нормування на основі науково-технічних ре-
комендацій;

◊ широке застосування методів прямого нормування, що дає змогу 
визначити трудомісткість робіт і нормованих завдань, встанов-
лювати оптимальне завантаження працівників, ширше викорис-
товувати прогресивні форми матеріального стимулювання;

◊ формування єдиної системи нормування праці, в основі якої ма-
ють бути норми й нормативи, що охоплюють весь комплекс тех-
нологічних процесів;

◊ створення автоматизованих робочих місць для нормувальників;
◊ комп’ютеризація проектування технологічної та організаційної 

документації, а також норм затрат часу;
◊ підвищення кваліфікаційного рівня нормувальників [14].
Удосконалення організації виробництва і праці, застосування під-

приємствами у виробничій діяльності системи обґрунтованого норму-
вання праці дозволять підвищити її продуктивність, сприятимуть роз-
ширенню виробництва і зростанню реальних доходів працівників.

1.4.  Історія розвитку теорії нормування праці
Сутністю організації праці є взаємодія людини з матеріалізовани-

ми елементами виробництва (обладнанням, інструментом) і взаємодія 
людей між собою в процесі праці. Саме в індустріальному суспільстві 
трудовий процес став предметом спеціального наукового аналізу.

Наукові методи організації праці вперше розробив і застосував амери-
канський інженер Фредріх Тейлор у другій половині XIX – на початку 
XX століття. Він визнавав, що поштовхом до створення його вчення була 
система, розроблена Д. К. Совєткіним. 

Суть методу Д. К. Совєткіна полягає в тому, що виробни чий процес роз-
ділявся на операції та прийоми, складались спеціальні інструкції, виробниче 
навчання виконання конкретної роботи проводи лось найбільш раціональни-
ми прийомами. У результаті час навчання скорочувався в 10–20 разів.

Ф. Тейлор опрацював принципи вивчення трудових процесів та їх раці-
оналізації. Ставлячи за головну мету максимальне збільшення продук-
тивності праці, Ф. Тейлор запропонував конкретні рішення, які спря-
мовані на раціональне використання праці робітників і засобів вироб-
ництва: введення суворого регламенту на застосування матеріалів і 
інструментів; стандартизація інструментів, робочих операцій; точний 
облік робочого часу; дослідження трудових операцій шляхом поділу 
їх на складові елементи та хронометражу; встановлення контролю за 
кожною операцією та ін.

Ф. Тейлор запропонував низку заходів, які дістали назву «вивчення 
роботи». З метою ретельного вивчення трудових прийомів він залучав 
кваліфікованих, спеціально підготовлених робітників, майстерно воло-
діючих цими прийомами. У процесі аналізу рухів окремих робітників 
кожен такий рух поділявся на елементарні складові частини і, за до-
помогою хронометражу, створювався «ідеальний метод роботи», що 
ґрунтувався на селекції найліпших елементів трудового процесу різних 
робітників. Хронометраж давав змогу визначити й усунути «помилко-
ві», «повільні» та «некорисні» рухи. Розробляючи оптимальні методи 
роботи, Ф. Тейлор намагався науково обґрунтувати «ліпший метод» ви-
конання кожної роботи в найкоротший час.

Найбільше розповсюдження отримав спосіб МіхеляМерріка і метод 
Бедо (на початку 20-х років XX століття).

Спосіб МіхеляМерріка забезпечує визначення середньої арифме-
тичної хроноряду. За системою Бедо дані хронометражу переводяться 
в бедо-одиниці шляхом добутку тривалості кожного елемента (середньої 
арифметичної) та спеціального коефіцієнта, який враховує ступінь напру-
женості і темп роботи.

Дослідженням раціоналізації методів організації праці в умовах ме-
ханізованого виробництва займались американські вчені Френк і Ліліан 
Гілбрет.
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Вони встановили, що будь-яка виробнича операція складається із по-
рівняно обмежених трудових рухів. За результатами цих досліджень були 
створені вимоги, які забезпечували ручні роботи в масовому виробни-
цтві:

◊ рухи повинні виконуватись у певній послідовності;
◊ раціоналізація виконання рухів повинна забезпечити їх безперерв-

ність і мінімальну тривалість;
◊ при виконанні рухів слід уникати зайвих фізичних зусиль.
Для вивчення та аналізу трудових рухів Гілбрети використову ва-

ли фото- і кінозйомку. Вони розробили циклографічний метод досліджен-
ня рухів. Одержані з допомогою фото- і кінозйомки матеріали дозволяли 
аналізувати траєкторію трудових рухів і техніку їх виконання; це вико-
ристовувалося для раціоналізації виконання рухів і проектування най-
більш продуктивного методу праці.

На основі дослідження процесів праці Гілбрети встановили, що еле-
менти трудових процесів – мікрорухи (мікроелементи) – можна звести 
в певну систему. Встановивши нормативну тривалість мікрорухів шляхом 
їх підсумовування, одержують норму часу на певну операцію. Методичні 
розробки Гілбретів стали початком наукового обґрунтування мікроелемент-
ного дослідження процесів праці.

У теорію і практику організації та управління виробництвом значний 
внесок зробив Харрінгтон Емерсон, який у праці «Дванадцять принципів 
продуктивності» обґрунтував організаційні умови, виконання яких забез-
печує підвищення результатів у тій або іншій сфері діяльності.

Зокрема, серед принципів продуктивності Х. Емерсон відокремив норму-
вання операцій, яке, за його трактовкою, полягає в стандартизації способів їх 
виконання, тобто встановленні часу і послідовності виконання кожної операції.

У зв’язку з розвитком виробництва, підвищенням його технічної 
бази і масовості (до кінця 30-х років XX ст.) проводились нові теоретичні 
дослідження в галузі організації праці та виробництва. Важливого значення 
набувають дослідження інженера та автомобільного магната Генрі Форда.

Г. Форд розвивав свою теорію, виходячи із умов високо автомати зова-
ного виробництва, в якому розподіл праці зводиться до виконання окремих 
рухів. В основі організації праці за системою Форда є спеціалізація, яка не ви-
магає високої кваліфікації робітників.

Розроблена Г. Фордом система організації праці та виробництва 
розвинула наукові положення з розподілу та спеціалізації праці, орга-

нізації праці під час роботи на конвеєрі, синхронізації роботи окремих 
виконавців, обслуговування робочих місць. Форд уперше розподілив 
функції основних і допоміжних робітників.

Запропонований Г. Фордом розподіл праці до виконання окремих 
рухів і розроблена Гілбретами система мікроелементів створили осно-
ву для удосконалення процесів праці з нормуванням його за допомо-
гою нормативів на мікроелементи.

З метою координації та розгортання роботи з проблем наукової ор-
ганізації праці (НОП) у 1921 р. у Росії був створений Центральний ін-
ститут праці. На більшос ті підприємств на початку 20-х років були 
створені бюро або відділи НОП. Питаннями НОП на той час в краї-
ні займались більше 50 наукових установ, проводились конференції з 
НОП (1921 р., 1924 р.).

У 30-і роки XX ст. були закладені основи нормування праці, роз-
роблені системи норм і нормативів. В 1932-1933 рр. у країні з’яви лась 
перша практична система мікроелементного нормування, розроб лена 
професором В. М. Іоффе, застосовувана на підприємствах масо вого ви-
робництва в оборонній промисловості.

Серед систем нормування за мікроелементами найбільш попу-
лярна американська (Г. Б. Мейнард, Д. Д. Стегемертен, Д. Л. Шваб) 
під назвою «система вивчення методів і часу рухів» – Methods-Time-
Measurement (МТМ).

Г. Б. Мейнард та його помічники впровадили в практику організації 
праці та виробництва поняття раціоналізації методів роботи як систе-
ми, за якої кожна операція або елемент роботи ретельно аналізується 
з метою усунення всіх зайвих рухів, операцій і на цій основі проек-
тується найшвидший і найраціональніший спосіб виконання кожної 
необхідної операції. Тільки після здійснення всіх таких заходів можна 
точно виміряти тривалість виконання роботи при нормальній інтенсив-
ності праці робітників.

На підставі розробленої Ф. Гілбертом концепції універсальних 
мікрорухів (або терблігів) Г. Б. Мейнардом була створена система мі-
кроелементного нормування, що дало змогу, незалежно від галузі про-
мисловості, використовуючи типові мікрорухи в різному сполученні 
та послідовності, проектувати нормативи і раціональні методи роботи. 
Після цього визначення норми на будь-яку операцію здійснювалося в 
такій послідовності: встановлення методу здійснення конкретної опе-
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рації; поділ цієї операції на мікрорухи; визначення нормативів для кож-
ного мікроруху; підсумовування цих нормативів.

У системі МТМ мікроелементи діляться на три групи: рух рук; рух 
тулуба; рух ніг. Всього розроблено приблизно 460 мікроелементів, на 
кожен з них встановлений норматив часу з точністю до 0,001 хв. Для 
розроблення норма тивів часу на окремі рухи використовують кінозйом-
ку і хронометражні спостереження з оцінюванням темпу і напруги ро-
боти та інтенсивності праці.

В середині XX століття широке розповсюдження одержала система 
РЕФА, створена в Німеччині асоціацією з вивчення процесів праці.

Сутність системи РЕФА полягає в тому, що організація і нормуван-
ня праці супроводжуються проведенням хронометражу і фотографії 
робочого дня.

При фотографуванні робочого дня використовується спеціальна 
класи фікація витрат робочого часу, яка складається із чотирьох основних 
елементів:

◊ підготовчо-завершального часу;
◊ оперативного часу;
◊ часу обслуговування робочого місця;
◊ втрат часу, які не входять у норму.
Норми виробітку за системою РЕФА визначаються у рефа-одиницях. 

При визначенні числа рефа-одиниць на ту чи іншу роботу враховується 
напруженість праці. У зв’язку з цим виконувана робота досліджується 
за такими чинниками: фізичне і розумове напруження, темп роботи, 
виробничий досвід, майстерність, відповідальність за роботу.

За останні роки серед багатьох методик організації і нормування 
праці за мікроелементами заслуговує на увагу модульна система нор-
мативів трудових рухів. Ця система розроблена під керівництвом ав-
стралійського дослідника Г. Хейде. Згідно з цією методикою всі фізичні 
рухи поділяють на 21 мікроелемент. Величина кожного мікроелемента 
встановлюється в модах. За 1 мод прийнято рух пальця на 2–3 см. Зна-
чення 1 мода (модуля) визначається на основі кінозйомки і хронометра-
жу. В системі Хейде мод дорівнює 0,129 с, тобто близько 1/8 с, а з ура-
хуванням надбавки на надлишок у розмірі 10,75 % мода приймається 
1/7 с. Для визначення тривалості прийому потрібно його розкласти на 
мікроелементи і встановити для кожного з них число модів. Сума модів 
за всіма мікроелементами, що входять до складу прийому, помножена на 
тривалість одного мода складає тривалість прийому.

В сучасних умовах розвиток і вдосконалення норм праці здійсню-
ються у двох основних напрямках:

◊ поглиблення досліджень, в центрі яких знаходиться виробни ча 
діяльність людини;

◊ узагальнення експериментальних даних і поширення теорії нор-
мування на одержання раціональних співвідношень витрат і 
резуль татів праці, тобто посилення функцій управління та пла-
нування.

1.5.  Принципи і концепції нормування праці
Задля виконання поставлених завдань нормування праці повинно 

ґрунтуватись на певних наукових принципах, дотримання яких гаран-
тує підвищення продуктивності суспільної праці.

Визначальним серед засад нормування праці є принцип забезпечен-
ня максимальної відповідності норм суспільно необхідним витратам 
праці. Ця вимога обумовлена тим, що норми завжди виконують роль 
одного з найважливіших засобів підвищення продуктивності праці у 
конкретному виробництві. Якщо норми витрат праці на окремому під-
приємстві значно вищі суспільно необхідних, то це робить його діяль-
ність збитковою, нерентабельною, призводить до банкрутства. Якщо 
ж підприємство впроваджує більш економні норми праці, воно знижує 
витрати, підвищує конкурентоспроможність своєї продукції на ринку.

Економічна сутність першого принципу логічно продовжується 
принципом необхідності забезпечення прогресивності норм, тобто до-
ведення їх до рівня витрат праці, який нижче суспільно необхідного. 
Виконання цієї вимоги робить норми стимулятором науково-технічного 
та організаційного прогресу, сприяє підвищенню ефективності вироб-
ництва.

Дієвість та ефективність норм забезпечуються виконанням вимог 
принципу наукової та організаційнотехнічної обґрунтованості норм, 
що характеризується рівнем використання досягнень науки за умови 
повної відповідності розроблених норм реально досяжної продуктив-
ності праці та максимального використання виробничих резервів.

Досягнення дієвого аналізу резервів виробництва на засадах ви-
користання прогресивних та всебічно обґрунтованих норм праці 
пов’язане з виконанням принципу єдності застосованих норм, рівної 
напруженості, тобто отримання за їх допомогою однакових результа-
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тів в ідентичних організаційно-технічних умовах. Це повинно забез-
печити встановлення однакових норм витрат праці на однакові роботи, 
що виконуються в аналогічних організаційно-технічних умовах, неза-
лежно від галузевого профілю підприємства. Таку ефективність нор-
мування обумовлює дотримання принципу обов’язкового комплексно-
го охоплення всього обсягу робіт обґрунтованими нормами з урахуван-
ням всіх наявних на підприємстві факторів. За наявності робіт, трудо-
місткість яких невідома, контроль за мірою праці стає складним, а іноді 
неможливим. Нормування повинно охоплювати весь комплекс факто-
рів продуктивності праці на робочих місцях: технічних, технологіч-
них, організаційних, економічних, соціальних, природно-кліматичних, 
психофізіологічних. Неповний облік дієвих факторів чи витрат праці 
робить узагальнені розрахунки трудомісткості виробництва в цілому 
недостовірними. Причому неточність комплексного нормування (тобто 
можлива його похибка) залежить від рівня похибки найбільш недоско-
налої норми.

Не менш важливими є вимоги принципу чіткої регламентації складу 
робіт та організаційнотехнічних умов їх виконання, що враховуються 
при розробленні норм. Значення регламентації складу робіт полягає в 
тому, що у виробничих умовах лише найдоцільніша організація дає най-
більш ефективні результати. Всі надлишкові елементи трудового проце-
су ведуть до надмірних витрат праці. Тому встановленню норм повинно 
передувати впровадження раціонального складу робіт, виконуваних най-
більш доцільними методами.

Це повністю коригується дотриманням принципу оптимального ви-
бору об’єкта дослідження як одиниці нормування праці. Кожний об’єкт 
нормування повинен мати таке визначення за функцією та робочим міс-
цем, яке дозволило б чітко відрізняти його від інших об’єктів і точно 
фіксувати час виконання конкретної роботи, операції. Критеріями опти-
мального можуть бути: виявлення чіткого об’єктивного взаємозв’язку 
між зовнішніми ознаками нормованої праці та її змістом, можливостями 
формального обліку результатів та зіставленням особливостей виконан-
ня у різних організаційно-технічних умовах; стабільність внутрішнього 
змісту протягом досить тривалого часу.

Забезпечення умов економії праці пов’язане з виконанням вимог 
принципу демократичного широкого залучення працівників до розро-
блення норм праці. Він передбачає ініціативу службовців і робітників в 

освоєнні, впровадженні прогресивних норм, їх перегляді, розширенні 
прав трудових колективів у встановленні міри праці з урахуванням умов 
праці та її напруженості на конкретних робочих місцях [1].

Розвиток теорії нормування праці зумовив обґрунтування науковця-
ми конкретних концепцій. Розрізняють такі концепції нормування праці: 
живої, сукупної праці та нор мування витрат і результатів праці.

Концепція нормування живої праці охоплює дослідженнями всі 
аспекти виробничої діяльності людини (психофізіологічні можливос-
ті, особливості нервової та м’язової діяльності, напруженості праці, 
змістов ність роботи і визначення її тривалості). Центром і об’єктом 
досліджень є людина в процесі праці. Залежно від характеру роботи, 
умов зовнішнього середовища виникає значна кількість завдань. На 
цьому рівні підсумковим показником стають витрати часу на виконан-
ня роботи.

В цій концепції обґрунтування проводиться за допомогою по няття 
міри праці. Мірою конкретної праці є витрати часу в конкретних умо-
вах виробництва.

Більш широкі можливості для управління всією господарською ді-
яльністю дає концепція нормування живої та уречевленої праці (сукуп-
ної праці). Відповідно до цієї концепції необхідним є поєднання тру-
дових та економічних нормативів. Воно змінює характер управлін ня і 
підвищує роль не тільки нормування, але й праці взагалі.

Система норм праці необхідна для управління продуктивністю. Ви-
мір продуктивності на державному рівні необхідний для вибору пріо-
ритетних напрямків розвитку економіки, організації виробництва. На 
рівні підприємств програми управління продуктивністю праці потрібні 
для зменшення залежності від ринку та пошуку резервів її підвищення.

Концепція нормування витрат і результатів праці базується на ка-
тегоріях витрат живої, минулої праці, а також понятті остаточного ре-
зультату праці.

Витрати праці (живої та уречевленої) – це всі види виробни чих 
ресурсів (матеріальні, фінансові, витрати часу, чисельність працю ючих 
тощо).

Під сукупними витратами слід розуміти витрати живої та уречевле-
ної праці, що охоплюють різні етапи проходження продукту впродовж 
його життєвого циклу: постановки ідеї, проектування, конст руювання, 
виробництва, збуту, експлуатації, утилізації, а також витрати майбутньої 
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праці, тобто витрати, пов’язані з нераціональним вико ристанням при-
родних багатств, забрудненням навколишнього середо вища, втрати від 
нереалізованих можливостей НТП та браку.

Сукупні витрати виробника визначаються у вартісному виразі, в т. 
ч.: живої праці як основної та додаткової заробітної плати; мину лої пра-
ці – за оптовими цінами на матеріали, енергію, паливо, інстру мент, що 
помножені на норми їх витрат, а також амортизаційні відра хування.

Поняття «результат праці» і «мета» взаємопов’язані. Мета – це 
очікуваний результат діяльності. Оскільки одним із важливих завдань 
на виробництві є проблема змен шення витрат, то різниця між очікува-
ними і фактичними витратами – це також результат праці.

Під остаточним результатом праці слід розуміти систему (век-
тор) відхилень між очікуваними та фактичними результатами і (або) 
витратами. Остаточні результати праці – це найбільш об’єктивна оцін-
ка будь-якої діяльності: система або вектор таких відхилень є якіс ною 
характеристикою і слугує основою організації механізму зворот ного 
зв’язку між прогнозом і отриманим результатом.

Поняття витрат і результатів є відносними. Ця відносність їх засто-
сування на практиці полягає в рівні масштабності виділення тієї систе-
ми, відносно якої визначають очікувані результати.

Нормування витрат і результатів праці на глобальному рівні – це систе-
ма відслідковуючого управління за відхиленням від допустимих норм на-
вколишнього середовища, природних ресурсів і прийняття рішень щодо їх 
використання, розподілу, компенсації на рівні світової економіки.

Нормування витрат і результатів праці на рівні держави – це ана-
логічна система відслідковуючого управління із вирішенням влас них 
проблем відновлення дефіциту ресурсів. Аналогічні визначення діють 
на рівні галузей, підприємств, відділів, цехів, дільниць, робочих місць.

Відносність понять витрат і результатів праці виявляється та кож у 
тому, що готовий продукт, що реалізується, є концентратором всіх ви-
дів витрат, що здійснюються на стадіях науково-дослідних і дослідно-
конструкторських робіт (НДДКР), підготовки виробництва і самого ви-
робництва. Процеси переходу продукту до споживача супро воджуються 
не тільки одержанням прибутку для виробників, викорис танням корис-
них експлуатаційних властивостей споживачами, а й по дальшими про-
цесами вкладання ресурсів до кінця терміну служби.

Галузь застосування теорії нормування витрат і результатів праці 
обмежується сферою виробничої діяльності людей, але в цю діяльність 
вносяться нові доповнення:

◊ розвиток теорії відхилень у нормуванні та перенесення одер-
жаних результатів на економічні системи;

◊ розроблення механізму оцінювання виробничої діяльності, осо-
бливо на ранніх стадіях створення нових продуктів (ідеї, ескізи, 
креслення);

◊ розроблення методології проектування технології праці;
◊ створення цілісної системи математичного забезпечення для 

розв’язання науково-практичних задач у зазначених напрямках.
Основу реалізації концепції витрат і результатів праці складають:
◊ система відхилень як різниця між прогнозними і фактичними ви-

тратами;
◊ створення єдиної нормативної бази з праці з обов’язковим пере-

ходом на пряме індивідуальне нормування;
◊ розроблення економічних нормативів на витрати виробництва за 

одиницю часу;
◊ поєднання вказаних видів нормативів для оцінювання витрат і 

ре зультатів праці працівників.
Теорія відхилень, яка складає основу цієї концепції, може стати 

фундаментом цілого світосприйняття.
По-перше, відхилення є єдиною об’єктивною характеристи кою, за 

якою оцінюють не тільки розвиток економіко-технологічних систем, 
але й кожного окремого суб’єкта. Встановлення норми і допус тимих 
відхилень від неї стає важливим вимірювачем оцінок якості результа-
тів праці. Саме тому відхилення є кінцевою оцінкою будь-якої вироб-
ничої діяльності.

По-друге, процеси визначення норм і допустимих відхилень – це 
обов’язкові процеси, які передують обговоренню альтернатив, від-
стоюванню різних концепцій.

По-третє, вся минула і теперішня праця повинна оцінюватись ви-
тратами сукупної праці, в чому числі майбутньої.

Серед багатьох показників, які необхідні для споживачів і ви-
робників, основу складають час і чисельність, всі інші – їхні похідні. 
В умовах орієнтації на одержання максимального прибутку кожне під-
приємство прагне створити в одиницю часу максимум продукції. Запіз-
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нення в часі випуску нової продукції зменшує ціни на ринку при обме-
женому попиті в декілька разів; відхилення від норми в чисельності, 
за часом виробництва призводить до зростання або зменшення витрат. 
Відхи лення від норм-гарантій в експлуатації змушує випускати зайву 
про дукцію та запчастини. Все це відображається на витратах виробни-
цтва і ціні продукції.

Трудомісткість містить витрати часу на виконання роботи з ураху-
ванням оснащення і чисельності, тобто в нормі трудомісткості є вся 
необхідна інформація для організації виробничої діяльності.

Таким чином, норми часу і чисельності з відхиленнями, а та кож ви-
трати на виробництво у відповідності до цих норм, є вихідною норма-
тивною базою, яку необхідно створювати.

По-четверте, у виробництві не існує таких відхилень, які б не мож-
ливо було б привести до витрат часу і навпаки.

Таким чином, система відхилень для самих різних характерис тик 
виробів визнається об’єктивним оцінюванням результатів праці пер-
соналу. У таких характеристиках міститься можливий до пуск на по-
милку. В нормуванні допуск на норму характеризується набором ста-
тистичних даних про витрати часу і трудомісткість. В цьо му випадку 
виникає дві проблеми: перша пов’язана з одержанням са мих статис-
тичних даних, друга – з обробленням цих даних.

Вирішуючи першу проблему, необхідно враховувати особли вості 
даної предметної області. При вирішенні другої проблеми вини кають 
завдання визначення нормативної величини допусків на відхи лення 
норм праці, трудомісткості і технологічних циклів, а також на план ви-
робництва (перша група завдань).

Друга група завдань пов’язана з прийняттям технічних рішень та 
обґрунтувань, що стосуються експлуатаційних характеристик дета лей 
машин і виробів у цілому. Особливостями таких задач є оцінювання 
помилок з терміну експлуатації без відмов, часових інтервалів відмов 
деталей машин у зв’язку з якістю покриття тощо. Тобто необхідно пе-
рейти від допусків на відхилення щодо якості техніки до допусків часу 
в умовах експлуатації виробів, обсягів робіт, чисельності і витра т су-
купної праці в експлуатації.

В умовах ринкової економіки характеристики часу і допуски на них 
стають основою управління якістю продукції, планування випуску 
надлишкової кількості виробів для компенсації відхилень від норми 
гарантії.

Третя група завдань належить до прогнозування в економіці. Для 
цієї проблеми характерний процес інтуїтивних рішень щодо прог нозів 
розвитку на перспективу. Формуючи концепції розвитку еконо міки 
держави або підприємства, відповідальні за прийняття рішень люди 
працюють в таких умовах невизначеності, що оцінка результатів їхньої 
праці повинна здійснюватись не стільки точністю попадання в часові 
інтервали, скільки охопленням варіантів базового різноманіття.

Визначення базової варіативності розвитку з урахуванням об-
межень, що накладаються на розвиток систем, є основним завданням 
для оцінювання рішень.

Труднощі розробки теорії відхилень можна подолати. Наведені всі 
три напрямки можуть розвиватись на базі аналізу руху продукту від 
моменту зародження ідеї до його появи і до кінця терміну служби. Та-
кий аналіз руху необхідно доповнити аналізом особливостей проце сів 
праці науковців, конструкторів, економістів, технологів, робітників на 
предмет умов невизначеності одержання результатів у циклі руху про-
дукції.

Для реалізації цієї концепції необхідні економічні нормативи ви-
трат. Такі нормативи повинні погоджуватись із витратами за оди ницю 
часу для будь-якого об’єкта нормування праці (робочий хід, пе рехід, 
операція, поверхня, деталь, технологічний процес, функція, по садовий 
обов’язок). Якщо прийняти за основу витрати на робоче місце за оди-
ницю часу, то добуток цих втрат на норму часу відповідного об’єкта 
дасть витрати, що належать до цього об’єкта. Сума всіх витрат за тими 
робочими місцями, що проходить виріб, характеризує всі витрати цьо-
го виробництва.

Поєднання економічних нормативів з нормами часу характери зує 
процес врахування витрат минулої і живої праці; поєднання остан ніх з 
майбутніми витратами характеризує всю сукупну працю.

Нормативи економічних і трудових витрат для кожного робо чого 
місця утворюють вихідну нормативну базу для всіх завдань плану-
вання, управління, організації праці та виробництва, проектування ви-
робів, технології.

Завдання обліку і планування втрат (пару, газу, води, електро-
енергії, інструменту, основних фондів) для дільниць, цехів і всьо-
го під приємства можна вирішити тільки при наявності нормативів 
(економіч них і трудових) для кожного робочого місця. Такі нормативи 
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дозволяють перейти до укрупнених розрахунків, наприклад, в одинич-
ному вироб ництві. При цьому змінюються структури автоматизованих 
систем управ ління підприємством (АСУІІ) і систем автоматизації про-
ектування ро біт (САПР), а також їхні місце і роль в єдиній автомати-
зованій системі (АС) підприємства. Розглядаючи завдання управління, 
планування, проекту вання як методи праці відповідних спеціалістів в 
АС нормування витрат і результатів праці (АСНЗРП), традиційні АСУП 
і САПР необхідно буде розглядати як підсистеми АСНЗРП.

Технологія праці є ще одним напрямком для реалізації даної кон-
цепції. Це науковий напрямок у вирішенні проблеми вивчення за-
кономірностей протікання процесів у виробничій діяльності людей 
під час перероблення матеріалів та інформації. Необхідний розвиток 
поглиблених досліджень щодо опису змісту виконуваних робіт, визна-
чення якісних і кількісних характеристик процесів праці.

Автоматизована система проектування технології праці (АСПТП) 
є одним із джерел одержання знань і виконує функцію автоматизова-
ної системи наукових досліджень (АСНД). Крім того, виникає про-
блема проектування послідовностей оброблення інформації, а потім 
і матеріаль них об’єктів, для розрахунку трудомісткості робіт, чисель-
ності робіт ників. АСПТП містить потужну нормативну базу.

У концепції нормування витрат і результатів праці серед вирі-
шуваних практичних завдань особливе місце займають завдання 
прогнозу вання витрат і експлуатації, оцінювання результатів з систем 
відхилень. Тому пошук структури систем на рівні постановок і методів 
вирішення завдань є однією з основних проблем.

На основі викладеного можна зробити такі висновки:
◊ в умовах ринкової економіки підвищуються вимоги до якос-

ті нормування виробничої діяльності і, відповідно, до якості 
управлін ня та планування;

◊ концепція нормування витрат і результатів праці узагальнює кон-
цепцію нормування живої праці, яка обмежена рамками окремих 
робочих місць, і концепцію живої та уречевленої праці. Відмін-
ністю концепції витрат і результатів праці є розвиток двох нових 
напрямків – теорії відхилень і системи математичних мето дів та 
моделей;

◊ існуючі нормативи для нормування праці основних і обслуго-
вуючих робітників, службовців не об’єднані в єдину узагальнену 
систему;

◊ математичне забезпечення АС нормування виробничої діяль ності 
є найменш розвинутим напрямком у вирішенні завдань [16].

Нормування праці являє собою одну з найважливіших структурних 
складових системи оптимізації суспільної праці на рівні конкретних 
підприємств. Запровадження ефективної системи нормування є пере-
думовою розроблення обґрунтованих планів виробництва і праці, ви-
значення реальної потреби в кількісному та якісному складі праців-
ників, дозволить винайти наявні резерви збільшення продуктивності 
праці та підвищення ефективності виробництва.

Тести для самопідготовки
1. До якого поняття найкраще підходить твердження «цілеспрямоване, 

постадійне перетворення вихідної сировини та матеріалів у готову 
продукцію, яка призначена як для споживання, так і для подальшо-
го перероблення»:
а) організація праці;
б) виробничий процес;
в) нормування праці;
г) кооперування праці?

2. За пріоритетністю виробничі процеси поділяють на:
а) основні процеси;
б) автоматизовані процеси;
в) обслуговуючі процеси;
г) допоміжні процеси.

3. Процеси, що безпосередньо пов'язані з перетворенням предметів 
праці у готову продукцію, – це:
а) основні процеси;
б) автоматизовані процеси;
в) обслуговуючі процеси;
г) допоміжні процеси.

4. Залежно від характеру впливу на предмети праці виділяють такі ви-
робничі процеси:
а) підготовчий;
б) технологічний;
в) контролю;
г) транспортування і складування.
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5. Який принцип організації виробничого процесу передбачає віднос-
но однакову продуктивність за одиницю часу взаємопов’язаних під-
розділів підприємства:
а) принцип спеціалізації;
б) принцип прямоточності;
в) принцип пропорційності;
г) принцип ритмічності?

6. Яке поняття описує твердження «складний процес поєднання в 
оптимальних пропорціях робочої сили, знарядь і предметів праці та 
створення умов для їх спільного й ефективного функціонування»:
а) організація праці;
б) виробничий процес;
в) нормування праці;
г) кооперування праці?

7. Якого поняття стосується твердження «первинна ланка виробництва, 
зона прикла дання праці одного або кількох (якщо робоче місце колек-
тивне) ви конавців, визначена на підставі трудових та інших діючих 
норм і оснащена необхідними засобами для трудової діяльності»:
а) виробничий процес;
б) підприємство;
в) робоче місце;
г) бригадна форма організації праці?

8. Яку систему заходів передбачає організація робочого місця?
а) планування;
б) оснащення;
в) атестація;
г) обслуговування.

9. Встановлення кількості та якості праці, необхідної для вико-
нання конкретної роботи, виготовлення конкретної продукції 
за певних організаційно-технічних умов виробництва – це …
а) організація праці;
б) виробничий процес;
в) нормування праці;
г) кооперування праці.

10. Під керівництвом якого дослідника була розроблена модульна сис-
тема нормативів трудових рухів:

а) Ф. Тейлора; 

б) Х. Емерсона;
в) Г. Хейде;
г) Л. Гілбрет?.
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Об’єкти нормування праці
Розділ  2

План викладу матеріалу
2.1.  Загальна характеристика трудових процесів.
2.2.  Виробнича операція як основний об’єкт нормування праці.
2.3.  Робочий час працівника та його нормування.

2.1.  Загальна характеристика трудових процесів
Кожний виробничий процес можна розглядати з двох сторін: як 

сукупність змін, що їх зазнають предмети праці, – це технологічний 
процес, та як сукупність дій робітників із затратами нервово-м’язової 
енергії, що спрямовані на доцільну зміну предмета праці, – трудовий 
процес.

Технологічний процес – це сукупність операцій, спрямованих на 
зміну форми, стану, властивостей предмета праці.
Технологічний процес послідовно можна розкласти на низку дріб-

ніших складових. Так, вироблення сучасної, технічно складної, ви-
сокоякісної продукції поділяється на ряд досить великих, внутріш-
ньо однорідних технологічно-виробничих комплексів: заготівельні, 
технологічно-обробні, складальні, транспортні, обслуговуючі, допо-
міжні тощо. Організаційно кожний з технологічних комплексів на під-
приємстві оформлюється як виробництво, стадія, цех.

В свою чергу, кожний технологічно виробничий комплекс склада-
ється з окремих робочих технологічних процесів, для яких, як правило, 
призначені конкретні машини, технологічне устаткування, установки, 
апарати тощо; в них (чи за їх допомогою) і відбуваються всі наперед за-
плановані фізичні, хімічні, природні, кліматичні та інші перетворення 
сировини, матеріалів, напівфабрикатів у готову продукцію.

Робочі технологічні процеси складаються з окремих виробничих 
операцій, які чітко окреслені єдністю предмета праці, засобів праці, 
носієм праці та робочим місцем. Виробничі операції пов’язані, по-
перше, з технічними особливостями роботи засобів виробництва, які 
потребують, як правило, операцій доставки, завантаження, технологіч-
ного оброблення, розвантаження, транспортування, складування; по-
друге – зі специфікою технологічних процесів, що можуть потребувати 
таких операцій, як сушіння, визрівання, кристалізація, концентрація, 

випадіння осаду, остигання, розігрівання та ін., по-третє – з психофізі-
ологічними можливостями людини, тому що технологічні операції ви-
конують працівники конкретних професій і кваліфікації. Тобто на рівні 
операції відбувається поєднання технологічного і трудового процесів у 
єдиний виробничий процес [1].

 Взаємозв’язок між виробничім, технологічним та трудовим проце-
сами наведено на рис. 2.1. 

ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС

Трудовий процес
(сукупність дій, методів і засобів 

доцільного за технологічним процесом 
впливу на предмети праці за 
допомогою знарядь праці)

Технологічний процес
(сукупність операцій, спрямованих на 

зміну форми, стану, властивостей 
предмета праці)

Виробнича операція Трудова операція

Рис.  2.1.  Взаємозв’язок виробничого, технологічного та трудового процесів
Трудовий процес – це сукупність дій, методів і засобів доцільного 
за технологічним процесом впливу на предмети праці за допомогою 
знарядь праці або впливів контрольованого (керованого) людиною 
знаряддя праці на предмет праці з метою випуску матеріального 
або нематеріального продукту, що здійснюються в певних природ-
них або штучних умовах.
Трудові процеси розрізняються за такими основними ознаками: 

характером предмета та продукту праці, функціями працівників, сту-
пенем участі людини у впливі на предмет праці (рівнем механізації), 
важкістю праці.

За характером предмета праці та продукту праці виділяють три види 
трудових процесів:

◊ речово-енергетичні, які характерні для робітників і в яких пред-
метом та продуктом праці є речовина (сировина, матеріали, дета-
лі, машини) або енергія (електрична, теплова, гідравлічна тощо);

◊ інформаційні, що притаманні службовцям і предметом та про-
дуктом праці яких є інформація (економічна, конструкторська, 
технологічна і т. д.);

◊ віртуальні, що пов’язані з інформаційним обслуговуванням ро-
бітників та службовців за допомогою комп’ютерних систем та 
мереж.
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За функціями, що виконуються, трудові процеси поділяються на:
◊ основні, які здійснюються робітниками основних цехів (вироб-

ництв) під час випуску продукції;
◊ допоміжні, які спрямовані на випуск продукції (надання послуг) 

для забезпечення нормальної роботи основних цехів (вироб-
ництв);

◊ обслуговуючі, притаманні робітникам, що створюють умови нор-
мального функціонування устаткування та робочих місць в осно-
вних та допоміжних цехах (виробництвах).

За характером участі людини у процесі виробництва трудові про-
цеси поділяються на:

◊ ручні, під час яких робітники впливають на предмет праці без 
застосування додаткових джерел енергії або за допомогою руч-
ного інструмента, який приводиться в рух додатковим джерелом 
енергії (електричної, пневматичної тощо);

◊ машинно-ручні, за яких технологічний вплив на предмет праці 
здійснюється за допомогою механізмів, машин (верстатів), але 
переміщення інструмента відносно предмета праці здійснюєть-
ся робітником. Наприклад, обробка деталей на металорізальних 
верстатах з ручним подаванням;

◊ машинні, коли зміна форми, розмірів та інших характеристик 
предмета праці здійснюється машиною без фізичних зусиль ро-
бітника, функції якого полягають у встановленні та знятті пред-
мета праці й управлінні роботою машини. Прикладом такого 
процесу є оброблення деталі на верстаті з автоматичним пода-
ванням інструмента;

◊ автоматизовані процеси характеризуються тим, що технологіч-
ний вплив на предмет праці, його установлення та зняття вико-
нується без участі робітника. Залежно від ступеня автоматиза-
ції функції робітника полягають у контролі за роботою машини, 
усуненні відмов, налагодженні, зміні інструмента, забезпеченні 
необхідних запасів предметів праці та інструмента, складанні 
програми роботи машини [3];

◊ апаратурні процеси, що здійснюються ізольовано від людини у 
спеціальних апаратах, печах, ваннах під впливом теплової, елек-
тричної або хімічної енергії [37].

За характером технологічних процесів виділяють такі групи трудо-
вих процесів:

◊ механічні, пов’язані з головним цілеспрямованим впливом на пе-
ретворення предмета праці за допомогою механічних дій (зміна 
розмірів, форми, зовнішнього вигляду, складання, видобуток та 
ін.);

◊ фізико-хімічні, пов’язані з головним цілеспрямованим впливом 
на перетворення внутрішніх структури та якостей предмета пра-
ці фізико-хімічними і хімічними діями (теплові, дифузні, плавкі, 
термічні, електрохімічні, кристалізаційні, осаджуючі та ін.);

◊ транспортні процеси, зміст яких полягає у переміщенні предме-
тів праці, та пов’язані з цим вантажно-розвантажувальні роботи;

◊ контрольні процеси, зміст яких – у перевірці відповідності пара-
метрів виготовлених виробів чи напівфабрикатів, напівпродуктів 
вимогам технічних умов, креслень, стандартів.

За тривалістю технологічних процесів виділяють такі трудові про-
цеси:

◊ перервні, специфіка яких полягає у чіткому розмежуванні робо-
чої, допоміжних та побічних стадій виробничої дії, виконання 
яких потребує перерви у продуктивній праці робітника при ви-
конанні виробничого завдання;

◊ циклічні, специфіка яких полягає у регламентуванні роботи ма-
шини, апарата, установки, складу та тривалості виконання робіт, 
що створюють конкретний виробничий процес; повторюваність 
циклічних операцій протягом робочої зміни може коливатися у 
широких межах; робітник виконує ручні роботи у сурово вста-
новлених регламентом частках виробничого циклічного процесу 
(як правило, це допоміжні роботи);

◊ безперервні, специфіка яких полягає у паралельному виконанні 
робітником основних виробничих та допоміжних дій в обсязі, 
передбаченому виробничим завданням; це дає змогу не перери-
вати процес цільового перетворення предмета праці у заплано-
ваний виріб.

За чисельністю виконавців залежно від форми організації праці при 
виконанні виробничого процесу трудові процеси бувають:

◊ індивідуальними, які виконує один робітник;
◊ груповими, бригадними, які виконує група робітників [1].
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Відмінності в знаряддях праці і властивостях предметів праці, що 
використовуються в матеріальному виробництві, визначають технічно 
обґрунтовану мету, своєрідність змісту та послідовність дій робітників 
тієї чи іншої професійної групи.

Зміст трудового процесу визначається технологічним процесом і 
включає не тільки безпосередній вплив виконавця на предмет праці (або 
за допомогою устаткування та інструменту), а й спостереження за робо-
тою устаткування, управління і контроль за ходом технологічного процесу.

У процесі праці робітники вступають у виробничі відносини один 
з одним.

Процес праці як доцільна діяльність реалізується в певній послі-
довності логічно пов’язаних раціональних прийомів, дій та рухів, які 
поєднуються в такі загальні етапи:

◊ аналіз ситуації (проблеми, плану робіт, програми, технології, за-
думу тощо);

◊ уявлення про технологію виконання роботи, можливі впливи 
чинників зовнішнього середовища, прогнозування результатів 
процесу;

◊ підготовка робочого місця та забезпечення його всім необхідним 
(матеріально-енергетичними ресурсами, робочою силою, інфор-
мацією, технологією і т. д.);

◊ виконання роботи – безпосередній трудовий процес;
◊ оформлення результатів роботи;
◊ здавання і впровадження (реалізація) роботи;
◊ стимулювання результатів належно виконаної роботи.
Під змістом праці розуміють найменування конкретних завдань та 

опис процесів виконання конкретних операцій. На зміст праці істотно 
впливають продукція або послуги; засоби праці; технологія; організа-
ція виробництва; кваліфікація працівників [3].

Ефективність будь-якого трудового процесу, більша або менша еконо-
мія матеріальних і трудових витрат, значною мірою якість продукції і 
послуг залежать від прийомів і методів праці, що засто совуються на під-
приємстві. Тому для підтримання організації праці на належному рівні ве-
лике значення має виявлення і використан ня раціональних прийомів та 
методів праці, вивчення передового досвіду, його науковий аналіз і уза-
гальнення, розробка і проекту вання оптимальних способів виконання ви-
робничих завдань.

Прийоми і методи праці слід вважати раціональними, якщо їх засто-
сування дає ефективні результати праці (її високу продук тивність) при 
забезпеченні високої якості продукції, дотриманні вимог щодо правил ви-
користання обладнання, норм витрат матері алів та енергії, інтенсивності 
праці виконавців.

Важливо пам’ятати, що економія часу – не єдиний критерій ефектив-
ності застосовуваних прийомів і методів праці. Ця економія не повинна 
призводити до погіршення умов праці співробітників, перевитрат сиро-
вини, матеріалів та енергії, пору шення правил експлуатації обладнання, 
зниження якості продукції. Тільки за таких умов раціоналізація тру-
дового процесу може бути визнана доцільною і ефективною [40].

На рис. 2.2 ілюструється послідовність робіт, пов’язаних із аналі-
зом, проектуванням та впровадженням раціональних прийомів і мето-
дів праці [41].

Удосконалення трудових процесів повинно здійснюватись за зазда-
легідь розробленим планом – проектом. Метою проектування трудо-
вого процесу є визначення змісту і методів роботи, створення продук-
тивного робочого місця, удосконалення виробничих систем, їх взаємо-
дії з урахуванням вимог технологічного процесу, принципів раціональ-
ної організації праці та задоволення потреб виконавців.

Проектування раціональних трудових процесів повинно ґрунтува-
тись на вироблених наукою і практикою принципах:

Принцип економії рухів вимагає усунення з трудового процесу всіх 
зайвих, непродуктивних рухів, трудових дій і прийомів. Матеріальною 
основою, що дозволяє здійснювати принцип економії рухів, є раціо-
нальна конструкція обладнання та оснащення, а також удосконалення 
планування робочих місць.

Принцип суміщення та паралельності рухів передбачає одночасну 
участь у трудовому процесі обох рук робітника, а за необхідності – од-
ночасної роботи рук і ніг. Паралельні дії різних органів, скорочуючи 
витрати на виконання операцій, підвищують ефективність трудового 
процесу. Разом з тим, з точки зору фізіології праці це не викликає до-
даткової втоми людини. Крім того, за рахунок раціонального поєднання 
і чергування рухів, які виконуються різними органами людини, можна 
знизити втомлюваність у процесі роботи.

Принцип безперервності рухів вимагає такої побудови трудового 
процесу, коли кожний наступний рух є природним продовженням по-
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переднього. Здійсненню цього принципу сприяє раціональна організа-
ція робочого місця.

Трудові методи, прийоми, рухи

Методи і прийоми використання обладнання, сировини і матеріалів

Безпосередні спостереження: а) без вимірювання затрат часу; б) із 
вимірюванням затрат часу

Спостереження з допомогою приладів реєстрації: а) кінозйомка; б) 
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Визначення сфери застосування досліджуваних методів і прийомів 
праці

Попередній розрахунок економії

Визначення досліджуваних елементів трудового процесу

Підбір виконавців, визначення порядку і строків проведення 
дослідження

Поділ трудового процесу. Оцінювання кожного прийому і руху, відбір 
кращих із них

Узагальнення та оформлення результатів дослідження

Визначення змісту трудових методів, прийомів, рухів і послідовності їх 
виконання

Визначення оптимальних умов виконання елементів трудового процесу

Розроблення організаційно-технічних заходів і проектування 
оснащення

Складання інструктивно-технологічної карти і розрахунок норм

Реалізація розроблених організаційно-технічних заходів

Навчання інструкторів раціональних прийомів і методів праці

Навчання працівників раціональних прийомів і методів праці

Видача виробничих завдань з урахуванням спроектованого трудового 
процесу

Контроль за виконанням нових методів і прийомів праці. Здійснення 
інструктажу

Визначення економічної ефективності від запровадження передових 
прийомів і методів праці

Рис.  2.2.  Етапи роботи щодо вивчення, проектування та впровадження 
раціональних прийомів і методів праці

Принцип природності і простоти рухів спирається на врахування 
основних положень біомеханіки рухів, їх кінематичних і динамічних 
характеристик (лінійні та кутові переміщення, швидкість і прискорен-
ня, напрями зусиль та їх величини тощо). Рухи мають виконуватись в 
межах поля зору, по можливості бути симетричними і протилежними 

за напрямом, виконуватись у вільному, найсприятливішому для люди-
ни ритмі.

Принцип оптимального завантаження у часі робітників і облад-
нання здійснюється через організацію паралельної роботи машини і 
людини, виконання більшої частини прийомів допоміжної роботи, об-
слуговування робочого місця під час машинної роботи обладнання.

Принцип відповідності умов праці вимогам фізіології та психоло-
гії праці, санітарно-гігієнічним нормам орієнтує на скорочення витрат 
фізичної і нервової енергії встановлення оптимальної інтенсивності 
праці, наукове обґрунтування режимів праці і відпочинку, створення 
сприятливої пози робітника, комфортного виробничого середовища, у 
якому відбувається трудовий процес.

Принцип підвищення змістовності і привабливості праці, посилен-
ня творчої активності працівників має важливе значення, оскільки, 
з одного боку, тільки змістовна праця, яка відбувається в естетичних 
умовах, може викликати відчуття задоволеності, а з іншого – збіднін-
ня праці, підвищення її монотонності викликає передчасне стомлення 
працівників і зниження продуктивності праці.

Принцип відповідності працівника виконуваній роботі вимагає, 
щоб підбір працівників за професійною підготовкою, виробничим до-
свідом, психологічними і фізіологічними даними проводився з ура-
хуванням характеру і змісту виконуваної роботи. Будь-які порушення 
цього принципу призводять до зайвих затрат часу, низької якості робіт, 
швидкого стомлення, зниження продуктивності праці. Правильна ор-
ганізація трудового процесу передбачає навчання працівників запро-
ектованій послідовності рухів і прийомів, освоєнню виконавцями цих 
прийомів і методів праці.

Принцип закріплення запроектованого трудового процесу, надій-
ності його функціонування полягає у створенні таких організаційних і 
технічних умов, які забезпечували б можливість здійснення трудового 
процесу саме у тому вигляді, у якому він був запроектований.

Дотримання розглянутих вище принципів становить важливу пере-
думову високої ефективності спроектованих трудових процесів. Проте 
в різних умовах виробництва ці принципи мають неоднакове значен-
ня для удосконалення трудових процесів. Так, на ручних роботах на 
перший план висуваються принципи економії рухів, їх суміщення, без-
перервності, природності і простоти. Мірою підвищення рівня механі-
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зації та автоматизації виробничого процесу зростають роль і значення 
принципів оптимального завантаження у часі робітників і обладнання, 
планомірності та своєчасності обслуговування робочих місць.

Форми організації праці, її прийоми і методи слід проектувати одно-
часно з технологією, щоб вони стали обов’язковими для застосування, 
а їх недотримання слід розглядати як порушення технологічної дис-
ципліни [23].

Під час дослідження та пошуку шляхів оптимізації трудових про-
цесів використовується системний аналіз за допомогою діаграм (робіт-
ник – машина, суміщення рухів, карт видів діяльності) і операційних 
карт з одночасним хронометражем і вивченням норм часу. Вибір типу 
діаграм залежить від виду діяльності (виробничий процес, робоче міс-
це, взаємодія робітника з устаткуванням, взаємодія робітників), на яко-
му фокусується мета дослідження (табл. 2.1) [3].

Таблиця  2.1
Вибір способів формалізації процесу для дослідження

№ 
з/п

Об’єкт дослі-
дження Мета дослідження Способи формалізації 

процесу

1
Виробничій про-
цес

Виявити простої, скоро-
тити шляхи транспорту-
вання, зменшити кіль-
кість стадій процесу

Складання схем потоків, 
планів обслуговування, 
карт виробничих проце-
сів

2
Стаціонарне робо-
че місце

Мінімізувати рухи, дії, 
раціоналізувати прийоми, 
спростити метод праці

Формування карт опе-
рацій, карт одночасних 
рухів з використанням 
принципів економії

3
Взаємодія робіт-
ника з устаткуван-
ням

Мінімізувати час просто-
їв, оптимізувати кількість 
або комбінацію одиниць 
устаткування, щоб урівно-
важити витрати на простої 
робітників і устаткування

Побудова карт «робіт-
ник – машина», карт од-
ночасного ефективного 
використання робочого 
часу виконавця та устат-
кування

4
Взаємодія робіт-
ників

Максимізувати продук-
тивність, мінімізувати 
втру чання в процес

Побудова карт видів ді-
яльності, діаграм роботи 
бригади

З погляду проектування трудового процесу метою дослідження ви-
робничого процесу є встановлення простоїв, відстані транспортування 

та вимог технології до часу виконання технологічних операцій, щоб 
зменшити кількість стадій процесу і забезпечити зниження вартос-
ті виробу. Для діагностування виробничої системи корисно складати 
карту виробничого процесу, у якій відображається маршрут руху будь-
якого об’єкта через весь процес.

На стаціонарному робочому місці при переважно ручному харак-
тері операцій акцент проектування трудового процесу ґрунтується на 
спрощенні методу, економічності рухів і дій виконавця. Кращий метод 
визначається двома способами. Суть першого полягає у формалізації 
індивідуального передового методу виконання операції найкваліфіко-
ванішим робітником з наступним навчанням інших операторів. Другий 
спосіб передбачає детальний аналіз кожного етапу роботи кількох ро-
бітників, вибір кращих варіантів виконання елементів операцій та їх 
комбінування в ефективний метод. На підставі отриманих даних роз-
робляється операційна карта з відображенням усіх елементарних рухів 
і послідовності їх виконання.

Коли у виробничому процесі задіяна система «робітник – машина», 
при проектуванні трудового процесу увага фокусується на одночасно-
му ефективному використанні робочого часу виконавця й устаткуван-
ня. Для аналізу роботи використовується карта «робітник – машина», 
якщо тривалість роботи оператора менше періоду роботи устаткуван-
ня. У разі обслуговування робітником кількох одиниць устаткування 
необхідно знайти мінімальну сумарну вартість простоїв обладнання й 
оператора.

Для опису взаємодії робітників у бригаді використовується бригад-
на карта зайнятості і бригадна виробнича карта. Перша містить кар-
ти завантаженості кожного члена бригади. Бригадна виробнича карта 
розробляється для визначення взаємодії робітників з устаткуванням у 
конкретному виробничому циклі при найліпшому сполученні кількос-
ті операторів і обладнання. Такі карти застосовуються в дослідженні і 
визначенні процесів, що повторюються. На їх підставі розробляються 
стандартні процедури для конкретних завдань [3].

Ефективність нормування значною мірою залежить від того, на-
скільки досконалим є вивчення трудового процесу, наскільки раціо-
нально відбиваються склад і структура конкретних виробничих умов 
у встановлених нормах. Тому дослідження суті, складових частин, по-
слідовності і синхронізації окремих елементів трудових процесів по-
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сідає центральне місце в методології науково обґрунтованого норму-
вання праці.

2.2.  Виробнича операція як основний об’єкт нормування 
праці

Різноманітність видів трудової діяльності людей обумовлює різно-
манітність об’єктів нормування праці. Найширше узагальнення дозво-
ляє виділити дві форми витрат праці: витрати робочого часу та витрати 
робочої сили (фізичної та нервової енергії людини). Відповідно до цього 
виділяємо і дві групи об’єктів нормування праці: 1) ті, що характеризу-
ються переважно витратами; робочого часу; 2) ті, що характеризуються 
переважно витратами робочої сили [7].

Об’єкт нормування праці – це трудова діяльність людини, здій-
снення нею виробничого процесу з метою перетворення сировини, 
матеріалів, напівфабрикатів у готову продукцію.
Предметом нормування праці є тривалість трудових процесів у часі.
Розроблення норм праці враховує дію різних чинників організаційно-

технічного й соціально-економічного характеру, тому до об’єктів нор-
мування у широкому сенсі належать також умови й охорона праці, за-
трати та результати праці.

Виходячи з того, що в разі розроблення норм праці враховується мно-
жина чинників організаційно-технічного та соціально-економічного ха-
рактеру, то в цілому до об’єктів нормування відносяться умови й охорона 
праці, затрати та результати праці, що відображено на рис. 2.3 [3].

Залежно від соціально-економічних передумов, особливостей тех-
нологій, організації виробництва до конкретних об’єктів нормування у 
вузько-практичному сенсі належать: робочий час, виробнича (техноло-
гічна) операція, технологічна структура операції, трудовий мікроеле-
мент (трудовий рух), обсяг роботи, зона обслуговування, чисельність 
персоналу [8].

Операція є частиною виробничого процесу, яка виконується або на 
одному робочому місці без переналагодження обладнання, або коли 
кількома робітниками виготовляється один продукт.

Розрізняють операції основні та допоміжні.
При основній операції предмет оброблення змінює свою форму, роз-

мір, певні властивості та якісні характеристики. Допоміжні операції 
забезпечують нормальне виконання основних операцій. До них мож-

на віднести складські операції, контроль якості тощо. Від правильного 
розподілу основних та допоміжних операцій у процесі виробництва за-
лежить і загальний результат діяльності підприємства.

ОБ’ЄКТИ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ ТА НОРМИ

Умови та охорона 
праці

Затрати праці Результати праці

1. Санітарно-гігієнічні 
норми
2. Естетичні норми
3. Норми параметрів 
робочого місця
4. Норми безпеки праці
5. Норми екологічності 
праці

Фізичної та 
нервової 
енергії

Робочого часу і 
співвідноше-
ння кількості 
працюючих

1. Норми виробітку
2. Нормовані завдання
3. Норми 
організованості 
процесів 
(пропорційність, 
паралельність, прямо-
точність, 
безперервність, 
автоматичність тощо)
4. Норми використання 
(устаткування, 
потужностей та ін.)
5. Норми ефективності 
праці (продуктивність, 
рентабельність та ін.)

1. Норми 
важкості праці
2. Норми перерв
3. Норми темпу 
(ритму) роботи
4. Норми 
втомлюваності
5. Норми 
психофізіоло-
гічних функцій
організму

1. Норми 
трудомісткості 
операцій
2. Норми 
підготовчо-
завершального 
часу
3. Норми 
тривалості 
технологічних і 
виробничих 
циклів
4. Норми 
співвідношення 
кількості 
працюючих
5. Норми 
обслуговування

Рис.  2.3.  Об’єкти нормування та структура трудових норм

Основу організації виробничого процесу становить раціональне по-
єднання в часі та просторі всіх основних та допоміжних операцій.

Розраховуючи тривалість виробничого циклу, необхідно враховува-
ти особливості пересування предметів праці за операціями. На підпри-
ємстві, як правило, використовується один із трьох видів: послідовний, 
паралельний, паралельно-послідовний.

При послідовному пересуванні предметів праці оброблення партії 
деталей на кожній операції починається лише після того, коли вся пар-
тія пройде оброблення на попередній.

При паралельному пересуванні партія деталей затримується на кож-
ній операції до повного оброблення всіх деталей партії. Тобто передан-
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ня предметів праці на кожну наступну операцію відбувається поштуч-
но або транспортною партією одразу після оброблення на попередній 
операції. При паралельному пересуванні тривалість виробничого ци-
клу істотно скорочується.

Ще більше скорочення технологічного циклу досягається при 
паралельно-послідовному пересуванні предметів праці, коли останні 
передаються на наступну операцію у міру їх оброблення на попере-
дній поштучно або транспортною партією. Таким чином, оброблення 
деталей партії відбувається одночасно на багатьох операціях. У цьому 
випадку немає пролежування деталей через очікування оброблення ін-
ших деталей партії [13].

Слід зазначити, що внаслідок поділу праці, рівня спеціалізації ро-
бочих місць частина допоміжних операцій може виконуватись не 
основним виконавцем, а допоміжними робітниками (вантажник, кра-
новщик, наладчик, контролер). У цьому випадку їхня тривалість визна-
чається методами нормування допоміжних робітників і не входить до 
складу нормативного часу робітників, зайнятих виконанням основних 
технологічних операцій.

Вивчаючи структуру виробничої операції, треба пам’ятати, що від 
співвідношення основних і допоміжних операцій багато в чому зале-
жить тривалість їх виконання. Якщо основна операція виконується за 
допомогою технологічного устаткування (час роботи машини), то біль-
шість допоміжних операцій виконується робітником вручну (устано-
вити деталь, обміряти, зняти). Тому з метою вдосконалення трудового 
і технологічного процесів необхідно зменшувати кількість (до опти-
мальної) і тривалість (до технологічно можливої) допоміжних опера-
цій [45].

Наявність у структурі виробничої операції ручних і машинних за-
трат обумовлює необхідність аналізу операції в трудовому і техноло-
гічному відношенні (рис. 2.4).

Виробнича (технологічна) операція є результатом поглибленого по-
ділу праці, для виконання якої у певних організаційно-технічних умо-
вах потрібно визначити час. Операція як об’єкт нормування є одини-
цею планування та обліку виробництва.

З технологічного погляду елементами операції є: установка, тех-
нологічний перехід, допоміжний перехід, робочий прохід, допоміжний 
прохід, позиція.

ВИРОБНИЧА ОПЕРАЦІЯ

Технологічна структура Трудова структура

установка

перехід

прохід

позиція

комплекс трудових прийомів

трудовий прийом

трудова дія

трудовий рух

Рис.  2.4.  Структура виробничої операції
Установка – частина технологічної операції, незмінним елементом 
якої є закріплення оброблюваної заготовки або складальної одиниці.
Технологічний перехід – закінчена частина технологічної операції, 
що характеризується постійністю інструмента, який застосову-
ється, та поверхонь, що створюються обробкою або з’єднанням 
під час складання.
Допоміжний перехід – закінчена частина технологічної операції, 
яка складається з дій людини та (або) устаткування, що не супро-
воджуються зміною форми, розмірів чи чистоти поверхонь, але не-
обхідні для виконання технологічного переходу (установка і зняття 
оброблюваної деталі, зміна інструмента тощо).
Робочий прохід – закінчена частина технологічного переходу, яка 
складається з однократного переміщення інструмента відносно 
заготовки і яка супроводжується зміною форми, розмірів, чисто-
ти поверхонь або властивостей заготовки.
Допоміжний прохід – закінчена частина технологічного переходу, 
яка складається з однократного переміщення інструмента щодо 
заготовки, але не супроводжується зміною форми, розмірів, чисто-
ти поверхні або властивостей заготовки, проте необхідна для ви-
конання робочого ходу.
Позиція – фіксоване положення, яке надається незмінно закріпле-
ній оброблюваній заготовці або складальній одиниці разом з при-
ладдям відносно інструмента або нерухомої частини устаткуван-
ня для виконання певної частини операції [26].
Робочий прохід – це головна частина технологічного процесу. Ре-
шта його частин стосовно робочого ходу є допоміжними.
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Трудомісткість процесу нормування операції прямо залежить від її 
внутрішньої структури. Структурно найскладнішими є основні опера-
ції у машинобудуванні, зокрема у процесах з механічної обробки мета-
лів. Технологічну структуру такої типової операції наведено на рис. 2.5 
[29, c. 15].

ОПЕРАЦІЯ

Установка І

Позиція І

Перехід І

Прохід І Прохід ІІ

Перехід ІІ

Позиція ІІ

Установка ІІ

Рис.  2.5. Схема технологічної структури механообробної операції в 
машинобудуванні

Розкладання операції на трудові мікроелементи дає змогу ретельно 
проаналізувати і унормувати складні трудові процеси. 

В трудовій структурі операції для цілей аналізу і нормування праці 
прийнято виділяти комплекси прийомів, окремі прийоми, трудові дії, 
трудові рухи.

Трудовий прийом (комплекс трудових прийомів) є часткою трудо-
вої операції, що являє собою завершену сукупність дій робітника, які 
характеризуються певним цільовим призначенням та незмінністю ви-
значених факторів.

Трудова дія – це елемент трудового прийому, сукупність дій 
робітника, необхідних для виконання частини трудового при-
йому.
Трудовий рух – однократне переміщення робочих органів люди-
ни (рук, ніг, пальців, тулуба, очей) з одного положення в інше 
при виконанні трудової дії. Трудовий рух є найпростішим та 
неподільним елементом трудового процесу. При нормуванні їх 
називають трудовими мікроелементами.
Між трудовими рухами є фіксажні точки, тобто зовнішні чіткі по-

значення, що свідчать про початок чи закінчення трудового руху [1].

Трудові рухи розрізняють за технологічним призначенням, актив-
ністю, напрямком і складністю. За технологічним призначенням рухи 
поділяються на основні, за яких обробляють предмет праці, і допоміж-
ні, що створюють умови для здійснення основних.

За активністю рухи поділяють на активні (робочі) і пасивні (холос-
ті). Наприклад, щоб увімкнути верстат, потрібно виконати такі рухи: 
простягнути руку до рубильника, ввімкнути рубильник і опустити 
руку. Перші два рухи є активними, а третій є пасивним.

Залежно від напрямку рухи можуть бути прямолінійними (гори-
зонтальними або вертикальними), криволінійними і радіальними, з по-
стійним або змінним напрямком. При організації процесу праці слід 
враховувати, що рухи з постійним напрямком виконуються швидше і 
вимагають менших витрат енергії. Виконання рухів з різним напрям-
ком рук, ніг або тулуба робітника вимагає великої уваги, що підвищує 
втому робітників. При організації процесу праці слід створювати такі 
умови, які дозволяють виконувати рухи з постійним напрямком [11].

Типову класифікацію трудових рухів наведено на рис. 2.6 [5, c. 25]. 
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Рис.  2.6.  Схема класифікації трудових рухів
Необхідність диференціації трудової операції на дрібні складові 

частини при нормуванні праці обумовлюється тим, що в сукупності 
вони становлять метод праці, тобто спосіб виконання виробничого за-
вдання.

Метод праці буде тим кращий, чим він економніший у витрачанні 
робочої сили, робочого часу, тобто чим менша тривалість кожного з 
трудових рухів, чим коротші паузи між ними, чим менше непотрібних 
трудових дій.
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Нормуванню повинна підлягати лише раціонально організована 
праця, з доцільними та найбільш економними рухами. Тому вивчають 
склад та черговість рухів, їх повторюваність. Визначаються кращі, гір-
ші та зайві рухи або прийоми в цілому (як комплекси рухів). Потім 
відбирають кращі прийоми, виключають зайві, замінюють гірші більш 
ефективними та компонують відібрані в ефективний трудовий процес, 
метод праці, як підсумкову інтеграцію кращих прийомів та рухів пе-
редових робітників, щоб потім створити науково і технічно обґрунто-
вану норму праці. При цьому важливо виходити не лише з тривалості 
окремих прийомів, але й із зменшення фізичного та психічного напру-
ження, запобігання надмірній інтенсивності та монотонності праці, що 
зменшують її продуктивність [1].

Схему трудової структури виробничої операції наведено на рис. 2.7 [3].
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Рис.  2.7.  Схема трудової структури виробничої операції
Світова практика виробила різні підходи й методи мікроелемент-

ного аналізу, нормування та проектування трудових процесів. Всі ці 
методи базуються на розкладанні операції на елементарні частки – тру-
дові рухи або трудові мікроелементи. Кожен такий мікроелемент ви-
вчається окремо, виявляються всі можливі варіанти його виконання за 
різних умов виробництва. Для кожного варіанта виконання трудового 
мікроелемента встановлюється норма часу, йому присвоюються відпо-
відні назва і шифр, вся ця інформація фіксується на окремих картах, у 
таблицях, її можна ввести у блок пам’яті комп’ютера.

Досвідчений фахівець, користуючись картотекою або таблицями 
мікроелементів, може досить легко й швидко конструювати будь-який 
ручний або машинно-ручний процес, визначаючи з припустимою по-
хибкою потрібний час на його виконання.

Потрібні методи себе виправдовують при нормуванні й раціоналі-
зації ручних, машинно-ручних процесів, трудових прийомів у сфері 
діловодства, в лабораторіях, при обробці технічної документації, біблі-
отечній справі тощо. Механізація трудових процесів у різних галузях 
діяльності людини поступово звужує сферу вживання мікроелемент-
них методів раціоналізації праці [29].

Важливо зазначити, що раціоналізація прийомів і методів праці сто-
сується не лише ручних або машинно-ручних трудових процесів. Свої 
прийоми і методи має розумова праця: управлінська, наукова, дослід-
ницька, творча. Останнім часом швидко розвивається евристика – на-
ука про розв’язання творчих завдань, про прийоми, методи і правила 
теоретичного дослідження та пошуку істини [7].

Важливість проблеми раціоналізації трудового процесу підсилюєть-
ся сучасними умовами діяльності промислових підприємств, оскільки 
за рахунок цього чинника можна за доцільних матеріальних і фінан-
сових витрат досягати на підприємстві суттєвого зростання продук-
тивності праці, підвищення якості продукції і загальної ефективності 
роботи.

2.3.  Робочий час працівника та його нормування
Людський ресурс – специфічний і найважливіший з усіх видів еконо-
мічних ресурсів підприємства.
Специфіка людських ресурсів порівняно з іншими чинниками еконо-

мічного розвитку полягає в тому, що, по-перше, люди не лише створюють, 
а й споживають матеріальні та духовні цінності; по-друге, багатогранність 
людського життя не вичерпується лише трудовою діяльністю, а отже, щоб 
ефективно використовувати людську працю, потрібно завжди враховувати 
потреби людини як особистості; по-третє, науково-технічний прогрес і гу-
манізація суспільного життя стрімко збільшують економічну роль знань, 
моральності, інтелектуального потенціалу та інших особистих якостей 
працівників, які формуються роками і поколіннями, а розкриваються лю-
диною лише за сприятливих умов.

Однією з передумов успішного економічного розвитку як на мікро-, 
так і на макрорівні є врахування інтересів людей в будь-яких діях, спря-
мованих на підвищення ефективності функціонування підприємства. 
Без такого врахування не можна досягти підвищення ефективності в 
широкому (тобто соціально-економічному) розумінні.
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Персонал – це основний штатний склад працівників підприємства 
(організації), що володіють необхідною кваліфікацією і виконують 
різноманітні виробничо-господарські функції. Він характеризуєть-
ся як кількісними, так і якісними показниками, що розглядаються і 
в статиці, і в динаміці.
Чисельність персоналу визначається характером, масштабами, 

складністю, трудомісткістю виробничих процесів, ступенем їх меха-
нізації, автоматизації, комп’ютеризації, рівнем організації праці тощо. 
Ці фактори обумовлюють нормативну або планову чисельність персо-
налу. Чисельність співробітників, що працюють на підприємстві на да-
ний момент часу, називається обліковою, або фактичною.

До облікового складу входять усі категорії постійних, сезонних і 
тимчасових працівників підприємства, прийнятих на роботу на п’ять 
днів і більше (а по основній діяльності підприємства – на один день і 
більше) починаючи з дня їх зарахування. До списків включаються як 
фактично працюючі на дану дату працівники, так і ті, що відсутні на 
роботі з різних причин. Звільнені з роботи працівники не входять до 
списків починаючи з дня їх звільнення.

Не входять до облікової чисельності і належать до працівників нео-
блікового складу зовнішні сумісники, особи, залучені для разових і 
спеціальних робіт, ті, що працюють на підставі договорів цивільно-
правового характеру, а також направлені на навчання з відривом від 
виробництва та ін.

Облікова чисельність персоналу щоденно враховується в табельних за-
писах, де відзначаються і присутні на роботі, і відсутні з різних причин 
працівники. Таким чином, облікова чисельність являє собою суму виходів 
та невиходів на роботу працівників підприємства в конкретний день.

Облікову чисельність персоналу враховують не лише на конкретну 
дату, а й як середній показник за певний період – місяць, квартал, рік. 
Середньооблікова чисельність персоналу за місяць – це сума виходів та 
невиходів на роботу за всі дні місяця, поділена на календарну кількість 
днів періоду. При цьому показники за вихідні й святкові дні прирівню-
ються до показників попередніх робочих днів. Середньооблікова чи-
сельність працівників за квартал визначається додаванням середньо-
облікової чисельності за три місяці кварталу і діленням суми на три. 
Середньооблікова чисельність працівників з початку року до звітного 
місяця включно визначається додаванням середньооблікової чисель-

ності за всі місяці періоду і діленням суми на кількість календарних 
місяців з початку року.

Оскільки не всі працівники з різних причин у конкретний день бува-
ють на робочому місці, справжню чисельність персоналу характеризує 
його явочна кількість, яка показує, скільки працівників з числа обліко-
вого складу реально з’явилися на роботу.

Чисельність фактично працюючих показує кількість персоналу, що 
не лише з’явився, а й реально приступив до роботи. Різниця між явоч-
ною кількістю працюючих і фактичною показує чисельність працівни-
ків, що перебувала в цілоденному простої.

Співвідношення між окремими групами працівників підприємства 
утворює структуру персоналу. Залежно від ознаки, покладеної в осно-
ву класифікації персоналу, можна розрахувати різні види структури 
(соціальна, професійна, кваліфікаційна, статева, вікова, за стажем ро-
боти та ін.).

Професія і кваліфікація – основні якісні ознаки індивідуальної ро-
бочої сили. Професійна та кваліфікаційна структура – основні якісні 
ознаки персоналу підприємства. Професійна структура – це частки 
груп працівників певних професій у загальній кількості співробітників 
підприємства, виражені у відсотках. Зрушення в професійній структу-
рі працівників підприємства визначаються змінами, що відбуваються в 
характері і змісті праці під впливом науково технічного прогресу, що 
обумовлює появу нових і відмирання старих професій, ускладнення і 
зміну функціонального змісту трудових операцій.

Кваліфікаційна структура – це процентне співвідношення груп 
працівників різних рівнів кваліфікації в загальній чисельності персо-
налу. Зміни кваліфікаційної структури визначаються якісними змі-
нами в трудовому потенціалі підприємства (набуття вмінь, знань, 
навичок) і відображають, передусім, зміни в індивідуальних харак-
теристиках робочої сили.
Зазвичай, кваліфікаційну структуру визначають окремо для різних 

категорій персоналу, оскільки їм притаманні різні кваліфікаційні озна-
ки. Наприклад, кваліфікаційна структура робітників промислового під-
приємства визначається процентними частками груп робітників різних 
розрядів у загальній кількості робітників; кваліфікаційна структура на-
укової організації – частками спеціалістів, що мають наукові ступені 
кандидатів та докторів наук тощо.
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Вікова структура персоналу характеризується часткою працівників 
відповідного віку в їх загальній чисельності. При вивченні вікового 
складу застосовуються такі групування: 16, 17, 18, 19, 20–24, 25–29, 
30–34, 35–39, 40–44, 45–49, 50–54, 55–59, 60–64, 65 і старші.

Соціальна структура персоналу підприємства – це кількісне спів-
відношення між різними категоріями працівників, що розрізняються за 
характером трудових функцій [13].

Згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2005 «Класи-
фікатор професій», персонал підприємства поділяється на п'ять категорій: 
керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці, робітники.

Діяльність керівників пов’язана зі здійсненням різноманітних функ-
цій управління та керівництва, які в цілому суттєво відрізняються за 
своєю складністю та відповідальністю. Керівників умовно поділяють 
на три рівні: вищий (підприємство в цілому) – генеральний директор, 
директори; середній (основні структурні підрозділи) – керівники ви-
робничих підрозділів, головні фахівці-керівники та технічні керівники 
виробничих підрозділів, керівники функціональних підрозділів (фінан-
сових, бухгалтерських, економічних, юридичних, адміністративних, 
кадрів і соціально-трудових відносин, маркетингу тощо), начальники 
(інші керівники) та майстри виробничих дільниць (підрозділів); і пер-
винний (керівники безпосередніх виконавців) – менеджери (управите-
лі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів.

Діяльність професіоналів передбачає високий рівень знань у га-
лузі фізичних, математичних, технічних, біологічних, агрономічних, 
медичних чи гуманітарних наук. Їх професійні завдання полягають у 
збільшенні існуючого фонду (обсягу) знань, застосуванні певних кон-
цепцій, теорій та методів для розв’язання певних проблем. Підготовка 
професіонала потребує кваліфікації за дипломом про вищу освіту, що 
відповідає рівню спеціаліста, магістра; дипломом про присудження на-
укового ступеня кандидата наук, доктора наук; атестатом про затвер-
дження вченого звання: старшого наукового співробітника, доцента, 
професора.

Робота фахівців вимагає знань в одній чи більше галузях природо-
знавчих, технічних і гуманітарних наук. Їх професійні завдання по-
лягають у виконанні спеціальних робіт, пов’язаних із застосуванням 
положень та використанням методів відповідних наук (бухгалтери, 
касири-експерти, організатори діловодства, помічники керівників). Ро-

бота фахівців потребує кваліфікації молодшого спеціаліста, бакалавра, 
спеціаліста, що проходить післядипломну підготовку (стажування, ін-
тернатуру, клінічну ординатуру тощо), спеціаліста (на роботах з керу-
вання складними технічними комплексами чи їх обслуговування).

Професійні завдання технічних службовців пов’язані з виконан-
ням секретарських обов’язків, роботою на друкарських машинках чи 
інших конторських машинах, записами та опрацюванням цифрових 
даних, обслуговуванням клієнтів (поштове обслуговування, операції 
грошового обігу, надання довідок, реєстрація чи передавання інфор-
мації тощо). Їх діяльність вимагає знань щодо підготовки, збереження, 
відновлення інформації та проведення обчислень (секретарі, реєстра-
тори бухгалтерських даних, касири, стенографістки, друкарки та ін.). 
Професії технічних службовців вимагають рівня кваліфікації «молод-
ший спеціаліст», а також повної загальної середньої та професійно-
технічної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної 
підготовки на виробництві [25].

Робітники безпосередньо створюють матеріальні цінності або на-
дають послуги виробничого характеру, керують машинами та меха-
нізмами, ремонтують, налагоджують і обслуговують обладнання. Для 
розрахунку трудомісткості виробництва, організації оплати праці тощо 
заведено розрізняти основних та допоміжних робітників. Основні ро-
бітники безпосередньо беруть участь у технологічних процесах: змі-
нюють форму, структуру, характеристики предмета праці, його розта-
шування тощо. У результаті створюються матеріальні продукти чи по-
слуги. Допоміжні робітники обслуговують обладнання та робочі місця 
і в основному, і в допоміжному виробництві.

Серед робітників розрізняють також працівників ручної і механі-
зованої праці за такими категоріями: робота за допомогою автоматів; 
робота за допомогою машин, механізмів, приладів, установок; обслу-
говування машин, верстатів, установок, приладів; робота без застосу-
вання машин і механізмів (ручна); ремонт та налагодження машин і 
механізмів. До робітників відносять також молодший обслуговуючий 
персонал, що надає послуги, здебільшого не пов’язані з основною ді-
яльністю (двірники, прибиральники, кур’єри, охоронці, гардеробники, 
водії персональних автомобілів та ін. ).

Основою віднесення працівників до тієї чи іншої з названих вище 
категорій є посада, яку вони обіймають, тобто штатна одиниця підпри-
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ємства, що характеризується сукупністю кваліфікаційних вимог, трудо-
вих прав, обов’язків і відповідальності працівника [13].

Визначення загальної чисельності персоналу залежить від специ-
фіки діяльності підприємства, особливостей його функціонування, 
галузі. Розрахунок потреби проводиться за категоріями персоналу: 
робітники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Потреба в ро-
бітниках планується окремо для основного і допоміжного виробництв, 
за професіями, а також виходячи зі складності робіт за кваліфікацією. 
Професіонали, фахівці, технічні службовці групуються за видами ді-
яльності відповідно до функцій управління підприємством.

Універсальною мірою кількості праці є робочий час, який одночасно 
виступає й найуживанішим об’єктом її нормування. Робочий час норму-
ється на різних рівнях економіки і різними видами норм. Нормування ро-
бочого часу на державному рівні має на меті забезпечення певної кіль-
кості праці, необхідної суспільству для його нормальної життєдіяльнос-
ті, забезпечує дотримання прав людини на збереження здоров’я, відпо-
чинок і всебічний розвиток. На рівні підприємства нормування робочого 
часу набуває вигляду встановлення норми часу на здійснення конкретних 
виробничих операцій.

Робочий час регламентується як державою, так і роботодавцем. Ко-
дексом законів про працю України (ст. 50) встановлюється норма три-
валості робочого часу: нормальна тривалість робочого часу працівни-
ків – 40 годин на тиждень; скорочена тривалість робочого часу для пра-
цівників віком від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень, для осіб віком 
від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період 
канікул) – 24 години на тиждень; для працівників, зайнятих на роботах 
зі шкідливими умовами праці, – не більш як 36 годин на тиждень.

Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчально-
го року у вільний від навчання час, не може перевищувати 12 годин на 
тиждень.

Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватись на під-
приємствах і в організаціях за рахунок власних коштів (ст. 51).

На безперервно діючих підприємствах, а також в окремих вироб-
ництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за 
умовами виробництва (роботи) не може бути додержано встановлену 
для даної категорії працівників щоденну або щотижневу тривалість ро-
бочого часу, допускається за погодженням з профспілковим комітетом 

запровадження підсумованого обліку робочого часу з тим, щоб трива-
лість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального 
числа робочих годин (ст. 61).

Для працівників встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з 
двома вихідними днями. За п’ятиденного робочого тижня тривалість 
щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього трудо-
вого розпорядку або графіками змін ності, які затверджує власник або 
вповноважений ним орган за погодженням з профспілковим комітетом 
організації з додержанням установленої законодавством тривалості ро-
бочого тижня.

На тих підприємствах, де за характером вироб ництва та умовами 
роботи запровадження п’ятиденного робочого тижня є недоцільним, 
установлюється шестиденний робочий тиждень з одним вихідним 
днем. За шестиденного робочого тижня тривалість щоденної роботи 
не може перевищувати 7 годин за тижневої норми 40 годин, 6 годин 
за тижневої норми 36 годин і 4 години при тижневій нормі 24 години.

П’ятиденний або шестиденний робочий тиждень установлюється 
власником або вповноваженим ним органом спільно з профспілковим 
комітетом з урахуванням специфіки роботи, думки трудового колекти-
ву та за погодженням з місцевою Радою народних депутатів (ст. 52).

Робота понад установлену тривалість робочого дня вважається на-
дурочною. Надурочні роботи законом допускаються лише у винятко-
вих випадках, але вони мають не перевищувати для кожного працівни-
ка 4-х годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік.

Винятковими випадками застосування надурочних робіт є:
◊ проведення робіт, необхідних для оборони країни, а також від-

вернення громадського або стихійного лиха, виробничої аварії і 
негайного усунення їх наслідків; 

◊ проведення громадсько необхідних робіт з водопостачання, га-
зопостачання, опалення, освітлення, каналізації, транспорту, 
зв’язку для усунення випадкових або несподіваних обставин, які 
порушують правильне їх функціонування; 

◊ необхідність закінчити розпочату роботу, яка внаслідок неперед-
бачених обставин чи випадкової затримки з технічних умов ви-
робництва не могла бути закінчена в нормальний робочий час, 
припинення якої може призвести до псування або руйнування 
державного чи громадського майна, а також у разі необхідності 
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невідкладного ремонту машин, верстатів або іншого устаткуван-
ня, коли їх несправність викликає зупинення роботи для значної 
кількості працюючих;

◊ необхідність виконання вантажно-розвантажувальних робіт з 
метою недопущення або усунення простою рухомого складу чи 
скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення; 

◊ продовження роботи при нез’явленні працівника, який заступає, 
коли робота не допускає перерви; в цих випадках власник або 
уповноважений ним орган зобов’язаний негайно вжити заходів 
щодо заміни змінника іншим працівником (ст. 62, 65).

До надурочних робіт забороняється залучати:
◊ вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років;
◊ осіб, молодших вісімнадцяти років;
◊ працівників, які навчаються в загальноосвітніх школах і 

професійно-технічних училищах без відриву від виробництва, 
у дні занять.

Законодавством можуть бути передбачені інші категорії працівни-
ків, що їх забороняється залучати до надурочних робіт. Жін ки, які ма-
ють дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, 
можуть залучатись до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залу-
чення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою 
та за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям (ст. 63).

Надурочні роботи можуть провадитись лише з дозволу профспіл-
кового комітету. Звернення власника до профкому з проханням надати 
згоду на проведення надурочних робіт має бути письмовим. У звер-
ненні потрібно зазначати фактичні обставини, що є підставою для про-
ведення надурочних робіт, види та тривалість цих робіт, категорію та 
кількість працівників, яких передбачається залучити до їхнього вико-
нання. Залучення працівників до надурочних робіт оформляється на-
казом, який необхідний для належного врегулювання обов’язку праців-
ників виконувати надурочну роботу й обов’язку власника щодо оплати 
праці в підвищеному розмірі.

Не допускається робота у вихідні та святкові дні, однак, якщо це 
обумовлено характером виробництва, аварійними ситуаціями, стихій-
ним лихом, то робота у вихідні та святкові дні компенсується наданням 
іншого дня відпочинку або в грошовій формі в подвійному розмірі (ст. 
71, 72).

Напередодні святкових, неробочих і вихідних днів тривалість робо-
ти працівників скорочується на одну годину як за п’яти денного, так і за 
шестиденного робочого тижня. Це не стосується працівників, для яких 
установлено скорочену тривалість робочого часу. Напередодні вихід-
них днів тривалість роботи за шестиденного робочого тижня не може 
перевищувати 5 годин (ст. 53).

У безперервних виробництвах, в окремих галузях народного госпо-
дарства, де за умовами виробництва неможливе скорочення робочого 
дня напередодні вихідних і святкових днів, працівникам передбачене 
надання додаткового дня відпочинку в міру накопичення робочих го-
дин переробітку. На окремих сезонних роботах дозволяється надавати 
компенсацію у вигляді додаткових днів відпочинку за підсумками се-
зону.

За роботи в нічний час (з 22 до 06 години) установлена тривалість 
зміни скорочується на одну годину. Це правило не поширюється на 
працівників, для яких уже передбачене скорочення робочого часу. Три-
валість нічної роботи зрівнюється з денною в тих випадках, коли це 
необхідно за умовами виробництва, зокрема у безперервних виробни-
цтвах, а також на змінних роботах при шестиденному робочому тижні 
з одним вихідним днем (ст. 54).

Робота в нічний час оплачується в підвищеному розмірі, встановле-
ному генеральною, галузевою (регіональною) угодами та колективним 
договором, але не нижче 20 відсотків тарифної ставки (окладу) за кож ну 
годину роботи в нічний час (ст. 108). Забороняється залучати до робо-
ти в нічний час вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох 
років (ст. 176), осіб, молодших вісімнадцяти років (стаття 192). Робота 
інвалідів у нічний час допускається лише за їхньою згодою та за умови, 
що це не суперечить медичним рекомендаціям (стаття 172). Залучення 
жінок до робіт у нічний час не допускається, за винятком тих галузей 
народного господарства, де це викликається особливою необхідністю 
та дозволяється як тимчасовий захід (ст. 175) [18].

Важливим завданням у поліпшенні організації праці є встановлен-
ня найдоцільніших режимів праці та відпочинку. Розрізняють змінний, 
добовий, тижневий та місячний режими праці та відпочинку. Вони 
формуються з урахуванням працездатності людини, яка змінюється 
впродовж доби (рис. 2.8) [14, c. 135], що береться до уваги, передусім, 
у змінному та добовому режимах.
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Рис.  2.8.  Зміна працездатності впродовж робочої зміни
Змінний режим визначає загальну тривалість робочої зміни, час її 

початку та закінчення, тривалість обідньої перерви, тривалість пра-
ці та частоту регламентованих перерв на відпочинок.

Добовий режим праці та відпочинку включає кількість змін за добу, 
час відновлення працездатності між змінами.

Тижневий режим праці та відпочинку передбачає різні графіки ро-
боти, кількість вихідних днів на тиждень, роботу у вихідні та святкові 
дні. Графіки роботи передбачають порядок чергування змін.

Місячний режим праці та відпочинку визначає кількість робочих та 
неробочих днів у даному місяці, кількість працівників, які йдуть у від-
пустку, тривалість основних та додаткових відпусток [14].

Окремими об’єктами нормування праці виступають обсяг роботи за 
певний відрізок часу та зона обслуговування.

Обсяг роботи за певний відрізок часу – годину, зміну, місяць – як 
об’єкт нормування використовується на таких роботах, де недо-
цільно нормувати кожну операцію або дрібніші її частки (напри-
клад, на видобувних та апаратурних процесах, допоміжних робо-
тах на промислових підприємствах).
Зона обслуговування як об’єкт нормування характерна для роботи 

багатоверстатників у текстильній промисловості, на обробних проце-
сах з багатоверстатним обслуговуванням у машинобудуванні [8].

Об’єкти нормування праці різноманітні і складні. Вони вимагають 
застосування складних і трудомістких методів аналізу для встановлен-
ня науково обґрунтованих норм.

Тести для самопідготовки
1. Яке поняття описує твердження «сукупність операцій, спрямованих 

на зміну форми, стану, властивостей предмета праці»:
а) трудовий процес;
б) виробничий процес;
в) технологічний процес;
г) кооперування праці?

2. До якого поняття найкраще підходить твердження «сукупність дій, 
методів і засобів доцільного за технологічним процесом впливу на 
предмети праці за допомогою знарядь праці»:

а) трудовий процес;
б) виробничий процес;
в) технологічний процес;
г) кооперування праці?

3. За характером предмета праці та продукту праці виділяють такі 
види трудових процесів:
а) речово-енергетичні процеси;
б) інформаційні процеси;
в) обслуговуючі процеси;
г) віртуальні процеси.

4. Процеси, що пов’язані з головним цілеспрямованим впливом на 
перетворення предмета праці за допомогою механічних дій, – 
це …
а) механічні процеси;
б) фізико-хімічні процеси;
в) транспортні процеси;
г) контрольні процеси.

5. За тривалістю технологічних процесів виділяють такі трудові 
процеси:
а) обслуговуючі процеси;
б) перервні процеси;
в) безперервні процеси;
г) циклічні процеси.

6. Який принцип проектування раціональних трудових процесів пе-
редбачає усунення з трудового процесу всіх зайвих, непродук-
тивних рухів, трудових дій і прийомів?
а) принцип суміщення та паралельності рухів;
б) принцип економії рухів;
в) принцип пропорційності рухів;
г) принцип безперервності рухів.

7. Якого поняття стосується твердження «частина виробничого про-
цесу, яка виконується або на одному робочому місці без переналаго-
дження обладнання, або коли кількома робітниками виготовляється 
один продукт»:
а) операція;
б) виробничий процес;
в) трудовий процес;
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г)  технологічний процес?
8.  Що означає наступне твердження? «Однократне переміщення ро-

бочих органів людини (рук, ніг, пальців, тулуба, очей)  з одного 
положення в інше під час виконання трудової дії».
а)  трудовий прийом;
б)  трудовий рух;
в)  трудова дія;
г)  позиція.

9.  За якого виду пересування предметів праці партія деталей затриму-
ється на кожній операції до повного оброблення всіх деталей партії:
а)  паралельного пересування;
б)  послідовного пересування;
в)  вертикального пересування;
г)  паралельно-послідовного пересування?

10.  До  якого  поняття  найкраще  підходить  твердження  «частки  груп 
працівників певних професій у загальній кількості співробітників 
підприємства, виражені у відсотках»:
а)  кваліфікаційна структура;
б)  професійна структура;
в)  вікова структура;
г)  соціальна структура?
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 Аналіз трудового процесу і затрат робо-
чого часуРозділ 3

План викладу матеріалу
3.1.  Виробничий цикл та його структура.
3.2.  Класифікація затрат робочого часу.
3.3.  Методичні засади аналізу трудового процесу і затрат робочого часу.

3.1. Виробничий цикл та його структура
Просторове розташування об’єктів у певній послідовності один за 

одним передбачає, що операції процесу в часі мають виконуватися в 
тій самій послідовності. Часові зв’язки розглядаються як відрізки (мо-
менти) часу здійснення окремих стадій сукупного чи часткового про-
цесу або як його проміжні чи кінцеві результати. Таким чином, часові 
відношення між елементами процесу пов’язані з просторовими.

Системні властивості часових зв’язків виявляються в з’єднанні ре-
чових елементів процесу в просторі і в часі таким чином, щоб функці-
онування елементів системи (підрозділів підприємства) забезпечувало 
виготовлення кінцевого продукту в заздалегідь визначений час.

Усі види зв’язків елементів виробничої системи в часі забезпечують 
її життєдіяльність або роботу в запрограмованих параметрах і здійсню-
ються через матеріальні, енергетичні та інформаційні потоки. Пору-
шення будь-яких потоків між елементами системи виводять її з рівно-
ваги, роблять неможливим досягнення кінцевого результату.

Дотримання комплексу принципів раціональної організації вироб-
ничого процесу вможливлює виконання всіх часткових процесів у най-
коротший строк з мінімальними витратами живої праці, а також мате-
ріальних ресурсів і коштів. Проте не завжди скорочення часу на вико-
нання окремої операції веде до скорочення тривалості всього процесу, 
оскільки виникають великі перерви між операціями або частковими 
процесами. Однією з найважливіших вимог до раціональної організа-
ції є забезпечення найменшої тривалості виробничого процесу, тобто 
циклу виготовлення продукції [3].

Виробничий цикл – один із найважливіших показників, який є 
основою для розрахунку багатьох інших показників виробничо-
господарської діяльності підприємства. Виробничий цикл виготовлення 
виробу (партії) являє собою календарний період перебування його у 
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виробництві з часу запуску вихідних матеріалів та напівфабрикатів в 
основне виробництво до отримання готового виробу.

Інтервал календарного часу від початку першої виробничої операції 
до закінчення останньої називається тривалістю виробничого циклу в 
часі, яка вимірюється у днях, годинах, хвилинах, залежно від виду ви-
робу та стадії оброблення.

Тривалість виробничого циклу враховується при розробленні ви-
робничих програм та підготовці підприємства до виробництва нової 
продукції. Тому будь-яке підприємство зацікавлене в скороченні ви-
робничого циклу.

Тривалість виробничого циклу залежить від тривалості робочого 
часу, необхідного для виробництва продукції; розміру партії; трива-
лості перерв у процесі виробництва; тривалості операцій, прямо не 
пов’язаних з виробничим процесом [13].

Тривалість виробничого циклу охоплює:
1. Час виконання технологічних операцій – основна складова виробни-

чого циклу, яка необхідна для здійснення конкретних робочих опе-
рацій перетворення предмета праці в продукцію.

2. Підготовчо-завершальний час – виділяється робітнику для озна-
йомлення із завданням і для здавання готової продукції.
Тривалість операційного циклу складається з часу виконання техно-

логічної операції та підготовчо-завершального часу, тобто тривалість 
операційного циклу – це час обробки однієї партії деталей на конкрет-
ній операції технологічного циклу.
3. Тривалість проходження природних процесів визначається особли-

востями технології (це час твердіння бетону або охолодження мета-
лу тощо), тобто природні процеси характеризуються тільки затра-
тами часу.

4. Тривалість обслуговуючих процесів складається з часу виконання 
контрольних операцій, складських та транспортних (включаючи 
навантаження й розвантаження) операцій.
Сукупність усіх складових виробничого процесу утворює його ро-

бочий період.
Частина виробничого циклу – це перерви, які складаються з між-

операційних і міжзмінних перерв.
5. Міжопераційні перерви утворюють:

◊ перерви між партіями – виникають при обробці партії деталей, 
адже не всі деталі обробляють одночасно; скорочувати ці пере-

рви можна за рахунок скорочення обсягу транспортних партій 
деталей, однак це потребує певного збільшення затрат на тран-
спортування деталей між робочими місцями;

◊ перерви очікування – спричиняються порушеннями ходу вико-
нання технологічного процесу, коли попередня технологічна опе-
рація вже закінчилась, а робоче місце на наступній операції не 
звільнилось від виконання визначеної роботи;

◊ перерви комплектування – виникають на складальних операціях, 
коли на місце збирання надходять не всі найменування деталей.

6. Міжзмінні перерви (на обід, вихідні та святкові дні, між змінами) є 
невід’ємною складовою частиною виробничого процесу [35].
Тривалість виробничого циклу (Тв) визначається за формулою [46, 

c. 268]:
Тв = Тоц + Тпр + Тобсл + Тпер,                               (3.1)

де Тоц – тривалість операційного циклу;
Тпр – тривалість проходження природних процесів;
Тобсл – тривалість обслуговуючих процесів;
Тпер – час міжопераційних та міжзмінних перерв.
Наведена формула характеризує структуру виробничого циклу, тоб-

то основні складові частини тривалості виробничого процесу.
Структуру виробничого циклу надано на рис. 3.1 [46, c. 269].
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Рис.  3.1.  Структура виробничого циклу
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Основною складовою виробничого циклу є тривалість технологіч-
них операцій, яка становить технологічний цикл. Скорочення трива-
лості саме технологічної складової виробничого циклу надасть підпри-
ємству можливість збільшення виробничої потужності, кращого вико-
ристання основних фондів, зменшення потреби в оборотних коштах.

Вирішення проблеми оптимізації технологічного часу вимагає ре-
тельного аналізу виробничих операцій у технологічному відношенні. 
Поділ технологічного процесу дає змогу виявити елементи операцій, 
що протікають найповільніше, оцінити шляхи і вартість їх прискорення, 
проаналізувати особливості затрат праці і можливі варіанти економії.

Структура виробничого циклу залежить від особливостей продук-
ції, технологічних процесів її виготовлення, типу виробництва, рівня 
організації виробничого процесу та інших чинників. У безперервних 
виробництвах (хімічне, металургійне та ін.) найбільша частка у вироб-
ничому циклі припадає на час виробництва. У дискретних виробни-
цтвах (наприклад, у машинобудуванні) перерви становлять 70–75 % 
загальної тривалості виробничого циклу. Зі збільшенням серійності 
виробництва частка перерв знижується.

Важливість скорочення виробничого циклу визначається економіч-
ними інтересами продуцентів. Чим менша тривалість виробничого ци-
клу, тим більше продукції за одиницю часу при інших рівних умовах 
можна випустити на підприємстві, у цеху або на дільниці; тим вище 
використання основних фондів підприємства; тим менша потреба під-
приємства в оборотних коштах за рахунок прискорення їх обертання; 
тим більше скорочується незавершене виробництво; тим вища фондо-
віддача і т. д.

У практичній діяльності підприємств скорочення тривалості вироб-
ничого циклу здійснюється одночасно за трьома напрямами: зменшен-
ня часу робочого періоду (трудових процесів), скорочення часу при-
родних процесів, усунення та зведення до мінімуму різних перерв. Це 
забезпечується двома шляхами: удосконалюванням техніки й техноло-
гії і підвищенням рівня організації виробництва. Розроблення заходів 
зі скорочення виробничого циклу ґрунтується, насамперед, на принци-
пах пропорційності, паралельності та безперервності.

Технологічний час і час перерв значно скорочуються в результаті 
удосконалювання конструкцій продукції, що випускається, підвищен-
ня рівня її технологічності, впровадження найбільш раціональних ви-
сокоефективних технологічних процесів.

Під удосконаленням технологічних процесів розуміють їх комплек-
сну механізацію та автоматизацію, впровадження швидкісних режимів 
різання, концентрацію операцій, яка передбачає багатоінструменталь-
ну й багатопредметну обробку або суміщення в одному робочому циклі 
кількох різних технологічних операцій.

Підвищення технологічності конструкцій виробів полягає у макси-
мальному наближенні їх параметрів до вимог технологічного процесу 
та технічних і організаційних можливостей підприємства. Наприклад, 
раціональне розчленування конструкції виробу на вузли та дрібні скла-
дальні одиниці є важливою умовою для паралельного складання і, від-
повідно, скорочення тривалості виробничого циклу.

Скорочення трудомісткості технологічних операцій досягається 
шляхом використання більш досконалого інструменту, заміни металу 
пластмасами, застосування ефективного спеціального та універсально-
го оснащення, використання ПЕОМ, що дають змогу вибирати опти-
мальні режими обробки деталей.

Підготовчо-завершальний час також підлягає зменшенню, особливо 
в частині переналагодження устаткування, яке доцільно виконувати в 
неробочі зміни, в обідні та інші перерви. В сучасній практиці скорочен-
ня періоду такої роботи досягається завдяки груповій обробці деталей, 
типовим і універсальним налагодженням.

Зменшення тривалості транспортних і складських операцій може 
бути досягнуте в результаті перепланування устаткування на основі 
принципу прямоточності, механізації й автоматизації підйому та пере-
міщення продукції за допомогою різних засобів.

Скорочення часу на контрольні операції досягається впроваджен-
ням передових методів і прийомів їх здійснення, використанням засо-
бів механізованого та автоматизованого контролю, які вмонтовуються 
в устаткування, суміщенням із часом виконання технологічних, тран-
спортних і складських операцій. Використання статистичних методів 
контролю якості продукції і регулювання технологічних процесів дає 
можливість перейти від суцільного контролю до вибіркового, знижую-
чи тим самим час контрольних операцій.

Скоротити виробничий цикл можна шляхом штучної інтенсифікації 
природних процесів. Наприклад, прискоренням охолодження деталей, 
упровадженням примусової циркуляції повітря, заміною природного 
сушіння фарбованих деталей індукційним сушінням у полі струмів ви-
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сокої частоти, застосуванням штучного старіння відповідальних дета-
лей в термічних печах.

Скорочення часу міжопераційних перерв забезпечується переходом 
від послідовного до паралельно-послідовного і далі до паралельного 
руху предметів праці. Такому скороченню часу також сприяє органі-
зація цехів та дільниць за принципом предметної спеціалізації, яка те-
риторіально наближує різні стадії виробництва, спрощує й скорочує 
внутрішньозаводські та внутрішньоцехові маршрути руху заготовок і 
виробів. Підвищення паралельності виконання робіт скорочує техно-
логічну трудомісткість і час на транспортування.

Час перерв може бути скорочений шляхом збільшення змінності ро-
боти, раціоналізації відпочинку робітників, застосування ефективних 
систем оперативно-календарного планування.

Скорочення часу перерв, що зумовлені аваріями устаткування, не-
стачею матеріалів, оснащення та іншими причинами незадовільної 
організації виробництва, також позитивно впливає на тривалість ви-
робничого циклу.

З метою виявлення резервів скорочення тривалості виробничого 
циклу проводяться маршрутні фотографії. У результаті аналізу трива-
лості виробничого циклу можна виявити такі шляхи його скорочення, 
як зменшення розміру партії деталей, визначення порядку запуску де-
талей в обробку, розширення змінності роботи устаткування, оптимі-
зація виробничого циклу під час обробки деталей кількох найменувань 
за рахунок визначення черговості їх запуску. Останнє завдання може 
вирішуватися методами лінійного й динамічного програмування, по-
слідовного конструювання за допомогою гілок і меж у вигляді дерева, 
матричними методами моделювання виробничого процесу [3].

3.2.  Класифікація затрат робочого часу
Дослідження і оптимізація тривалості виробничого і, безумовно, 

пов’язаного з ним трудового процесів, перш за все, ґрунтується на ре-
тельному вивченні фактичних затрат робочого часу. Це дозволить ви-
явити нераціональні витрати часу, прямі його втрати, розробити заходи 
щодо їх вилучення, забезпечити встановлення технічно обґрунтованих 
норм праці.

За складом робочий час неоднорідний. Перш за все, він поділяється 
на безпосередньо робочий час та на час перерв у роботі. Співвідно-

шення цих складових, залежно від особливостей технологічного і тру-
дового процесів, може бути різним, як може бути різним й їхній склад. 
Тому передумовою ефективного дослідження затрат робочого часу є їх 
класифікація.

Найбільш поширеними є класифікації робочого часу стосовно пра-
цівника, виробничого процесу та устаткування.

Стосовно працівника всі затрати робочого часу вивчаються за змін-
ний період роботи. Класифікація робочого часу працівника передбачає 
поділ його на час роботи та час перерв [1, 8, 22, 23, 27, 29, 39]. 

Часом роботи називають період, протягом якого робітник виконує 
дії, що пов’язані безпосередньо з виконанням виробничого завдання 
для перетворення сировини, матеріалів, напівфабрикатів у продукцію 
на даному робочому місці. Дії робітника можуть складатись як з фізич-
ної праці, так і з активного нагляду за роботою устаткування, перебігом 
технологічного процесу, ознайомлення з технічною документацією, 
кресленнями, інструкціями.

Час перерв становлять усі відрізки часу зміни, коли робітник не пра-
цює (бездіяльний), незалежно від характеру та причин бездіяльності.

Якісний аналіз використання робочого часу вимагає чіткого визна-
чення змісту та доцільності виконання всіх видів роботи.

Найголовнішим є час роботи для виконання виробничого завдання, 
тобто період, який витрачає робітник на підготовку та безпосереднє 
виконання дорученого завдання на робочому місці. Час роботи поді-
ляють на:

◊ час продуктивної роботи;
◊ час непродуктивної (нерегламентованої) роботи.
Часом продуктивної роботи працівника називають час, який він ви-

трачає на виконання трудових функцій, передбачених змістом вироб-
ничого завдання.

Часом непродуктивної роботи працівника називають час, який він 
витрачає на дії, що не передбачені змістом виробничого завдання, а 
виникають внаслідок недоліків у роботі техніки або організації вироб-
ництва і праці.

Час продуктивної роботи складається з часу підготовчо-завершаль-
ної роботи, оперативної роботи та роботи з обслуговування робочого 
місця.

До підготовчо-завершального зараховують час, який робітник 
(бригада) витрачає на підготовку до виконання цільової роботи та дії, 
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пов’язані з її закінченням. Особливістю підготовчо-завершальної ро-
боти є незалежність її тривалості від обсягу тієї основної роботи, на 
підготовку та завершення якої її витрачено. При позмінній праці це 
обов’язкове приймання та здавання зміни (може включати огляд робо-
чого місця, апаратури, автоматики та контрольно-вимірювальних при-
ладів, технологічного устаткування, відповідні записи у виробничому 
журналі тощо), власне для роботи зміни це підготовка інструменту, ін-
вентарю, сировини, комплектуючих, технічної документації, інструк-
таж, налагоджування устаткування, а також здавання продукції при-
ймальнику (ВТК), заміри необхідних технічних і технологічних пара-
метрів витрат ресурсів, прибирання робочого місця наприкінці зміни.

Час оперативної роботи (оперативний час) витрачається праців-
ником на здійснення роботи, безпосереднім результатом якої є вико-
нання виробничого завдання. Особливістю часу оперативної роботи є 
пропорційність його витрат обсягам виконання виробничого завдання, 
кількості виробленої продукції чи послуг.

Час оперативної роботи поділяється на час основної роботи та час 
допоміжної роботи.

До часу основної роботи належить час, що витрачається робітником 
на якісні або кількісні зміни предмета праці: його зовнішнього вигляду, 
форми, розмірів, положення у просторі, властивостей, складу.

До часу допоміжної роботи зараховують час, що витрачається на 
дії, пов’язані зі створенням умов для здійснення основної роботи, без 
яких основна робота не може бути виконана. У більшості випадків час 
допоміжної роботи перекриває час основної роботи, іноді вони настіль-
ки тісно переплетені, що їх дуже складно відокремити. Дуже часто тра-
пляються випадки, коли допоміжні роботи періодично повторюються 
при виконанні основних. Як правило, допоміжні – це ручні роботи.

За характером участі робітника у виконанні виробничої операції час 
оперативної роботи поділяють на:

◊ час ручної роботи;
◊ час машинно-ручної роботи;
◊ час спостереження за роботою устаткування (машинно-

автоматичний).
Впродовж ручного основного часу зміна предмету праці здійснюєть-

ся безпосередньо робітником без застосування будь-яких механізмів 
(фарбування виробу вручну, ручне складання).

Впродовж машинно-ручного основного часу зміна предмету праці 
здійснюється робочим механізмом устаткування за прямої участі ро-
бітника (оброблення заготовки на верстаті з ручною подачею).

Впродовж машинно-автоматичного основного часу зміна предмету 
праці здійснюється робочою частиною устаткування без посередньої 
участі робітника (робота верстата-автомата).

Час спостереження за роботою устаткування може бути актив-
ним чи пасивним.

Час активного нагляду – час, протягом якого робітник слідкує за 
роботою машини, механізму, апарата, верстата, рівнем техно-
логічних параметрів, щоб своєчасно втрутитись у технологічний 
процес для забезпечення необхідної кількості та якості продукції, 
дієздатності наявної техніки.
Час пасивного нагляду – це час, протягом якого робітник слідкує 
за роботою техніки, ходом технологічного процесу внаслідок від-
сутності іншої необхідної праці. Час пасивного нагляду може бути 
використаний продуктивніше при розширенні зони обслуговування, 
переході до багатоапаратного та багатоверстатного обслугову-
вання, суміщенні професій.
Час обслуговування робочого місця передбачає впорядкування робо-

чого устаткування та утримання робочого місця в належному стані для 
продуктивного виконання праці. Цей час витрачається на технічне об-
слуговування (пов’язане із заміною зношених частин, деталей, віднов-
ленням деяких технологічних параметрів) та на організаційне обслу-
говування, необхідне для догляду та впорядкування (чищення, миття, 
змащення та ін.) машин, механізмів, апаратів, верстатів, періодичного 
прибирання виробничих відходів на робочій зоні тощо.

Усі перелічені види затрат робочого часу є об’єктивно необхідними, 
отже мають враховуватися при визначенні норми часу на конкретну 
роботу. Час основної роботи має найбільшу питому вагу в тривалості 
робочої зміни і витрачається безпосередньо на продуктивну роботу.

У період автоматичної роботи устаткування робітник може вико-
нувати елементи трудового процесу: підготовчо-завершальну роботу 
та обслуговування робочого місця. Таким чином, частина підготовчо-
завершального часу та часу на обслуговування робочого місця пере-
кривається основним часом і не вводиться до складу штучної норми 
часу.
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Час, що перекривається основним, називається перекривним, а три-
валість виконання трудових прийомів (установлення заготовки, контр-
оль якості тощо) при зупиненому устаткуванні та час на машинно-
ручні прийоми складають неперекривний час.

Час непродуктивної роботи – це витрати часу на роботи, не перед-
бачені регламентом технологічного та трудового процесів внаслідок 
непередбачених відхилень від нормального виробничого процесу на 
даному робочому місці або через недоліки у технології або організації 
виробництва і праці. Непродуктивна робота, зазвичай, пов’язана із ви-
правленням браку виготовленої продукції. Виконання непродуктивної 
роботи не призводить до приросту продукції, поліпшення її якості.

У складі робочої зміни, крім часу роботи, завжди наявний час перерв.
Час перерв у роботі – загальна тривалість часу, протягом якого 
робітник не працює незалежно від причин, що викликали його безді-
яльність. Перерви бувають регламентовані та нерегламентовані.
Часом регламентованих перерв називають ті відрізки часу, що пе-

редбачені організаційно-технічною структурою виробничого процесу 
на даному робочому місці і не можуть бути усунені за досягнутого рів-
ня науково-технічного та соціального прогресу. Регламентовані пере-
рви становить час технологічних перерв, зумовлених особливостями 
техніки, технології та організації виробництва, час перерв, зумовлених 
трудовим законодавством, час на відпочинок і особисті потреби.

Часом нерегламентованих перерв називають втрати робочого часу, 
що викликані недоліками у технології та організації виробництва (пе-
рерви через поломки машин чи механізмів, погану якість матеріалів, 
пошкодження електромережі, газо-, водо- та продуктопроводів, простої 
через несвоєчасну подачу сировини, матеріалів, енергії, транспортних 
засобів, інструментів, документації, несвоєчасне проведення техніч-
ного інструктажу і відсутність ремонтних бригад тощо); час перерв, 
зумовлених порушенням трудової дисципліни (запізнення працівника 
на роботу і тимчасова відсутність протягом робочої зміни, відволікан-
ня від роботи на розмови особистого характеру, передчасне залишення 
роботи); час відпусток з дозволу адміністрації.

Найбільш загальну класифікацію затрат робочого часу наведено на 
рис. 3.2.

До аналізу структури робочого часу працівника може бути застосо-
ваний підхід, за яким змінний робочий час поділяють на нормований і 
ненормований час (рис. 3.3) [29, c. 25].
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Рис.  3.2.  Загальна класифікація затрат робочого часу працівника

Робочий час працівника
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Час 
нерегламенто-
ваних перерв

Рис.  3.3.  Структура нормованого і ненормованого робочого часу
До нормованих затрат робочого часу належать ті, які повинні бути 

обов’язково враховані при складанні науково обґрунтованої норми 
праці, а саме:

◊ підготовчо-завершальні затрати часу;
◊ оперативний час (основної та допоміжної роботи);
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◊ час обслуговування робочого місця;
◊ час регламентованих перерв.
Витрати часу, що не входять до складу норми праці, – ненормовані 

затрати робочого часу – це усі втрати робочого часу впродовж зміни, 
а саме:

◊ час непродуктивної роботи;
◊ втрати робочого часу з організаційно-технічних причин;
◊ втрати робочого часу через порушення трудової дисципліни;
◊ час відпусток з дозволу адміністрації.
Для оцінювання ступеня використання робочого часу робітника застосо-

вують такі показники:
◊ коефіцієнт використання робочого часу Кч, який дорівнює відношенню 

оперативного часу за робочий день Топ до тривалості робочого дня 
Тзм

  [11, c. 35]:

                                            (3.2)

Цей показник показує, яку частину робочого дня робітник вико-
ристовує на вироблення продукту праці;

◊ коефіцієнт завантаження робітника Кзав, який дорівнює від-
ношенню часу всієї роботи Тр до тривалості робочого дня Тзм 
[11, c. 35]:

           (3.3)

де Тпз – час підготовчо-завершальної роботи;
Тобсл – час обслуговування робочого місця;
Тпер – час перерв.
Цей показник показує ступінь зайнятості робітника впродовж робо-

чого дня.
До шляхів покращення використання робочого часу робітника від-

носять: покращення матеріального і технічного обслуговування робо чих 
місць; своєчасний і якісний ремонт устаткування; підготовка різальних 
інструментів; підвищення кваліфікації кадрів; поліпшення організації про-
цесу виробництва; впровадження елементів наукової організації праці 
[11].

Класифікація затрат робочого часу управлінського персоналу здій-
снюється за тими самими принципами, що й затрат часу робітників. 

Загальну схему класифікації затрат робочого часу управлінського пер-
соналу наведено на рис. 3.4 [23, c. 95].
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Рис.  3.4.  Схема класифікації затрат робочого часу управлінського персоналу

Правильне визначення характеру і змісту затрат часу в трудовому 
процесі працівника дозволяє обґрунтовано поділити необхідні та за-
йві витрати, виявити наявні втрати часу і на цій основі спроектувати 
науково обґрунтовану норму праці. На практиці внаслідок безлічі тех-
нологічних та організаційних особливостей виробництва існують різні 
комбінації витрат часу працівника.

Класифікація робочого часу стосовно виробничого процесу перед-
бачає виявлення видів робіт, на які витрачається робочий час при ви-
конанні виробничого завдання. Метою даної класифікації є з’ясування 
чинників, що найбільш впливають на тривалість виробничого процесу.

До категорії затрат часу, зумовлених виконанням посадових 
обов’язків, відносяться затрати часу на виконання робіт, передбачених 
Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників [10], 
положеннями про структурні підрозділи підприємства, посадовими ін-
струкціями тощо. Зазначена категорія затрат часу поділяється на час 
виконання основних функцій (обов’язків) і додаткових. До основних 
функцій відносять постійні обов’язки, що визначають посаду та квалі-
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фікаційні вимоги до фахівця. До додаткових функцій відносять завдан-
ня, що мають непостійний (разовий) характер або постійний на кшталт 
суміщення посад. Додаткові функції мають обов’язковий характер і по-
винні регламентуватись у посадових інструкціях чи оформлятись від-
повідними наказами та розпорядженнями.

Загальна тривалість усіх технологічно необхідних механізованих і 
ручних операцій, а також час на відпочинок та особисті потреби пра-
цівника утворюють регламентований час перебігу виробничого проце-
су. Різні додаткові, зайві операції та міжопераційні перерви збільшу-
ють тривалість виробничого процесу, отже, підлягають виявленню під 
час його аналізу й оцінювання ступеня раціональності.

Розгорнуту класифікацію затрат часу стосовно виробничого про-
цесу наведено на рис. 3.5 [4, c. 84].
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Рис.  3.5.  Класифікація робочого часу стосовно виробничого процесу
Вивчення робочого часу стосовно робочого процесу може відбу-

ватись перед безпосереднім вивченням робочого часу працівника чи 

бригади. Досконале знання особливостей ходу виробничого процесу в 
часі за змістом та цілеспрямованістю кожної з частин здатне запобігти 
суттєвим помилкам при впровадженні поділу та кооперування праці 
взагалі, сприяти проектуванню науково обґрунтованих індивідуальних 
та бригадних норм праці.

Інтенсивне використання різноманітних засобів виробництва (вер-
статів, машин, автоматичних ліній) потребує узгодження та відповід-
ного співвідношення функціонування уречевленої та живої праці. Тому 
для ретельного аналізу завантаження устаткування необхідно знати 
класифікацію часу його використання (рис. 3.6) [39, c. 21].
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Рис.  3.6.  Класифікація часу використання устаткування
Час використання устаткування поділяється на час роботи і час 

перерв у роботі устаткування.
Час роботи устаткування – це час, впродовж якого устаткуван-
ня перебуває в експлуатації. Цей час поділяється на час виконання 
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виробничого завдання, або оперативний час, і час роботи устатку-
вання, непередбачений виробничим завданням.
Під час виконання виробничого завдання устаткування знаходить-

ся в робочому стані, а предмет праці обробляється (переробляється); 
також виконуються допоміжні функції, необхідні для виконання осно-
вної роботи. Час виконання виробничого завдання поділяється на осно-
вний і допоміжний час.

Впродовж основного часу здійснюється процес оброблення (переро-
блення) предмету праці та автоматичне введення його в оброблення: на-
приклад, час оброблення поверхні деталі на металорізальних верстатах.

Основний час устаткування буває машинним (апаратурним), коли 
робітник спостерігає та регулює роботу устаткування (наприклад, ро-
бота на верстатах з автоматичною подачею), та машинно-ручним, коли 
поряд із машинною роботою потрібна ручна праця (наприклад, робота 
на верстатах з ручною подачею).

Допоміжний час витрачається на дії, необхідні для виконання осно-
вної роботи. Вони не повинні перекриватися машинним часом – напри-
клад, час установлення деталі на верстат, час завантаження апаратів 
перервної дії тощо.

Окрім того, оперативний час – основний і допоміжний – поді-
ляється на машинно-вільний, апаратурно-вільний і час роботи 
устаткування за участю робітника.
Час, непередбачений виробничим завданням, витрачається на вико-

нання непродуктивної роботи, яка виникає внаслідок недоліків у робо-
ті техніки або організації виробництва і праці.

Час перерв у роботі устаткування – це період його бездіяльності 
з тих чи інших причин. Перерви в роботі можуть бути регламен-
тованими та нерегламентованими.
Час регламентованих перерв пов’язаний з перервами: на підготовку 

до роботи та організаційно-технічне обслуговування робочого місця 
(виконання підготовчо-завершальних робіт і робіт з організаційно-
технічного обслуговування); зумовленими технологією та організаці-
єю виробничого процесу (ремонт механізмів за графіком, неусувні тех-
нологічні перерви, у тому числі за багатоверстатного обслуговування 
через суміщення часу зайнятості робітника на одному верстаті з необ-
хідністю обслуговувати інші тощо); на відпочинок та особисті потреби 
робітника.

Час нерегламентованих перерв – це період перерв, зумовлених по-
рушеннями виробничого процесу або трудової дисципліни.
Порушення виробничого процесу можуть бути пов’язані з відсут-

ністю енергії, води, пари, газу, тепла, палива, невідповідною кондиці-
єю технологічних параметрів, а також аваріями та незапланованими 
ремонтами під час ліквідації їх наслідків.

Час використання устаткування, машин, апаратів диференціюють 
на нормований та ненормований.

До нормованих затрат часу належить час роботи, безпосередньо 
пов’язаний з виконанням виробничого завдання, та час тих перерв, що 
пов’язані з підготовкою до обслуговування устаткування, машин, апа-
ратів, які передбачені технологією та організацією виробничого про-
цесу, а також час на відпочинок та особисті потреби робітника.

До затрат часу, які не нормують, належать періоди непродуктив-
ної роботи, а також перерви, зумовлені порушеннями нормального 
ходу виробничого процесу та порушеннями трудової дисципліни.

Ступінь використання робочого часу устаткування визначають такі 
показники:

◊ коефіцієнт використання робочого часу Кч, який показує, яку 
частину робочої зміни устаткування працює. Він визначається 
шляхом ділення часу роботи устаткування Тр на тривалість ро-
бочого дня Тзм [11, c. 36]:

                                           (3.4)

◊ коефіцієнт машинного часу, який показує, яку частину робочого 
часу устаткування працювало ефективно. Він визначається ді-
ленням часу ефективної роботи на тривалість робочого часу.

Продуктивність роботи устаткування залежить від коефіцієнта ро-
бочого часу.

Шляхи підвищення коефіцієнта машинного часу:
◊ автоматизація завантаження і розвантаження сировини;
◊ автоматизація обліку кількості і якості продукції, що випускається;
◊ покращення якості ремонту і умов виробничої експлуатації;
◊ покращення технічного нагляду робочого устаткування [11].
Слід зазначити, що чим гірша організація виробництва та праці на 

підприємстві, тим більші втрати часу у використанні устаткування, ма-



90

Нормування праці

91

Розділ  3. Аналіз трудового процесу і затрат робочого часу

шин, апаратів, і тим більш актуальним буде впровадження науково об-
ґрунтованих норм праці.

3.3.  Методичні засади аналізу трудового процесу і затрат 
робочого часу

Трудові процеси відрізняються один від одного не лише змістом, а 
й часом тривалості. Нормування пов’язане з вивченням затрат часу і 
методів роботи. Тому поряд з дослідженням трудових процесів приді-
ляється увага виміру затрат часу на їх виконання, а також визначенню 
ефективності використання робочого часу працівників та устаткування. 
Відомо, що трудовий процес здійснюється людиною із застосуванням 
машин та обладнання в певних організаційних та санітарно-гігієнічних 
умовах. Це зумовлює специфічність аналізу трудового процесу, що пе-
редує його раціоналізації та нормуванню праці. Такому аналізу підля-
гають:

а) якість організації та обслуговування робочого місця – технічний 
рівень устаткування, планування робочого місця, наявність по-
трібних інструментів та технологічного оснащення, комплек-
сність та своєчасність обслуговування;

б) робота устаткування – ступінь його використання щодо часу, по-
тужності та технологічних можливостей;

в) умови праці – фізичні зусилля та розумове напруження людини, 
темп роботи, стан мікроклімату, рівень шуму та вібрації, чистота 
повітря тощо;

г) діяльність людини – прийоми та методи праці, затрати робочого 
часу на виконання окремих елементів трудового процесу (опера-
цій, переходів, трудових рухів тощо), фізіологічні зміни в орга-
нізмі [29].

Під час нормування праці найбільш важливими є два аспекти, 
пов’язані із дослідженням трудових процесів. Перший полягає у вста-
новленні фактичних затрат часу на виконання елементів операції (тру-
дових рухів, дій, прийомів тощо). Другий – у встановленні структури 
затрат часу впродовж робочої зміни або її частини.

Встановлення тривалості виконання елементів операцій потрібне 
для розроблення нормативів часу, вибору раціональніших методів пра-
ці, встановлення складових норм часу, аналізу якості норм і нормати-
вів. Інформація про структуру затрат робочого часу використовується 

для розроблення нормативів часу обслуговування робочого місця та 
підготовчо-завершального часу, оцінювання ефективності використан-
ня робочого часу, аналізу наявної організації праці і виробництва.

Дослідження трудових процесів повинне враховувати, що час, який 
витрачається на виконання елемента операції чи встановленого виду 
робіт, залежить від великої кількості організаційно-технічних та пси-
хофізіологічних факторів, які, зазвичай, не піддаються повному контр-
олю. Тому для отримання достовірних висновків про тривалість еле-
ментів операцій і структуру затрат робочого часу потрібно використо-
вувати такі методи організації і оброблення спостережень, які дозволя-
ють враховувати імовірнісний характер досліджуваних процесів. Для 
отримання необхідної інформації з мінімальними витратами важливим 
є обґрунтування кількості спостережень [26].

Відповідно до цілей спостереження, особливостей конкретних ро-
бочих місць та організації праці виконавців існують різні класифікації 
методів вивчення затрат робочого часу (табл. 3.1) [4, c. 94].

За способом і метою спостереження, змістом і деталізацією за-
трат робочого часу виділяють такі методи: хронометраж; фото-
графія, що має три різновиди: фотографія робочого часу, фотографія 
використання устаткування в часі, фотографія виробничого процесу; 
фотохронометраж.

За методом спостереження вивчення затрат робочого часу здій-
снюється або шляхом безпосереднього вимірювання тривалості кожно-
го з елементів роботи чи перерви в роботі, або шляхом фіксування кіль-
кості випадків повторення тих чи інших видів затрат робочого часу у 
певному інтервалі часу. Безпосереднє вимірювання може бути здійсне-
не шляхом суцільних (безперервних) замірів з фіксацією всіх затрат ро-
бочого часу; вибіркових замірів; циклічних замірів. В іншому випадку 
встановлення затрат робочого часу здійснюється шляхом періодичних 
спостережень через однакові, заздалегідь встановлені інтервали часу; 
моментних спостережень.

Метод безпосередніх замірів, що передбачає фіксацію в процесі спо-
стереження тривалості всіх елементів затрат робочого часу і послідов ності їх 
виконання, має певні переваги та недоліки застосування.

Переваги методу безпосередніх замірів:
◊ фіксація тривалості всіх елементів робочого часу;
◊ послідовність виконання окремих елементів роботи;
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◊ точні дані про використання робочого часу і часу роботи устат-
кування;

◊ конкретно відображають роботу на кожному робочому місці або 
устаткуванні під час спостереження.

Недоліки методу безпосередніх замірів: 
◊ велика трудомісткість спостереження і обробки даних;
◊ неможливість одним спостерігачем проводити спостереження за 

великою кількістю робочих місць.
Перевагами методу моментних спостережень як способу одержання се-

редніх даних про фактичне завантаження робітників і устаткування, даних 
про затрати і втрати часу групи робітників або устаткування на основі 
законів математичної статистики є:

◊ мала трудомісткість роботи спостерігача;
◊ швидке й оперативне одержання необхідних даних;
◊ можливість одночасного спостереження за великою групою ро-

бітників або механізмів;
◊ відсутність необхідності безперервного спостереження за 

об'єктами, які вивчаються;
◊ можливість проведення спостереження з перервами.
Недоліки методу моментних спостережень:
◊ одержання тільки середніх величин;
◊ відсутність даних про чергування роботи і простою устаткування 

і даних про послідовність виконання окремих видів роботи;
◊ відсутність відомостей про тривалість виконання окремих еле-

ментів роботи або простоїв у кожному окремому випадку [11].
За об’єктом спостереження та формою організації праці на робо-

чих місцях розрізняють такі форми спостереження:
◊ індивідуальне, коли спостереження здійснюється за роботою од-

ного робітника або роботою однієї машини;
◊ групове, коли спостереження ведеться за роботою кількох робіт-

ників, кожен з яких зайнятий виконанням окремої роботи, або за 
роботою кількох машин;

◊ бригадне – у разі спостереження за роботою бригади робітників, 
що зайняті виконанням спільної, технологічно пов’язаної роботи 
на одному робочому місці;

◊ багатоверстатне, коли спостереження здійснюється за робо-
тою одного робітника, який обслуговує кілька установок, верста-
тів, агрегатів, апаратів;
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◊ маршрутне – у разі спостереження за робітником, який пере-
міщується за певним маршрутом; або за кількома робітниками, 
розміщеними настільки далеко один від одного, що спостерігач 
змушений обходити їхні робочі місця в процесі спостереження за 
певним маршрутом.

За способом спостереження та реєстрації його результатів фік-
сація затрат робочого часу може виконуватись у результаті візуального 
спостереження: безпосередньо спостерігачем за показниками найпро-
стіших приладів (годинників, секундомірів); за допомогою приладів, 
що фіксують початок і кінець окремих затрат часу, під наглядом пра-
цівника; самим робітником (самофотографія).

За способом та формою запису результатів спостереження засто-
совують записи: цифровий; індексний; графічний; фото- і кінозйомки; 
осцилографічний; комбінований.

Основними методами вивчення затрат робочого часу є хрономе-
траж, фотографія і фотохронометраж. Найбільш розповсюджені 
різновиди способів спостереження і фіксації затрат робочого часу за 
зазначеними методами наведено на рис. 3.7 [4, c. 96-97].

Під хронометражем у нормуванні праці розуміють вивчення будь-
якої операції шляхом спостереження та вимірювання робочого часу, 
що йде на виконання окремих її елементів. 

Мета хронометражу – виявлення чинників, що впливають на три-
валість кожного елемента операції, циклічно повторюючись.
Реалізація мети хронометражу передбачає виконання таких осно-

вних завдань:
◊ визначення кількості часу, необхідного для виконання різними 

методами тієї або іншої роботи з метою порівняння результатів;
◊ визначення потрібної кількості робітників для виконання тієї або 

іншої операції;
◊ здійснення реалістичних розрахунків, графіків роботи і робочого 

навантаження;
◊ формування справедливої системи стимулювання; розрахунки 

трудовитрат і фонду заробітної плати;
◊ забезпечення необхідних даних для прогнозування показників 

діяльності.
За результатами хронометражу обираються найекономічніші при-

йоми і рухи для проектування на їх основі раціональної структури 
операції в цілому при нормальній тривалості виконання окремих її 

елементів. Це дає змогу поширити передові прийоми і методи робо-
ти серед широкого кола робітників. У процесі хронометражу переві-
ряються й уточнюються норми, отримані вихідні дані для розроблення 
нормативів основного і допоміжного часу. Під час виконання елементів 
виробничої операції працівник застосовує певні трудові рухи, дії, при-
йоми та операції, які є об’єктами хронометражу.

Методика вивчення затрат робочого часу
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Рис.  3.7.  Класифікація методів вивчення і способів спостереження у дослі-
дженні затрат робочого часу
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Перед початком виміру затрат часу дані про окремі елементи тру-
дової операції заносяться в спеціальний хронометражний лист спо-
стережень (хронокарту). Залежно від тривалості і характеру елементів 
операції визначають кількість вимірів щодо кожного елемента. Прово-
дячи хронометраж, спостерігач записує тривалість окремих елементів 
операцій, а також усі перерви в хронокарту. Опрацьовуючи й аналізу-
ючи хронометражні спостереження, спочатку виключають помилкові 
виміри, а потім розраховують середню тривалість виконання кожного 
елемента. Сума середніх затрат за всіма елементами операції покаже 
середній час на виконання операції в цілому [3].

Залежно від мети хронометражу і характеру виконуваної роботи 
спостереження у разі хронометражу може бути: суцільним (безперерв-
ним), за яким враховують та вимірюють у часі всі явища, що виникли 
на робочому місці за період спостереження, і вибірковим, за яким вра-
ховують та вимірюють лише заздалегідь встановлені елементи опера-
цій.

У практиці хронометражу розрізняють три способи його проведен-
ня: безперервний – за поточним часом, вибірковий – за окремими еле-
ментами затрат часу і цикловий – за групами прийомів, дій, рухів. За 
безперервного способу всі елементи певної операції досліджують у по-
слідовності їх виконання. Вибірковий спосіб хронометражу застосову-
ється для вивчення окремих елементів незалежно від послідовності їх 
виконання. Цикловий спосіб – для дослідження тих елементів операції, 
що мають незначну тривалість.

За об’єктом спостереження хронометраж може бути індивідуаль-
ним, коли спостерігається робота одного робітника, зайнятого за одним 
верстатом; бригадним, якщо спостерігається робота бригади робітни-
ків, зайнятих виконанням спільної, технологічно пов’язаної роботи на 
одному робочому місці, і хронометраж роботи багатоверстатника.

Спостереження роботи багатоверстатника методом хронометражу 
застосовується, зазвичай, у циклічних процесах. У періодичних та не-
перервних процесах достатнім є проведення або фотографії робочого 
часу багатоверстатника, або хронометражу.

За способом запису результатів спостереження найширше застосу-
вання під час хронометражу має цифровий запис і значно рідше графіч-
ний. У багатьох випадках графічний запис доповнюється цифровими та 
індексними записами, що надає йому форму комбінованого запису [4].

Робота вимірюється не тільки за допомогою хронометражу, а й на 
основі затвердженої системи нормативів часу на трудові рухи.

Для глибшого вивчення трудового процесу широко використовуєть-
ся метод мікроелементного аналізу, коли операція розчленовується 
на найпростіші рухи, такі як «простягнути руку», «натиснути», «рух 
очей», «рух ніг». За допомогою аналізу виконання кожного такого мі-
кроелемента в часі й у просторі можна моделювати ручні прийоми і 
розраховувати час, необхідний для їх виконання [3].

При проведенні хронометражних спостережень слід враховувати ту 
обставину, що норми і нормативи розраховуються виходячи з передових 
прийомів і методів праці, але норма повинна передбачати середню інтен-
сивність праці робітника, який оволодів передовими прийомами і метода-
ми праці і виконує встановлене нормоване завдання. Тому спостереження 
слід проводити за робітниками відповідної кваліфікації, які мають при-
близно середній процент виконання норм по даній роботі (виду робіт), 
розрахований без врахування робітників, що не виконують норму.

Фотографія робочого часу – це засіб вивчення шляхом спостере-
ження і виміру всіх без винятку затрат часу впродовж повного ро-
бочого дня або деякої його частини.
Головне завдання фотографії робочого часу полягає у виявленні 

втрат робочого часу протягом зміни, визначенні причин, що виклика-
ють ці втрати, і розробленні необхідних організаційно-технічних за-
ходів для їх усунення. 

На підставі матеріалів фотографії робочого часу проектується ра-
ціональна організація обслуговування робочих місць, нормується 
підготовчо-завершальний час, час перерв на відпочинок і особисті по-
треби робітника, визначаються склад бригади і поділ роботи всередині 
бригади [3].

Залежно від мети, що переслідується фотографією, розрізняють:
◊ фотографію робочого часу – спостереження, що здійснюється 

над роботою робітника з метою виявлення та дослідження затрат 
і втрат робочого часу;

◊ фотографію роботи і перерв у роботі устаткування – спостере-
ження, що здійснюється з метою встановлення тривалості робо-
ти і перерв в роботі устаткування;

◊ фотографію виробничого процесу – одночасне вивчення затрат 
робочого часу робітником чи групою робітників, використання 
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устаткування у часі і здійснення технологічного процесу за ви-
значними технічними параметрами.

Спостереження і запис затрат робочого часу під час фотографії може 
здійснюватись шляхом безперервної реєстрації за поточним часом усіх 
затрат часу за мірою їх виникнення; шляхом вибіркової реєстрації і за-
мірів часу за окремими видами затрат робочого часу (затрати часу на 
підготовчо-завершальні роботи, обслуговування робочого місця тощо); 
шляхом періодичної реєстрації через заздалегідь встановлені інтерва-
ли часу змісту виконуваної робітником на даному робочому місці робо-
ти чи характеру перерви в ній.

Особливе місце у вивченні затрат робочого часу шляхом фотографії 
займає вибірковий метод моментних спостережень, який являє со-
бою статистичну вибірку з генеральної сукупності явищ, що виника-
ють на робочому місці. За цим методом спостерігаються не усі, а тільки 
частина складових генеральної сукупності елементів, відібраних вна-
слідок випадкового відбору.

Залежно від форми організації праці на досліджуваних робочих 
місцях і об’єктах спостереження фотографія робочого часу може бути 
індивідуальною, груповою, бригадною, маршрутною та роботи бага-
товерстатника.

За способом запису результатів досліджень фіксація затрат робочо-
го часу за їх змістом і тривалістю здійснюється у вигляді цифрового, 
індексного чи графічного запису, а також у вигляді комбінованого (змі-
шаного) запису, що доповнюють один одного [4].

Фотохронометраж проводять у тих випадках, коли спостереження 
за складом та структурою виробничого процесу потрібно доповнити 
високоточними замірами тривалості окремих, найбільш важливих, 
трудових операцій та рухів робітників. Тому фотохронометраж являє 
собою комбінований метод спостереження, який поєднує методику 
проведення фотографій та хронометражів. Проводяться такі спостере-
ження, як правило, одним спостерігачем протягом робочої зміни [1].

Для проведення якісного аналізу трудових процесів і затрат робо-
чого часу потрібно правильно обрати метод аналізу та технічні засоби 
досліджень.

Для вивчення затрат робочого часу під час проведення спостережень ви-
користовують різноманітні прилади: годинники, секундоміри, хроногра-
фи, телезйомку, кінозйомку, осцилографічний метод й інші.

Годинники із секундною стрілкою призначені для проведення фотогра-
фій робочого часу і фотохронометражних спостережень за операціями, 
що мають значну тривалість окремих прийомів.

При проведенні хронометражних спостережень використовують секун-
доміри. Однострілкові секундоміри застосовуються під час вибіркових хро-
нометражних спостережень. Двострілкові секундоміри застосо вуються за 
безперервних хронометражних спостережень.

Хронографи – прилади, які призначені для вимірювання коротких від-
різків часу і точної реєстрації за годинами моментів часу якої-небудь 
події. За способом реєстрації часу хронографи поділяються на:
◊ записуючі – коли запис проводиться спеціальними перами на па-

перовій стрічці;
◊ друкуючі – коли на стрічці віддруковується час реєстрова ної події;
◊ фотографічні – які фіксують на кіноплівці цифри, що відповіда-

ють хвилинам, секундам і часткам секунд;
◊ електронні – які автоматично записують зміни в досліджуваних 

процесах шляхом передачі імпульсів різної сили основним ре-
єстровим пристроєм, що на стрічці викреслює зигзагоподібні 
лінії, горизонтальна проекція яких виражає час з точністю до со-
тих доль секунди.

Крім секундомірів і хронографів, новими методами вивчення робочого 
часу є кінозйомка, промислова телезйомка і осцилографічний метод.

Кінозйомка призначена для вивчення часу роботи робітника й устат-
кування, застосовується при розробці планів НОП.

За допомогою кінозйомки можна створювати наочні інструктивні 
матеріали з удосконалення процесу праці і поліпшення умов праці.

Використання кінозйомки при вивченні процесів праці вимагає 
проведення таких чотирьох етапів роботи: підготовка до кінозйомки, 
кінозйомка, розшифрування і аналіз матеріалів кінозйомки.

Промислова телезйомка за допомогою камер створює можливість 
ефективного проведення хронометражу і фотографій робочого часу, 
дозволяє аналізувати роботу ділянки виробництва, виявляти виробничі 
втрати, раціонально використовувати робочий час на виконання даної 
операції і її окремих прийомів, слідкувати за загальною організацією 
виробництва і рухом технологічного потоку.

Промислове телебачення у виробничих умовах призначене для ви-
вчення НОП на робочому місці; проведення хронометражу виконання 
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операцій; проведення фотографії робочого часу; вивчення організації 
внутрішньоцехового транспорту; контролю технологічної дисципліни 
вико нання операції, ритму роботи конвеєра; вивчення організації ви-
робництва.

Осцилографічний метод – метод дослідження трудових процесів, 
що базується на автоматичній реєстрації змісту, тривалості і по-
слідовності виконання елементів операції через систему встанов-
лених датчиків і фіксації їх на спеціальній стрічці у вигляді осцило-
грами.
Осцилографування застосовується для вивчення трудових процесів 

верстатної обробки металів, деревини й інших матеріалів. Оскільки 
при верстатній обробці мають місце не тільки рухи механічних частин 
верстата, а й ручні прийоми, то до осцилографічної установки додають 
хроноприставку, яка допомагає встановити тривалість виконання руч-
них прийомів.

Призначення осцилографування в тому, що воно дозволяє розро-
бляти нормативи часу на машинно-ручні і ручні елементи, забезпечує 
можливість вивчення ступеня суміщення часу елементів операції [11].

Для одиничного виробництва характерне застосування візуальних 
спостережень з використанням секундомірів, хронометрів, хроногра-
фів та інших приладів. У великосерійному та масовому виробництвах, 
де дуже часта повторюваність трудових прийомів за короткої їх три-
валості, застосовується метод кіно- або телезйомки. Графоаналітичні 
методи дають змогу дослідити план робочого місця, положення робіт-
ника, його маршрут руху, робочу позу, кількість, послідовність та ха-
рактер трудових рухів, затрачуваний час [3].

Усі методи дослідження затрат робочого часу включають такі осно-
вні етапи: підготовка до спостереження, проведення спостереження, 
оброблення інформації, аналіз результатів і розроблення пропозицій 
щодо удосконалення організації праці. Зміст робіт кожного з етапів за-
лежить від методу дослідження затрат робочого часу.

Таким чином, спостереження різними методами становить осно-
ву дослідження змісту й обсягу праці при її нормуванні. На основі 
спостереження вивчають зміст і структуру робочих процесів, їхній 
взаємозв’язок. При цьому виявляються притаманні даному робочому 
місцю організація праці, виробничі можливості устаткування, машин, 
механізмів, кращі методи праці, кращі виконавці.

Тести для самопідготовки
1. До якого поняття найкраще підходить твердження «календарний пе-

ріод перебування виробу у виробництві від часу запуску вихідних 
матеріалів та напівфабрикатів в основне виробництво до отримання 
готового виробу»:
а) трудовий процес;
б) виробничий процес;
в) технологічний процес;
г) виробничий цикл?

2. Період, впродовж якого робітник виконує дії, що пов’язані безпосе-
редньо з виконанням виробничого завдання для перетворення сиро-
вини, матеріалів, напівфабрикатів у продукцію на даному робочому 
місці – це …
а) трудовий процес;
б) час роботи;
в) час перерв;
г) виробничий процес.

3. Тривалість виробничого циклу охоплює:
а) підготовчо-завершальний час;
б) час виконання технологічних операцій;
в) тривалість проходження природних процесів;
г) тривалість обслуговуючих процесів.

4. Міжопераційні перерви утворюють:
а) перерви між партіями;
б) перерви на обід;
в) перерви очікування;
г) перерви комплектування.

5. Час продуктивної роботи робітника складається з часу:
а) оперативної роботи;
б) підготовчо-завершальної роботи;
в) непродуктивної роботи;
г) роботи по обслуговуванню робочого місця.

6. За характером участі робітника у виконанні виробничої операції час 
оперативної роботи поділяють на:
а) час ручної роботи;
б) час машинно-ручної роботи;
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в)  час спостереження за роботою устаткування (машинно-авто ма-
тичний);

г)  час допоміжної роботи.
7.  Сутність  поняття  «відрізки  часу,  що  передбачені  організаційно-

технічною  структурою  виробничого  процесу  на  даному  робочо-
му місці  і  не можуть  бути  усунені  за  досягнутого  рівня  науково-
технічного та соціального прогресу» означає:
а)  час перерв у роботі;
б)  час нерегламентованих перерв;
в)  час регламентованих перерв;
г)  час непродуктивної роботи.

8.  До нормованих затрат робочого часу належать:
а)  підготовчо-завершальні затрати часу;
б)  оперативний час;
в)  час обслуговування робочого місця;
г)  час регламентованих перерв.

9.  До ненормованих затрат робочого часу належать:
а)  час непродуктивної роботи;
б)  втрати робочого часу з організаційно-технічних причин;
в)  втрати робочого часу через порушення трудової дисципліни;
г)  час відпусток з дозволу адміністрації.

10.  До шляхів покращення використання робочого часу робітника від-
носять:
а)  покращення матеріального і технічного обслуговування робо чих 

місць;
б)  покращення  якості  ремонту  і  умов  виробничої  експлуатації 

устаткування;
в)  підвищення кваліфікації кадрів;
г)  поліпшення організації процесу виробництва.
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 Фотографія робочого часу
Розділ 4

План викладу матеріалу
4.1.  Фотографія робочого часу та її види.
4.2.  Метод моментних спостережень.

4.1. Фотографія робочого часу та її види
Для встановлення ступеня використання робочого часу робітника й 

устаткування проводять різні види фотографій використання робочого 
часу.

Фотографія робочого часу – спостереження і послідовний запис 
усіх затрат робочого часу і перерв протягом зміни із зазначенням 
їх тривалості і послідовності.
Призначення фотографії використання робочого часу – підбір необ

хідних фактичних даних для встановлення коефіцієнтів використання 
робочого часу і показників використання устаткування.

Весь процес фотографії використання робочого часу можна розді
лити на чотири етапи:

1. Підготовка до спостереження.
2. Спостереження і вивчення робочого часу.
3. Оброблення даних спостережень.
4. Аналіз отриманих результатів і розроблення організаційно

технічних заходів, які забезпечують впровадження запроектова
них норм часу, виробітку, продуктивності устаткування і норм 
обслуговування.

Фотографія робочого часу проводиться з метою:
◊ удосконалення організації праці шляхом усунення втрат і скоро

чення нераціональних затрат часу;
◊ встановлення нормативів підготовчозавершального часу, часу 

для обслуговування робочого місця і перерв на відпочинок та 
особисті потреби;

◊ встановлення раціонального чергування роботи і відпочинку 
робіт ника протягом робочого дня;

◊ вивчення передового досвіду організації робочого часу з метою 
узагальнення і розповсюдження передових форм організації пра
ці і вико ристання робочого часу;
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◊	 удосконалення	організації	виробництва;
◊	 встановлення	 норм	 обслуговування	 устаткування	 і	 нормативів	

чисельності	робітників;
◊	 виявлення	причин	невиконання	норм	виробітку	(часу)	окремими	

робітниками	[11].
Класифікація	способів	проведення	фотографії	робочого	часу	досить	

різноманітна.	Розглянемо	методику	проведення	основних	з	них	[1,	8,	
11,	29].

Індивідуальна фотографія робочого часу	 складається	 з	 чотирьох	
етапів	роботи	і	проводиться	в	такій	послідовності:

І.	 Підготовка до спостереження:
◊	 вибір	об’єкта	для	спостереження;
◊	 бесіда	з	робітником;
◊	 заповнення	листка	спостереження	необхідними	даними;
◊	 вибір	фіксажних	пунктів.
Підготовчий	етап	забезпечує	подальшу	ефективність	спостережен-

ня,	оскільки	має	запобігти	всім	невизначеностям	та	збоям	у	роботі	спо-
стерігача	в	процесі	проведення	фотографії.	Він	починається	за	кілька	
днів	до	здійснення	спостереження.

Підготовка	починається	зі	складання	плану	проведення	фотографії	
з	 уточненням	мети,	 визначенням	 способів	 проведення	 та	 конкретної	
зміни	при	багатозмінному	графіку.

Вибір	об’єкта	для	спостереження	повинен	відповідати	поставленій	
меті:	це	може	бути	нове	робоче	місце,	новий	технологічний	процес,	для	
яких	тільки	встановлюють	нору	праці,	або	робочі	місця,	що	вже	досить	
довго	функціонують,	технологічні	процеси,	для	яких	виникла	необхід-
ність	удосконалення	організації	виробництва	і	праці,	перегляду	норм.

Етап	підготовки	починається	з	вибору	та	підготовки	самого	спосте-
рігача	до	проведення	спостереження.	Він	повинен	знати	виробничий	
процес,	склад	трудового	процесу,	поділ	окремих	операцій	за	функціями	
(основні,	допоміжні,	випадкові	тощо)	у	виробництві	продукції,	вміти	
відрізнити	нормальний	темп	праці	від	прискореного	чи	сповільненого,	
володіти	вимірювальними	засобами	та	методиками	фіксації	часу	в	про-
цесі	спостереження,	мати	необхідні	вимірювальні	засоби	та	прилади,	
заготувати	бланки	для	фіксації	відрізків	спостереження.

Спостерігач	 повинен	 ознайомитись	 з	 робочим	 місцем:	 отримати	
повне	уявлення	про	роботу	техніки,	організацію	виробництва	і	праці,	

стан	устаткування,	зміст	трудових	операцій,	доцільність	застосування	
конкретних	інструментів,	оснащення,	вимірювальних	приладів.

Для	проведення	фотографії	робочого	часу	повинно	бути	чітко	вста-
новлене	місце	знаходження	спостерігача	(фіксажний	пункт),	де	він	не	
заважав	би	праці	робітника.

У	 процесі	 ознайомлення	 з	 робочим	 місцем	 спостерігач	 повинен	
спілкуватися	з	робітником	для	роз’яснення	мети	і	завдань	запланова-
ного	 спостереження,	 відповісти	 на	 питання,	 разом	 виявити	 недоліки	
умов	праці	на	даному	робочому	місці.

Якщо	фотографія	робиться	з	метою	виявлення	затрат	робочого	часу,	
то	її	виконують	за	існуючої	організації	праці	з	усіма	її	недоліками.	Коли	
матеріали	фотографії	потрібні	для	розробки	нормативів	і	норм	часу,	то	
на	підготовчому	етапі	необхідно	створити	таку	організацію	праці,	на	
яку	будуть	орієнтовані	ці	нормативи	і	норми.

На	етапі	підготовки	слід	розробити	основний	документ	 спостере-
ження	–	лист	спостереження,	де	помістити	скорочену	характеристику	
об’єкта	спостереження	та	опис	змісту	дій,	що	спостерігаються,	визна-
чити	спосіб	запису	замірів	часу	(додаток	А)	.

ІІ.	 Спостереження	 передбачає	 реєстрацію	 всіх	 затрат	 робочого	
часу	як	за	назвою,	так	і	за	тривалістю.

З	моменту	початку	спостереження	спостерігач,	користуючись	при-
ладом	реєстрації	часу	(хронометром,	годинником),	занотовує	на	фото-
карті	 послідовно	 всі	 фактичні	 затрати	 часу	 на	 спостережувальному	
робочому	місці	незалежно	від	їхньої	доцільності,	одночасно	фіксуючи	
поточний	час	у	відповідній	графі.	Рекомендована	точність	запису	по-
точного	часу	–	±0,5	хв.	із	заокругленням	до	однієї	цілої	хвилини.

ІІІ.	 Оброблення результатів спостереження	 ведеться	 в	 такій	 по-
слідовності:

◊	 визначається	тривалість	робочого	часу	за	кожним	елементом	за-
трат	робочого	часу	шляхом	вирахування	із	показників	поточного	
часу	його	значення	за	попереднім	елементом;

◊	 проводиться	 індексація	 (тобто	умовне	позначення,	яке	прийма-
ється	із	класифікації	затрат	робочого	часу);

◊	 групуються	однойменні	затрати	робочого	часу	і	об’єднуються	в	
групи	складанням	фактичного	і	проектованого	балансу	робочого	
дня	(табл.	4.1,	4.2)	[8].
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Таблиця  4.1
Зведення однойменних затрат

Тпз Тобсл Топ Тпт Тобсл.орг Тобсл.тех Тпнт Твоп Тптд

За	фактичним	балансом	робочого	дня	визначаються	коефіцієнт ви-
користання робочого часу	та	коефіцієнт завантаження робітника.

ІV.	 Аналіз отриманих результатів	встановлює	проектовані	величи-
ни	затрат	робочого	часу	відповідно	до	раціональної	організації	праці	
на	робочому	місці	на	основі	нормативів.

За	 проектованим	 (нормативним)	 балансом	 робочого	 часу	 визна
чається	коефіцієнт	використання	робочого	часу,	який	приймається	за	
основу	при	розробленні	норм	часу	і	норм	виробітку.

Проектований	(нормативний)	баланс	робочого	часу	дозволяє	визначити:
◊ коефіцієнт можливого ущільнення робочого часу	Кущ,	який	ви-

значається	за	формулою	[11,	c.	54]:

																																		(4.1)

◊ коефіцієнт підвищення продуктивності праці	Кпр.пр,	що	визна-
чається	за	формулою	[11,	c.	55]:

																												(4.2)

де	 	–	оперативний	час,	відповідно	фактичний	і	проектова-
ний,	хв.;

Тзм	–	тривалість	зміни,	хв.

Таблиця  4.2
Фактичний і проектований баланс використання робочого часу

Найменування 
затрат часу

Фактичний час Проектований час Збільшення (+)
Скорочення (-)% тривалість % тривалість

Коефіцієнт	використання	робочого	часу	
Коефіцієнт	завантаження	робітника	

Коефіцієнт	можливого	ущільнення	робочого	часу

Коефіцієнт	підвищення	продуктивності	праці

Заходи	 з	 усунення	 виявлених	 недоліків	 в	 організації	 виробничо
трудового	процесу:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________

Групова фотографія робочого часу	відрізняється	від	індивідуальної	
тільки	обсягом	робочих	місць,	що	вивчаються	одночасно,	і	застосову-
ється	для	вивчення	завантаження	різних	робітників,	які	зайняті	на	ін-
дивідуальних,	однорідних	або	різнорідних	роботах.

Етапи	роботи,	методика	проведення,	обробка	й	 аналізи	 такі	ж,	 як	
і	при	індивідуальній	фотографії	робочого	часу,	тільки	різниця	в	тому,	
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що	одержують	одночасно	декілька	фактичних	балансів	робочого	часу	і	
при	аналізі	мають	можливість	їх	зіставляти,	і	якщо	робота	однорідна	–	
вивести	загальний	нормативний	баланс	робочого	часу	для	нормування.

Бригадна фотографія робочого часу проводиться	 на	 роботах,	 де	
робітники	об’єднані	в	бригади	за	технологічним	принципом.	Дані	спо-
стереження	бригадної	фотографії	використовуються	для	більш	раціо-
нальної	побудови	робочого	дня	і	рівномірного	розподілу	функцій	між	
членами	 бригади.	 При	 обробленні	 даних	 спостережень	 складається	
фактичний	баланс	робочого	часу,	а	при	аналізі	даних	балансу	склада-
ється	проектований	баланс	і	розробляються	організаційнотехнічні	за-
ходи	для	поліпшення	використання	робочого	часу	(табл.	4.3)	[8].

Таблиця  4.3
Зведена відомість однойменних затрат робочого часу бригади
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1-й 2-й 3-й 4-й

Затрати робочого часу, хв.

Баланс робочого часу бригади

Категорія 
затрат ро-
бочого часу

Індекс

Робітники

Сумарна 
величина 

затрат ро-
бочого часу 
бригади

1-й 2-й 3-й 4-й

Затрати робочого часу

хв. % хв. % хв. % хв. %

Бригадна	фотографія	проводиться	з	метою	встановлення	норм	чи-
сельності	бригади	і	норм	обслуговування.

Процес	самофотографії	полягає	в	тому,	що	робітники	самі	протя-
гом	зміни	фіксують	у	спеціальних	листах	спостереження	всі	випадки	
простою	і	заходи	з	їх	усунення	(рис.	4.1)	[8].

Листок спостереження № __________
Самофотографія

Найменування	роботи:	
_______________________________

Дата	___________________________

Місце	спостереження:	
_______________________________

(цех,	дільниця)

Час	початку	зміни	________________
Час	закінчення	зміни	______________

Робоче	місце	__________________ Обсяг	виконаної	роботи	___________

Устаткування	_________________ _______________________________
(одиниці	виміру)

Прізвище	та	ініціали	робітника	_______________________________

Найменування за-
трат робочого часу 

(назва операції)

Поточний час (початок 
роботи, перерви) Тривалість

год. хв. хв. у відсотках до 
Тзм

1.

2.

3.

…

Підпис	виконавця	самофотографії	_____________________________
Рис.  4.1.  Лист спостереження під час проведення самофотографії

Успіх	самофотографії	залежить	від	підготовчої	роботи,	яка	передба-
чає	своєчасну	роздачу	робітникам	бланків	самофотографії,	проведення	
інструктажу	про	порядок	заповнення	форм	і	спосіб	фіксації	часу,	пояс-
нення	завдань	з	поліпшення	використання	робочого	часу	і	підвищення	
продуктивності	праці.

У	листі	спостереження	вказуються	дані	про	характер	простоїв,	при-
чини,	які	викликали	простої,	час	початку	і	закінчення	простою.

Після	 закінчення	 самофотографії	 всі	 листи	 спостереження	 збира-
ють,	старанно	обробляють	і	групують	однорідні	види	простоїв	на	різ-
них	робочих	місцях	за	причинами	виникнення,	з	метою	розробки	за-
ходів	з	їх	усунення.
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Маршрутна фотографія	застосовується	для	вивчення	використан-
ня	робочого	часу	робітників,	які	не	мають	постійного	робочого	місця	
(робітники,	які	зайняті	перевезенням	меблевих	заготовок,	матеріалів;	
водії	 тощо).	Маршрутна	фотографія	може	проводитися	двома	 спосо-
бами:	способом переміщення спостерігача разом з робітником	і	спосо-
бом пікетів (пунктів).

За	способом переміщення спостерігача разом з робітником	процес	
спостереження	і	фіксація	часу	прово	диться	як	індивідуальна	фотогра-
фія	робочого	часу	і	спостерігач	заносить	у	лист	спостереження	час	по-
чатку	 і	 закінчення	спостереження,	 а	потім	 звичайним	способом	спо-
стереження	опрацьовує.

Таким	чином	спостерігач	може	охоплювати	тільки	одного	робітни-
ка,	з	яким	він	переміщається.

Спосіб пікетів	 передбачає	 одночасне	 спостереження	 декількома	
спостерігачами	 великої	 кількості	 робітників,	 які	 зайняті	 виконанням	
роботи	певним	маршрутом	(наприклад,	транспортування	вантажів).

У	пунктах	навантаження	і	вивантаження	спостерігачі	фіксують	час	
прибуття	і	вибуття	кожної	одиниці	транспортного	засобу	(рис.	4.2).

Пікет 3 Пікет 2

Пікет 1

Рис.  4.2.  Схема розміщення робочих місць (пікетів) і спостерігачів при 
маршрутний фотографії робочого часу способом пікетів

Дані	 спостережень	 обробляють	 одночасно	 за	 всіма	 листами	 спо-
стереження,	які	одержані	з	кожного	пункту.	На	основі	даних	обробки	
визначають	середній	час	простоїв	по	пікетах,	рух	від	пікету	до	пікету	
і	 тривалість	 одного	 трудового	 рейсу.	 За	 цими	 підсумковими	 даними	
можна	встановити	норму	часу	на	один	рейс	з	розчленуванням	його	на	
час	в	русі	 і	на	час	простоїв	внаслідок	навантаження,	вивантаження	 і	
оформлення	документів.

Фотографію часу використання устаткування	можна	проводити	як	
методом	безпосередніх	замірів,	так	і	методом	моментних	спостережень.

Методика	 проведення	 спостережень	шляхом	 замірів	 як	 при	 інди
відуальній,	так	і	груповій	фотографії	використання	устаткування	май-

же	не	відрізняється	від	фотографії	робочого	часу.	Різниця	лише	в	тому,	
що	 в	 першому	 випадку	 вивчається	 час	 робітника,	 а	 тут	 час	 устатку-
вання,	машини,	апарата.	Робочий	час	розглядається	за	відношенням	до	
устаткування,	наявності	ефективної	роботи,	простою,	холостого	ходу	
і	т.	д.	За	даними	спостереження	і	замірів	складається	зведення	резуль-
татів	 спостереження	 і	 баланс	 часу	 використання	 устаткування,	що	 є	
основою	для	розрахунку	таких	показників:

◊ коефіцієнт використання робочого часу	Кч	[8,	c.	37]:

																																							(4.3)

◊ коефіцієнт ефективної роботи машини	Ке.м	[8,	c.	37]:

;																																							(4.4)

◊ коефіцієнт холостого ходу машини	Кхх	[8,	c.	37]:

																																							(4.5)

де	 	–	затрати	часу	ефективної	роботи	і	холостого	ходу	за	даними	
спостережень;

 – затрати	часу	ефективної	роботи	і	холостого	ходу	за	проекто
ваними	затратами;

Тхх – час	холостого	ходу;
Тзм –	тривалість	зміни.
Під	 фотографією виробничого процесу	 розуміють	 метод	 спосте

реження,	 який	 передбачає	 одночасне	 вивчення	 затрат	 робочого	 часу	
кожного	робітника	і	часу	роботи	устаткування	з	фіксацією	параметрів	
роботи	устаткування	і	технологічних	режимів.	Цим	методом	доцільно	
користуватися	на	таких	виробничих	дільницях,	де	встановлене	склад-
не	устаткування	зі	змінними	режимами	технологічного	процесу	і	пара
метрами	роботи	машини,	агрегату,	обслуговуванням	яких	зайнято	де-
кілька	робітників.

На	 етапі	підготовки	до	 спостереження	 слід	 забезпечити	найбільш	
глибоке,	 детальне,	 всебічне	 вивчення	 технологічного	 процесу	 в	 ці-
лому	 та	 специфічних	 особливостей	 роботи	 тих	 конкретних	 апаратів,	
агрегатів,	 за	 якими	 вестиметься	 спостереження.	Це	 включає	 попере-
днє	вивчення	технологічних	регламентів,	 інструкцій,	детальний	опис	
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технологічного	 процесу,	 обладнання,	 способів	 його	 вимірювання	 та	
контролю,	 визначення	 санітарногігієнічних	 характеристик	 робочого	
місця,	кількісного	та	соціальнопрофесійного	складу	робочої	бригади,	
кількісних	та	якісних	характеристик	виробленої	за	зміну	продукції,	го-
ловних	факторів,	що	впливають	на	ефективність	праці	робітників.

На	етапі	проведення	спостереження	спостерігач	одночасно	складає	
фотографію	технологічного	процесу	і	фотографію	робочого	часу	вико-
навця.	Якщо	зміст	технологічного	і	трудового	процесів	дуже	складний,	
залучають	двох	спостерігачів.	Спостереження	потребує	періодичного	
обходу	задіяних	у	технологічному	процесі	апаратів	для	фіксації	їхньо-
го	 стану	 (робота,	 перерва)	 та	 показань	приладів	 для	 контролю	пара-
метрів	 технологічного	 процесу,	 виявлення	 причин	 їх	 відхилення	 від	
норми	та	зупинок	апарата.	Друга	частина	спостереження	складається	
з	 одночасної	 фіксації	 стану	 устаткування	 та	 затрат	 часу	 виконавцем	
на	дії,	пов’язані	із	забезпеченням	безперебійного	ходу	технологічного	
процесу	(виконується	як	фотографія	робочого	часу,	за	її	методикою).

Етап	оброблення	результатів	спостереження	виконується	за	трьома	
напрямами:
1)	 оброблення	 результатів	 спостереження	 технологічного	 процесу	

устаткування,	а	саме:
◊	 підрахунки	витрат	сировини,	матеріалів	і	виходу	продукції;
◊	 складання	вибірок	повторюваних	операцій	та	простоїв;
◊	 зіставлення	показників	і	режимів	з	технологічним	регламентом;
◊	 зіставлення	параметрів	у	різних	змінах	та	ін.;
◊	 складання	фактичного	балансу	робочого	часу	устаткування;

2)	 оброблення	результатів	спостереження	за	трудовим	процесом	(ро-
бітників),	який	окрім	звичайного	оброблення	фотографії	робочого	
часу	працівника,	містить:
◊	 операційні	вибірки	та	порівняння	даних	по	змінах;
◊	 залучення	інших	матеріалів,	необхідність	яких	випливає	із	цілей	

спостереження	 (виключення	 втрат	 робочого	 часу,	 підвищення	
якості	 продукції,	 стабілізування	 якісних	 параметрів	 продукції,	
зниження	витрат	сировини,	матеріалів,	енергоносіїв	та	ін.);

◊	 складання	фактичного	балансу	робочого	часу	працівника;
3)	 складання	підсумкових	об’єднаних	матеріалів,	до	яких	входять:

◊	 фактичний	та	нормативний	баланси	використання	робочого	часу	
робітників;

◊	 фактичний	 та	 нормативний	 баланси	 використання	 фонду	 часу	
устаткування;

◊	 матеріальні	баланси	технологічного	процесу;
◊	 норми	виробітку	продукції	окремих	агрегатів;
◊	 штатні	нормативи	та	норми	обслуговування;
◊	 планування	 заходів	щодо	 вдосконалення	 виробничого	 процесу,	

організації	виробництва	і	праці.
Результативність	фотографії	робочого	часу	переважає	такі	його	не-

доліки,	як	певна	складність	та	трудомісткість.	Тому	з	підвищенням	рів-
ня	технічного	оснащення	виробництва	поширюється	необхідність	саме	
фотографії	виробничого	процесу,	в	якому	відображається	комплексний	
підхід	до	встановлення	норм	праці	з	одночасним	нормуванням	матері-
альних	складових	технологічного	процесу.

4.2.  Метод моментних спостережень
На	багатьох	машинобудівних	заводах	і	на	підприємствах	інших	га-

лузей	промисловості	вивчення	затрат	робочого	часу	проводиться	мето-
дом	моментних	спостережень,	який	вигідно	відрізняється	від	методу	
безпосередніх	замірів.	Це	простий	статистичний	спосіб	отримання	се-
редніх	даних	про	фактичне	завантаження	робітників	і	обладнання	ді-
лянок,	цехів	і	підприємства	в	цілому,	оснований	на	теорії	ймовірності	і	
передбачає	вибіркові	спостереження	[1,	4,	11,	29,	39].

Проте,	 результати,	 отримані	 методом	 моментних	 спостережень,	
менш	точні,	а	тому	мають	обмежену	ділянку	використання:	як	попере-
дні	дані	для	визначення	необхідності	проведення	фотографії	робочо-
го	дня,	як	перевірка	ритмічності	виробництва,	як	база	для	складання	
загального	уявлення	про	використання	робочого	часу	та	необхідність	
впровадження	технічно	обґрунтованих	норм	або	перегляду	 існуючих	
норм	праці.	Цей	метод	широко	використовують	при	вивченні	багато-
апаратних	і	багатоверстатних	виробництв	і	процесів	із	залученням	ве-
ликої	кількості	робітників	однієї	ж	професії,	бригад	з	великою	чисель-
ністю	робітників.

Сутність методу моментних спостережень	полягає	у	фіксуванні	
не	 окремої	 тривалості	 кожної	 з	 операцій	 впродовж	 зміни,	 а	 у	фіксу-
ванні	 окремих	 (заздалегідь	 вибраних)	 випадкових	 моментів	 робочої	
зміни	стану	робітника	(апарата,	верстата,	іншого	устаткування)	щодо	
виконання	завдання	або	простою	та	встановлення	на	основі	цих	даних	
питомої	ваги	та	абсолютних	значень	затрат	часу.
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Застосування	методу	будується	на	припущенні,	що	імовірність	по-
вторення	того	чи	іншого	елементу	роботи	чи	перерви	в	роботі	прямо	
пропорційна	зайнятості	конкретного	робітника	на	конкретному	устат-
куванні	під	час	виконання	певної	роботи t1,	числу	повторення	цієї	робо-
ти	n,	кількості	устаткування,	що	обслуговуються	даним	робітником	m	
та	обернено	пропорційна	тривалості	досліджуваного	проміжку	часу	Т.

Таким	чином,	імовірність	р	виконання	робітником	на	устаткуванні	
тієї	чи	іншої	роботи	така	[4,	c.	164]:

1 .t nmp
T

= 																																												(4.6)

Якщо	 відношення	 величин	 1t
T
	 виразити	 у	 відсотках	 через	 а,	 де	

1 100,ta
T

= ⋅ 	то	середній	відсоток	часу,	що	витрачається	робітником	на	

виконання	тієї	чи	іншої	роботи,	становить	[4,	c.	164]:
100 .pa

mn
= 																																												(4.7)

Якщо	 спостереження	 ведеться	 за	 групою	 робітників
багатоверстатників,	то	завантаженість	робітника	тією	чи	іншою	робо-
тою	визначатиметься	за	формулою	[4,	c.	165]:

0
1

100 ,pHa
mn
′ ⋅

= 																																								(4.8)

де	 0H ′ 	 –	 середня	 кількість	 верстатів,	 що	 обслуговується	 робітником	
на	даній	дільниці,	яка	визначається	як	відношення	числа	верстатів	на	
дільниці	до	числа	зайнятих	робітників.

З	теореми	складання	ймовірностей	випливає,	що	імовірність	здій-
снення	якогось	 із	кількох	несумісних	явищ	дорівнює	сумі	 їх	ймовір-
ностей.	 Це	 положення	 використовують	 при	 визначенні	 зайнятості	
робіт	ника	виконанням	тієї	чи	іншої	роботи	(операції),	а	також	для	ви-
значення	використання	устаткування,	вибираючи	з	даної	загальної	су-
купності	явищ	моменти,	що	цікавлять	спостерігача.

Підготовка до спостереження	 складається	 з	 обрання	об’єкта	 до-
слідження	 та	 ознайомлення	 з	 ним,	 планування	 маршруту	 обходу	
спостерігачем	 зони	 спостереження,	 визначення	 кількості	 моменто
спостережень,	попереднього	заповнення	спеціального	бланку.

До	листа	спостереження	вносять	загальні	відомості:	назва	цеху,	ді-
лянки,	 номер	 зміни,	 кількість	 спостережуваних	 робочих	місць,	 дата,	

прізвище	спостерігача,	число	спостережень,	кількість	обходів,	час	по-
чатку	обходу,	наводиться	також	перелік	категорій	затрат	робочого	часу	
роботи	 обладнання	 з	 їх	 умовними	 позначеннями	 –	 індексами.	 При	
встановленні	маршруту	обходу,	визначається	його	довжина	і	час,	необ-
хідні	на	один	обхід;	встановлюються	фіксажні	пункти,	тобто	місця,	де	
повинні	фіксуватися	моментоспостереження.

Забезпечення	надійності	результатів	спостереження,	отрима	них	ме-
тодом	моментних	спостережень,	полягає	у	виконанні	таких	умов:

◊	 кількість	 спостережень	 має	 бути	 досить	 великою	 для	 дос
товірності	відображення	фактичної	ситуації;

◊	 спостереження	мають	 бути	 раптовими,	 випадковими	 та	 досить	
короткими,	щоб	фіксувати	лише	один	елемент	роботи	(опе	рації)	
у	вільному,	незалежному	виконанні;

◊	 сумарна	 тривалість	 спостереження	 має	 забезпечити	 охоп	лення	
всіх	без	винятку	операцій	та	елементів	роботи;	як	правило,	спо-
стереження	триває	всю	зміну.

Необхідна	кількість вимірів	розраховується	за	формулою	[4,	c.	166]:
2

2
2

(1 ) 100 ,a kM
k p

−
= ⋅

⋅
																																				(4.9)

де	k –	питома	вага	затрат	робочого	часу,	пов’язаних	з	виконан	ням	до-
сліджуваної	роботи,	або	часу	роботи	устаткування,	машини,	апарата,	
верстата	(ймовірність	зафіксувати	робітника	або	устат	кування	у	стані	
роботи);

(1	– k) – питома	вага	перерв	у	роботі	робітника	або	про	стоїв	устатку-
вання,	машини,	апарата,	верстата	(тобто	ймовірність	застати	робітника	
чи	устаткування	у	стані	недіяльності);

р – припустимий	 рівень	 відносної	 помилки	 результатів	 спосте
реження	(приймається	у	відсотках	від	величини	k	або як	частка	k, при-
йнятого	за	1;	зазвичай	значення	р дорівнює	3–10	%);

а	–	коефіцієнт,	 залежний	від	заданої	 імовірності,	 тобто	такий,	що	
характеризує	імовірність	невиходу	помилки	спостереження	за	встанов-
лені	межі.

Якщо	вивчаються	операції	невеликої	тривалості	чи	робота	має	ре-
гулярний,	 постійно	 повторюваний	 характер,	 то	 спостереження	 про-
водяться	 рідше.	 В	 умовах,	 коли	 робота	 повторюється	 нерегулярно	 і	
має	одиничний	характер,	потрібно	більше	спостережень.	У	масовому	
і	 крупносерійному	 виробництві,	 зазвичай,	 використовують	 довірчу	
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імовірність	0,84.	За	цих	умов	коефіцієнт	а	буде	становити	1,4	та	а2≈2,	
а	формула	для	встановлення	числа	спостережень	матиме	вигляд	[4,	c.	
166]:

2
2

2(1 ) 100 .kM
k p
−

= ⋅
⋅

																																		(4.10)

За	 умов	 серійного	 і	 дрібносерійного	 виробництва	 з	 нестабільним	
виробничим	процесом	для	отримання	більшої	впевненості	в	достовір-
ності	результатів	спостережень	довірчу	імовірність	приймають	рівною	
0,92,	якій	відповідає	коефіцієнт	а 1,75	та	а2≈3.	Формула	для	встанов-
лення	числа	спостережень	матиме	вигляд	[4,	c.	167]:

2
2

3(1 ) 100 .kM
k p
−

= ⋅
⋅

																																			(4.11)

Кількість	 необхідних	 спостережень	може	 бути	 визначена	 за	 табл.	
4.4,	що	побудована	за	вказаними	формулами	[4,	c.	168].

Таблиця  4.4
Число моменто-спостережень залежно від значень k та a

П
ит

ом
а 
ва
га
 в
ид
у 

за
т
ра
т
 р
об
оч
ог
о 

ча
су
, k

Число спостережень в умовах 
масового виробництва для імовір-

ності 0,84

Число спостережень в умовах 
серійного та дрібносерійного ви-
робництва для імовірності 0,92

Встановлений рівень точності (допустима помилка) р, %

±3 ±5 ±8 ±10 ±3 ±5 ±8 ±10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,05 42200 15200 5950 3800 63300 22800 8925 5700

0,1 20000 7200 2800 1800 30000 10800 4200 2700

0,15 12600 4500 1770 1130 18900 6750 2650 1800

0,2 8890 3200 1250 800 13320 4800 1800 1200

0,25 6650 2400 940 600 10000 3600 1400 900

0,3 5180 1870 730 490 7780 2800 1100 700

0,35 4120 1500 580 370 6200 2250 870 550

0,4 3330 1200 470 300 5000 1800 700 450

0,45 2700 980 380 250 4050 1470 570 370

0,5 2200 800 310 200 3300 1200 470 300

Продовження: таблиця  4.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,55 1820 650 250 160 2730 980 370 240

0,6 1480 530 210 135 2220 800 310 200

0,65 1200 430 170 110 1800 650 250 165

0,7 950 340 130 85 1430 510 180 130

0,75 720 270 105 70 1080 400 160 105

0,8 560 200 80 50 840 300 120 75

0,9 250 90 35 22 380 140 90 35

Якщо	 треба	 встановити	 величину	 кожного	 виду	 затрат	 робочого	
часу	 чи	 використання	 устаткування,	 обсяг	 необхідних	 спостережень	
визначають	або	виходячи	з	питомої	ваги	виду	затрат	робочого	часу,	що	
є	мінімальним,	або	використовуючи	перетворену	формулу	Стейнгауза	
[4,	c.	167]:

2
1100

,

n P
nH

P

 −
− 

 =
 
 
 

																															(4.12)

де	n – число	досліджуваних	елементів	затрат	робочого	часу,	роботи	чи	
простоїв	устаткування;

P	–	допустима	величина	відносної	похибки	в	результатах	спостере-
ження.

Аналогічні	результати	можуть	бути	отримані	 за	даними	табл.	4.5,	
побудованої	за	формулою	Стейнгауза	[4,	c.	169].

Таблиця  4.5
Число моменто-спостережень залежно від допустимої похибки Р та числа 

досліджуваних елементів
Величина до-
пустимої по-

хибки Р

Число досліджуваних елементів п

3 4 5 6 7 8 9 10

3 680 76 829 862 895 911 924 942
5 233 256 267 297 307 313 319 324
8 84 97 103 108 114 115 116 118
10 51 59 63 66 69 70 71 72
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Після	 визначення	 загального	 обсягу	 спостереження	потрібно	 роз-
рахувати	 кількість обходів,	 яку	 повинен	 зробити	 спостерігач,	 щоб	
одержати	 бажаний	 результат.	Для	 цього	 загальну	 кількість	моменто
спостережень	слід	поділити	на	кількість	об’єктів	спостереження	(ро-
бочих	місць,	робітників	тощо).

Моментні	 спостереження	 проводяться	 як	 періодичні	 обходи	 діля-
нок,	де	розміщені	робочі	місця	виконавців,	за	встановленим	маршру-
том.	Порівнявшись	з	робочим	місцем–фіксажним	пунктом,	спостерігач	
визначає,	чим	зайняті	робітник	або	обладнання	в	даний	момент	часу,	
і	записує	результат	в	лист	спостережень,	тобто	відмічає	кількість	мо-
ментів	однойменних	видів	затрат	часу:	підготовчозавершального,	опе-
ративного,	обслуговування	робочого	місця,	відпочинку,	простоїв	тощо.	
Співвідношення	числа	моментоспостережень	перетворюється	у	спів-
відношення	 кількості	 часу,	 що	 дає	 можливість	 аналізу	 ефективності	
використання	змінного	фонду	робочого	часу.

Розроблений	маршрут	обходу	не	повинен	порушуватись.	Швидкість	
пересування	спостерігача	за	маршрутом	може	бути	довільною,	але	по-
стійною.	Кожний	наступний	обхід	спостерігач	має	починати	з	іншого	
фіксажного	пункту	на	маршруті.

Для	 забезпечення	 високої	 надійності	 та	 достовірності	 результатів	
спо	стереження	 для	 вибору	 порядку	 й	 чергування	 об’єктів	 спостере
ження	 слід	 використовувати	 таблиці	 випадкових	 чисел.	 Кожне	 таке	
число	може	визначати	години	та	хвилини	спостереження,	поряд	ковий	
номер	робітника	чи	устаткування	(машини,	верстата,	апа	рата),	за	яки-
ми	здійснюється	спостереження	затрат	часу	протягом	робочої	зміни	(в	
цьому	випадку	вони	мають	бути	визначені	згідно	з	класифікацією	за-
трат	часу	та	відповідно	промарковані).

Фіксація	 числа	 випадків	 (моментів)	 повторення	 того	 чи	 іншого	
виду	затрат	робочого	часу	здійснюється	умовними	позначеннями (ін-
дексами,	числами),	що	полегшує	процес	спостереження.	Форми	карт	
залежать	від	способу	проведення	спостережень,	їх	частоти,	числа	до-
сліджуваних	елементів,	цілей	досліджень	та	інших	умов.	Коли	за	мету	
спостережень	ставлять	отримання	не	тільки	загальної	інформації	щодо	
структури	 затрат	робочого	часу	чи	роботи	устаткування	в	цілому	по	
дільниці,	але	й	кожного	робочого	місця	чи	верстата,	зазвичай,	застосо-
вують	індексну	(цифрову	або	літерну)	систему	позначень	для	кожного	
досліджуваного	елемента.

Якщо	деталізація	робочого	часу	по	виконавцях	чи	часу	використан-
ня	устаткування	по	верстатах	не	вимагається,	більш	зручною	є	реєстра-
ція	моментів	за	допомогою	різних	символів.	Наприклад,	може	застосо-
вуватись	рахунок	п’ятірками,	за	яким	кожний	штрих	відмічає	момент	
(косим	штрихом	відмічається	п’ятий	момент).	При	фіксації	десятками	
застосовують	такий	порядок	фіксації	моментів	(табл.	4.6).

Таблиця  4.6
Порядок фіксування моментів за рахунку числа моментів десятками

Число 
моментів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Умовні 
позначення

• •
•

• •
•

• •
• •

• •
• •

• •
• •

• •
• •

• •
• •

• •
• •

• •
• •

Бланк	спостереження	за	роботою	при	застосуванні	методу	момент-
них	спостережень	наведено	у	табл.	4.7.

Таблиця  4.7
Бланк для запису результатів фотографії робочого часу методом момент-

них спостережень
Найменування роботи ______________________ Дата ________________________________

Місце спостереження ______________________ Початок зміни ________________________

Кількість устаткування на робочому місці _____ Закінчення зміни ______________________

Кількість одночасно працюючих робітників ___ Обсяг виконаної роботи ________________

Затрати робочого часу Результати 
спостереження

Фактичний баланс
Кількість моменто-

спостережень
% до загальної 

кількості
Час підготовчо-

завершальної роботи 5 14,7

Час оперативної роботи 15 44,1
Час обслуговування 

робочого місця 7 20,7

Час перерв, зумовлених 
особливостями техніки, 
технології та організації 

виробництва

- -

Час перерв, зумовлених 
порушенням трудової 

дисципліни
4 11,8

Час на відпочинок і 
особисті потреби 3 8,8

Загальна кількість моменто-спостережень 34 100,0

Первинне	оброблення результатів спостереження	полягає	у	визна-
ченні	кількості	зафіксованих	моментів	взагалі,	розподілі	їх	за	станом	
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об’єкта	та	визначенні	питомої	ваги	(у	процентах)	кож	ної	кількості	за-
фіксованих	моментів	кожного	стану.

Потім	визначається	коефіцієнт корисної роботи всієї	групи	робітників	
(або	устаткування)	К	як	відношення	суми	моментів	 (спостережень),	що	
враховують	 підготовчозавершальну	 роботу	Тпз	,	 оперативну	 роботу	Топ	,	
обслуговування	робочого	місця	Тобсл	,	час	на	відпочинок	і	особисті	потреби	
Твоп	,	до	загальної	кількості	спостережень	М	[39,	c.	48]:

																											(4.13)

Далі	проводиться	 аналіз	 втрат	робочого	часу	 та	 їх	причин.	 За	ре-
зультатами	 моментних	 спостережень	 розробляються	 організаційно
технічні	 заходи,	 спрямовані	 на	 ліквідацію	виявлених	недоліків	 у	 ви-
користанні	робочого	часу	і	часу	роботи	устаткування.

Складність	 широкого	 застосування	 методу	 моментних	 спостере-
жень	зумовлена	недостатньою	кваліфікацією	нормувальників	та	інших	
фахівців	служб	організації	праці.	Недоліками	методу	є	неможливість	
точного	 визначення	 тривалості	 тих	 чи	 інших	 видів	 затрат	 робочого	
часу	впродовж	зміни	загалом	та	в	розрахунку	на	кожного	конкретного	
працівника	через	те,	що	облік	моментоспостережень	ведеться	разом	
на	всю	сукупність	спостережуваних	об’єктів.

Слід	 зазначити,	що	 навіть	 таке	 досить	 схематичне	 дослід	ження	 в	
умовах	 великої	 чисельності	 робітників	 на	 дільниці,	 в	 цеху	 дозволяє	
отримати	точну,	узагальнену	картину	використання	ро	бочого	часу	чи	
устаткування.

Тести для самопідготовки
1.	 До	якого	з	понять	найкраще	підходить	твердження	«спостереження	

і	 послідовний	 запис	 усіх	 затрат	 робочого	 часу	 і	 перерв	 впродовж	
зміни	із	зазначенням	їх	тривалості	та	послідовності»:
а)	 метод	моментних	спостережень;
б)	 фотографія	робочого	часу;
в)	 фотографія	виробничого	процесу;
г)	 хронометраж?

2.	 Залежно	від	мети,	що	переслідується	фотографією,	розрізняють:
а)	 фотографію	виробничої	операції;
б)	 фотографію	роботи	і	перерв	у	роботі	устаткування;

в)	 фотографію	робочого	часу;
г)	 фотографію	виробничого	процесу.

3.	 Залежно	від	форми	організації	праці	на	досліджуваних	робочих	міс-
цях	і	об’єктах	спостереження	фотографія	робочого	часу	може	бути:
а)	 маршрутною;
б)	 бригадною;
в)	 індивідуальною;
г)	 груповою.

4.	 Етапами	процесу	фотографії	використання	робочого	часу	є:
а)	 підготовка	до	спостереження;
б)	 спостереження	і	вивчення	робочого	часу;
в)	 обробка	даних	спостережень;
г)	 аналіз	отриманих	результатів.

5.	 На	етапі	підготовки	до	проведення	фотографії	робочого	часу	здій-
снюються	такі	види	робіт:
а)	 вибір	об’єкта	для	спостереження;
б)	 бесіда	з	робітником;
в)	 заповнення	листка	спостереження	необхідними	даними;
г)	 вибір	фіксажних	пунктів.

6.	 За	балансом	використання	робочого	часу	розраховують	показники:
а)	 коефіцієнт	використання	робочого	часу;
б)	 коефіцієнт	завантаження	робітника;
в)	 коефіцієнт	можливого	ущільнення	робочого	часу;
г)	 коефіцієнт	підвищення	продуктивності	праці.

7.	 Яке	з	понять	описує	твердження	«метод	спосте	реження,	який	перед-
бачає	одночасне	вивчення	затрат	робочого	часу	кожного	робітника	
і	часу	роботи	устаткування	з	фіксацією	параметрів	роботи	устатку-
вання	і	технологічних	режимів»:
а)	 метод	моментних	спостережень;
б)	 фотографія	робочого	часу;
в)	 фотографія	виробничого	процесу;
г)	 хронометраж?

8.	 За	балансом	часу	використання	устаткування	розраховують	показ-
ники:
а)	 коефіцієнт	підвищення	продуктивності	праці;
б)	 коефіцієнт	використання	робочого	часу;
в)	 коефіцієнт	ефективної	роботи	машини;
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г)  коефіцієнт холостого ходу машини.
9.  Якого з понять стосується твердження «метод спосте реження, який 

передбачає фіксування окремих (заздалегідь вибраних)  випадкових 
моментів робочої зміни стану робітника (апарата, верстата, іншого 
устаткування)  щодо виконання завдання або простою та встанов-
лення на основі цих даних питомої ваги та абсолютних значень за-
трат часу»:
а)  метод моментних спостережень;
б)  фотографія робочого часу;
в)  фотографія виробничого процесу;
г)  хронометраж?

10.  До листа спостереження за методом моментних спостережень вно-
сять такі відомості:
а)  прізвище спостерігача;
б)  ймовірність отриманих результатів;
в)  число спостережень;
г)  кількість обходів.
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 Хронометраж
Розділ  5

План викладу матеріалу
5.1.  Методика проведення хронометражу.
5.2.  Фотохронометраж.

5.1.  Методика проведення хронометражу
На відміну від інших методів вивчення затрат робочого часу хро-

нометраж є менш об’ємним та більш точним видом спо стереження, 
оскільки в цьому разі вивчають лише частину трудо вого процесу 
– окрему операцію або навіть окремі її елементи, які робітник регу-
лярно повторює при виготовленні продукції. Як правило, це ручні та 
машинно-ручні операції, найбільш відпові дальні та найчастіше повто-
рювані. Хронометраж дозволяє визначити кількість прийомів в опера-
ції і послідовність їх виконання; встановити причини низької продук-
тивності окремих робітників; перевірити дані технічного розрахунку 
тривалості окремих елементів операції; встановити норму оператив-
ного часу на одиницю продукції; виявити шляхи вдосконалення і ра-
ціоналізації прийомів і методів роботи; визначити тривалість окремих 
видів підготовчо-завершального часу і часу з обслуговування робочого 
місця [1, 4, 8, 11, 29, 42].

Хронометражем називають метод вивчення витрат часу робітни-
ка чи роботи устаткування шляхом безпосереднього спостереження на 
робочому місці.

Об’єктом хронометражу найчастіше виступає повторювана техно-
логічна операція або окремі її частини. За потреби може проводитися 
хронометраж затрат часу на виконання підготовчо-завершальної робо-
ти та обслуговування робочих місць.

Хронометраж проводиться з метою:
◊ встановлення фактичної тривалості основних і допоміжних еле-

ментів виробничої операції;
◊ виявлення причин невиконання норм часу (виробітку), встанов-

лених розрахунковим шляхом;
◊ виявлення і вивчення передових прийомів і методів праці для їх 

наступного поширення;
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◊	 одержання	вихідних	даних	для	розроблення	нормативів	з	праці;
◊	 встановлення	нових	або	уточнених	діючих	норм	затрат	праці.
При	організації	роботи	на	конвеєрах	та	потокових	лініях	хрономе-

траж	 використовується	 для	 встановлення	 синхронності	 роботи	 окре-
мих	елементів	конвеєра	і	робітників,	які	працюють	на	конвеєрі.

Зміст	хронометражу	становить	такі	основні	частини:
◊	 розкладення	операції	на	складові	елементи	(прийоми,	пе	реходи,	

комплекси	прийомів,	дії,	рухи);
◊	 спостереження	 (вимірювання	 тривалості	 виконання	 кож	ного	

окремого	елемента);
◊	 оброблення	результатів	спостереження	для	встановлення	серед-

ньої	тривалості	елементів;
◊	 аналіз	та	внесення	раціональних	змін	у	зміст	і	структуру	елемен-

тів	операції,	що	вивчається;
◊	 узагальнення	матеріалів	для	встановлення	норм	часу.
Залежно	 від	 числа	 працівників,	 робота	 яких	 вивчається	 хрономе-

тражним	 способом,	 розрізняють	 індивідуальний	 і	 груповий	 хрономе-
траж.

Індивідуальний	 хронометраж	 дозволяє	 вивчати	 трудові	 процеси	
(операції)	найґрунтовніше,	з	максимальною	деталізацією.

Перевагою	групового	хронометражу	є	те,	що	він	дозволяє	поряд	із	
вивченням	структури	і	трудомісткості	операції	визначити	реальну	міру	
участі	у	колективному	результаті	кожного	з	членів	бригади	або	ланки	з	
метою	раціональнішого	поділу	функцій	та	обов’язків.

Хронометражні	спостереження	проводять	шляхом	відліку	(вимірів)	
за	поточним	часом	безперервно	від	початку	до	кінця	операції	(не	робо-
чої	зміни),	як	правило,	за	допомогою	двострілкового	секундоміра.

Етапи проведення	хронометражного	спостереження:
◊	 підготовка	до	проведення	хронометражного	спостереження;
◊	 безпосереднє	 спостереження	 та	 вимірювання	 затрат	 робочого	

часу	на	досліджувані	елементи	операції;
◊	 оброблення	матеріалів	спостере	ження	та	встановлення	норм;
◊	 аналіз	даних	спостережень,	проектування	тривалості	операцій.
На	етапі	підготовки до хронометражного спостереження	необхід-

но,	насамперед,	 визначити	об’єкт	 і	мету	цього	 заходу.	Підготовка	до	
проведення	хронометражу	складається	з	вибору	робітника,	поділу	опе-
рації	на	складові	її	елементи,	встановлення	фіксажних	точок,	чинників	

тривалості,	числа	необхідних	спостережень	(вимірів),	проведення	за-
ходів	щодо	забезпечення	нормальних	умов	і	безперебійної	роботи	під	
час	спостереження,	підготовки	та	інструктажу	робітників,	підготовки	
спостерігача	до	проведення	спостереження,	заповнення	бланку	хроно-
карти.

Залежно	 від	 мети	 хронометражу	 можуть	 обиратись	 різні	 об’єкти	
для	спостереження.	Якщо	хронометраж	проводиться	з	метою	встанов-
лення	обґрунтованих	норм,	необхідно	до	його	початку	усунути	всі	пе-
решкоди	нормальній	роботі,	а	за	об’єкт	спостереження	брати	робітника	
чи	групу	робітників	із	середнім	рівнем	виконання	норм.	Коли	хрономе-
траж	проводиться	з	метою	виявлення	і	поширення	передових	методів	
праці,	тобто	за	об’єкт	спостереження	обирають	передового	працівника	
і	ще	кілька	інших,	щоб	можна	було	порівнювати	фактичні	затрати	часу,	
встановлювати	розміри	відхилень	та	їх	причини.

Хронометраж	дій	робітника,	який	не	виконує	норми,	дає	можливість	
віднайти	справжні	причини	цього	негативного	явища	і	вжити	дійових	
заходів	до	поліпшення	справи.

Наступним	етапом	підготовки	до	спостереження	є	поділ	операції	на	
складові	елементи,	тобто	на	комп	лекси	прийомів,	прийоми,	дії,	рухи.	
Степінь	поділу	операції	залежить	від	типу	виробництва,	тобто	більша	
диференціація	застосовується	за	масового	та	крупносерійного	вироб-
ництва,	менша	–	серійного	і	малосерійного	виробництва.

Зміст	елементів,	на	які	розкладається	операція,	має	забезпечити	чіт-
кість	їх	фіксування	та	дозволяє	систематизувати	результати	спостере-
ження	про	кожний	з	нормованих	елементів.	Чим	детальніший	розклад	
операції,	тим	більше	умов	для	виявлення	залишкових,	нераціональних	
прийомів	та	рухів.

Щоб	вірно	встановити	тривалість	кожного	елемента	операції,	важ-
ливо	встановити	межі,	що	відділяють	один	елемент	від	іншого	та	фік-
сують	момент	закінчення	одного	елемента	і	початок	другого.	Такі	чіткі	
зовнішні	ознаки,	що	встановлюють	початок	і	кінець	елемента	операції,	
називають	фіксажними	точками.	Встановлення	фіксажної	точки	здій-
снюється	за	зоровою	чи	слуховою	озна	ками.

Розрізняють	початкові	та	кінцеві	фіксажні	точки.	Початковою фік-
сажною точкою	може	бути	момент	тор	кання	руки	до	машини,	пред-
мета	чи	відняття	її,	початок	дії	машини,	агрегату,	верстата,	підхід	ро-
бітника	до	машини	(момент	зупинки)	тощо.	Кінцевою фіксажною точ-
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кою	може	бути	момент	відняття	руки	від	предмета,	зупинка	машини,	
механізму,	торкання	одного	предмета	до	іншого	і	т.	ін.	Слід	пам’ятати,	
що	при	безперервному	спостереженні	за	поточним	часом	кінцева	фік-
сажна	точка	одно	го	елемента	є	початковою	наступного.

Перелік	складових	елементів	операції	та	фіксажні	точки,	що	їх	роз-
діляють,	заносяться	до	відповідних	граф	хронокарти.

Для	аналізу	результатів	спостереження	важливого	значення	набува-
ють	відмітки	спостерігача	в	хронокарті	про	чинники,	що	впливають	чи	
визначають	 тривалість	 кожного	 елемента	операції.	Такі	 чинники	мо-
жуть	 залежати	від	 конструкції	 устаткування,	 конфігурації	 та	 якісних	
особ	ливостей	 предмета	 праці	 (вага,	 технологічні	 особливості	 оброб-
ки	та	ін.),	умов	здійснення	виробничого	процесу,	виду	обслуговуван	ня	
робочого	місця	енергією,	матеріалами,	інструментом,	наявності	допо-
міжних	робітників	та	ін.	Вони	впливають	як	на	тривалість	операції	в	
цілому,	так	і	на	окремі	її	складові	елементи.

Проведення	хронометражу	потребує	визначення	необхідної	кількос-
ті вимірів	 для	отримання	найбільш	вірогідних	 тривалостей	окремих	
елементів	 операції.	Внаслідок	 впливу	 різних	 (залежних	 та	не	 залеж-
них	від	виконавця)	чинників,	одні	й	ті	ж	прийоми,	рухи	різної	трива-
лості,	але	при	досить	великій	кількості	спостережень	більша	частина	
випадкових	 та	 помилкових	 вимірів	 взаємно	 компенсується.	 Тому	 ді-
ють	правила:	чим	коротша	операція,	тим	більшою	має	бути	кількість	
спостере	жень;	чим	більше	відхилення	та	розсіювання	окремих	вимірів	
від	середньої	чи	такої,	що	зустрічається	найчастіше,	тривалості	дано	го	
елемента	операції,	тим	більше	слід	провести	спостережень;	чим	вищі	
вимоги	до	точності	результатів,	тим	більше	потрібно	вимірів.

На	практиці	визначення	оптимальної	кількості	вимірів	здійснюєть-
ся	за	довідковими	таблицями.	Науково-дослідний	інститут	праці	ста-
вить	число	вимірів	у	залежність	від	тривалості	операції	та	характеру	
трудового	процесу	(табл.	5.1)	[29,	c.	49].

Довідник	нормувальника	пов’язує	число	вимірів	із	типом	виробни-
цтва	(табл.	5.2)	[42,	c.	25].

На	 підприємствах	 компанії	 «Вестингауз	 Електрик	 Корпорейшн»	
(США)	число	хронометражних	вимірів	пов’язують	із	повторюваністю	
операцій	впродовж	року	(табл.	5.3)	[29,	c.	50].

На	підприємствах	компанії	«Дженерал	Електрик»	(США)	кількість	
вимірів	поставлено	у	залежність	від	тривалості	операції	(табл.	5.4)	[4,	
c.	109].

Таблиця  5.1
Число спостережень при проведенні хронометражу

Характер трудо-
вого процесу

Тривалість 
елементів 
операції, с.

Тривалість операції, хв.

до 1 2-5 6-10 понад 10

Активне	спо-
стереження	за	

роботою	машини	
або	робота	на	по-
токовій	лінії

понад	10 20 10 6 4

менше	10 40 20 6 4

Машинно-ручна	
робота

понад	10 25 15 10 6

менше	10 50 30 10 6

Ручна	робота
понад	10 40 20 12 8

менше	10 80 40 12 8
Таблиця  5.2

Число хронометражних вимірів залежно від типу виробництва

Тип виробництва

Тривалість операції або окремого елемента, хв.

До 
0,1

0,1-
0,25

0,25-
0,50

0,50-
1,0

1,0-
2,0

2,0-
5,0

5,0-
10,0

10,0-
20,0

Понад 
20,0

Масове 125 80 50 35 25 20 15 12 -
Великосерійне - - 35 25 20 15 12 10 -
Середньосерійне - - - - 15 12 10 8 6
Малосерійне - - - - - 10 8 6 5

Таблиця  5.3
Число хронометражних вимірів залежно від повторюваності операцій

Повторюваність 
операцій, раз на рік

Тривалість операції, хв.

До 
0,12 0,3 0,72 1,2 2,1 3,0 4,8 12,0 18,0

До	1000 60 30 20 15 12 10 8 5 5
1001–10000 80 40 25 20 15 12 10 6 5
Понад	10000 140 80 50 40 30 25 20 12 10
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Таблиця  5.4
Число хронометражних вимірів залежно від тривалості операції

Тривалість	
операції,	хв. 0,1 0,25 0,5 0,75 1,0 2,0 5,0 10,0 20,0 40,0

Число	ви-
мірів 200 100 60 40 30 20 15 10 8 5

В	окремих	випадках,	коли	рекомендовані	вище	таблиці	не	відпові-
дають	специфічним	умовам	виробництва,	 число	потрібних	вимірів	п	
можна	розрахувати	за	формулою	[6,	c.	51]:

2 2

2 2

( 1)2500 ,
( 1)

c

c

t Kn
c K

−
= ⋅

+
																																		(5.1)

де	 t	–	квантиль	розподілу	ймовірностей	(довірче	число),	що	відповідає	
заданій	довірчій	імовірності;

Кс	–	нормативний	коефіцієнт	сталості	хроноряду;
с	–	потрібна	точність	спостережень,	%.
Якщо	 розрахункове	 число	 хронометражних	 вимірів	п	 менше,	 ніж	

20,	то	його	слід	збільшити	на	три	одиниці.
Достовірні	результати	спостереження	можуть	бути	отримані	лише	

за	умов,	якщо	на	робочому	місці	будуть	створені	нормальні	умови	для	
продуктивної	 і	 безперебійної	роботи.	Тому	перед	початком	хрономе-
тражу	 на	 робочому	 місці	 повинна	 бути	 ліквідована	 невідповідність	
між	умовами,	передбаченими	технологічним	процесом,	та	фактични-
ми	умовами	щодо	оснащення	процесу,	режимів	роботи	устаткування,	
стану	устаткування	та	приладь,	якості	інструменту,	організації	та	умов	
праці,	 планування	 робочого	 місця	 та	 забезпечення	 його	 усім	 необ-
хідним	 для	 безперебійної	 роботи.	Якщо	 хронометраж	 проводиться	 з	
метою	перевірки	причин	невиконання	 встановлених	норм	 виробітку,	
хронометраж	здійснюється	за	тих	умов,	в	яких	працює	даний	робітник.	
Результати	хронометражу	 (умови	роботи	 та	 результати	 вимірів	 часу)	
порівнюються	з	передбаченими	нормою	і	результатами	хронометражу	
робітників,	що	виконують	і	перевиконують	норми.	Іноді	такий	хроно-
метраж	доцільно	доповнювати	фотографією	робочого	часу.

	Велике	значення	має	кваліфікація	фахівця,	який	здійснює	хроно-
метражні	спостереження.	Спостерігачеві	слід	отримати	вичерпні	дані	
про	техніку	виконання	обраної	для	спостереження	операції,	про	стан	
устаткування,	інструменту,	приладів,	про	організацію	праці	на	робочо-
му	місці	та	про	вид	його	обслуговування.	Отримати	надійні	результати	

можна	лише	при	нормальній	взаємодії	всіх	елементів	технологічного	й	
трудо	вого	процесу,	при	забезпеченні	робочого	місця	всіма	необхідни-
ми	ресурсами	та	обладнанням.

Якісне	 проведення	 хронометражу	 потребує	 проведення	 інструк-
тажу	 робітника-виконавця	щодо	мети,	 зав	дань	 та	 особливостей	 хро-
нометражу	саме	на	цьому	робочому	місці,	врахування	всіх	зауважень	
робітника	 у	 матеріалах	 спостереження;	 підготовки	 спостерігача	 до	
проведення	хронометражу	теоретично	й	забезпечення	його	матеріаль-
ними	засобами	(секундоміри,	бланки	хронокарт,	олівці,	освітлення	та	
ін.);	визначення	безпосереднього	часу	спостереження	(з	урахуван	ням	
коливання	працездатності	робітника).

Згідно	з	кривою	пра	цездатності	хронометраж	слід	проводити	в	пе-
ріод	сталої	працездатності.	Тому	спостереження	слід	починати	лише	
після	того,	як	спостерігач	буде	впевнений,	що	операція	виконується	у	
нормальному	темпі	(приблизно	через	1	годину	після	початку	ро	бочої	
зміни	та	приблизно	через	0,5	години	після	обідньої	пере	рви).	Трива-
лість	хронометражного	спостереження	має	становити	не	менше	25	%	
часу	зміни	(2-3	години).

Для	 запису	матеріалів	щодо	 вивчення	 і	 спостереження	 затрат	 ро-
бочого	часу	методом	хронометража	використовується	хронометраж-
на карта (хронокарта),	яка	має	дві	сторони	(додаток	Б).	На	лицьовій	
стороні	спостережного	листа	фіксується	назва	цеху,	ділянки,	тип	та	ін-
вентарний	номер	обладнання,	назва	досліджуваної	операції,	вказується	
прізвище	робітника,	його	табельний	номер,	спеціальність,	стаж	роботи	
по	 даній	 спеціальності	 і	 загальний	 стаж,	 тарифний	 розряд,	 середній	
процент	 виконання	 норм	 та	 інші	 дані.	 Зворотна	 сторона	 хронокарти	
є	 спостережним	листом	хронометражу,	на	 якій	до	початку	 спостере-
ження	 записують	 перелік	 елементів	 операції	 та	 відповідні	 фіксажні	
точки.	У	процесі	хронометражу	відмічають	результати	вимірів	часу,	а	
після	хронометражу	проставляють	результати	оброблення	даних	спо-
стереження.	 Зміст	 кожного	розділу	хронокарти	повинен	відображати	
специфіку	виробництва,	в	якому	вона	застосовується.	За	потреби	у	від-
повідному	місці	хронокарти	робиться	спрощений	рисунок	(ескіз)	об-
роблюваної	деталі.

На	 етапі проведення спостереження відбувається	 безпосе	реднє	
спостереження	та	вимірювання	витрат	часу.	Спостереження полягає	в	
тому,	що	 спостерігач	 за	 допомогою	 секундоміра	 вимірює	 тривалість	
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елементів	операції.	Воно	значною	мірою	пов’язане	з	чітким	«вловлю-
ванням»	фіксажних	точок	 (тому	що	найбільш	поширеною	причи	ною	
помилкових	вимірів	часу	є	те,	що	 їх	проводять	не	в	точній	відповід-
ності	до	фіксажних	точок).

Застосовують	два	способи	спостережень:
 Ö Вибірковий	 (вимірювання	 лише	 окремих,	 заздалегідь	 відібра	них	
елементів	 операції).	 Хронометр	 вмикають	 у	 момент	 початку	 еле-
мента,	що	спостерігається	(у	фіксажній	точці	«початок»),	і	зупиня-
ють	 у	момент	 закінчення	 елемента	 (у	фіксажній	 точці	 «закінчен-
ня»).	У	бланку	спостереження	відзначають	три	валість	даного	еле-
мента	 у	 хвилинах	 та	 секундах.	 Залежно	 від	 цілей	 спостереження	
може	 фіксуватись	 лише	 один	 елемент	 опе	рації	 (тоді	 спостерігач	
чекає	наступної	його	появи),	а	можуть	фіксу	ватись	кілька	елементів	
(тоді	спостерігач	послідовно	вмикає	хро	нометр	на	початку	кожно-
го	елемента	та	вимикає	при	його	завер	шенні).	У	хронокарті	записи	
мають	вигляд:	 3,	 4,	 4,	 5,	 3	 і	 т.	 ін.	Це	обумовлено	неминучим	від-
ставанням	у	натисканні	кнопки	та	по	верненні	стрілки	секундоміра,	
внаслідок	чого	зменшується	три	валість	елемента	(від	0,002	до	0,006	
хвилини).	Крім	того,	відсутня	можливість	перевірки	загальної	три-
валості	періоду	спостережен	ня	із	сумою	отриманих	тривалостей	за	
окремими	 елементами;	 також	 з’являється	 складність	 у	 виявленні	
причин	 виникнення	 ок	ремих	 відхилень	 у	 процесі	 спостереження.	
Все	це	вимагає	висо	кої	кваліфікації	спостерігача.	Однак	для	хроно-
метражу	дуже	ко	ротких	елементів	застосовують	лише	цей	спосіб.	
Паралельно	відзначаються	причини	відхилень	у	вимі	рах	часу.

 Ö Безперервний	 (вимірювання	 всіх	 послідовно	 повторюваних	 еле-
ментів	 операції).	 Спостереження	 проводять	 за	 допомо	гою	 дво-
стрілкового	секундоміра	 (хронометра),	який	запускають	у	момент	
початку	першого	 елемента	 операції	 і	 не	 зупиняють	 до	 кінця	 спо-
стереження.	Фіксація	тривалості	кожного	з	елементів	операції	від-
бувається	 зупинкою	лише	другої,	 допоміжної,	 стрілки	 (показники	
якої	заносять	у	хронокарту),	потім	допоміжну	стрілку	пускають	в	
хід,	вона	доганяє	головну	стрілку	і	продовжує	з	нею	паралельний	
хід	по	циферблату	до	чергової	фіксажної	зупинки	для	виміру	еле-
мента.	Цей	спосіб	викликає	більше	напруження	у	спостерігача,	але	
дозволяє	суттєво	скоротити	загальну	кількість	спостережень,	тому	
що	елементи	фіксуються	всі,	без	пропусків.

Різновидом	 вибіркового	 є	 цикловий спосіб	 хронометражного	 спо-
стереження.	За	цього	способу	суміжні	короткочасні	елементи	операції	
(тривалістю	менше	3	с.)	спочатку	об’єднують	у	групи	різного	складу	
(цикли).	 Спочатку	 вимірюється	 тривалість	 кожного	 окремого	 циклу.	
Потім	з	допомогою	системи	алгебраїчних	рівнянь	обчислюється	три-
валість	кожного	окремого	елемента,	що	включений	до	того	чи	іншого	
циклу	[4].

Так,	 якщо	 a,b,c,d	 –	 суміжні	 короткочасні	 елементи	 операції,	 са-
мостійні	 виміри	 яких	 неможливі,	 то	 для	 вимірів	 часу	 ці	 елементи	
об’єднують	у	такі	групи:

a+b+c=A;
d+a+b+B;
c+d+a=C;
b+c+d=D,

де	A, B, C, D	–	сумарні	тривалості	спостережуваних	елементів	операції.
Сумуючи	ці	рівняння,	отримуємо:	3a+3b+3c+3d= A+B+C+D.
Позначимо	 суму	 тривалості	 спостережуваних	 елементів	 через	 S,	

тобто	a+b+c+d=S.	Тоді	A+B+C+D=3S,

.
3

A B C DS + + +
= 																																					(5.2)

Якщо	відома	тривалість	окремих	груп	елементів,	то	тривалість	кож-
ного	з	них	визначається	відповідно	виразу:

a=S – D;
b=S – C;
c=S – B;
d=S – A.

Етап оброблення й аналізу результатів спостереження почи-
нається	 з	 установлення	 тривалості	 кожної	 операції	 (якщо	 спостере-
ження	 проводилося	 за	 безперервним	 способом)	 шляхом	 віднімання	
від	значення	поточного	часу	даного	елемента	значення	поточного	часу	
попереднього	елемента.	При	застосуванні	вибіркового	ме	тоду	вимірів	
ці	 показники	 тривалості	 елементів	 уже	 містяться	 у	 хронометражній	
карті.	Отримані	ряди	чисел	спостереження	кон	кретного	елемента	яв-
ляють	собою	хронометражний	ряд.	Числа	хронометражного	ряду	дещо	
відрізняються	одне	від	іншого,	тому	що	виконавець	у	процесі	роботи	
не	в	змозі	забезпечити	абсо	лютну	стабільність	факторів,	що	впливають	
на	тривалість	елементів	операції,	 а	 також	абсолютну	точність	повто-
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рювання	 своїх	 дій,	 рухів.	Мають	 важливе	 значення	 й	 організаційно-
технічні	фактори	на	робочому	місці.

Оброблення	й	аналіз	хронометражного	ряду	включають	визначен-
ня	коефіцієнта	сталості	хронометражного	ряду,	визначення	середньої	
арифметичної	хронометражного	ряду,	перевірку	достатності	кількості	
спостережень.

Відносні	 розміри	 коливань	 окремих	 вимірів	 (значень	 елемен-
тів	 хронометражного	 ряду)	 характеризують	 ступінь	 сталості	 хроно-
метражного	ряду	(тобто	стабільність	тих	умов,	в	яких	відбувалось	ви-
конання	даного	елемента	операції).

Ступінь	 сталості	 хронометражного	 ряду	 характеризується	 ко
ефіцієнтом сталості хроноряду,	 який	 визначається	 як	 відношення	
максимальної	тривалості	елемента	операції	(Тmax) до	мінімальної	три-
валості	цього	ж	елемента	(Тmin):

max .
minc

TK
T

= 																																									(5.3)

Розрізняють	нормативні	і	фактичні коефіцієнти сталості.	Хроно-
ряд	вважається	сталим,	якщо	його	фактичний	коефіцієнт	сталості	не	
перевищує	нормативного.

Сталість	хронометражного	ряду	залежить	від	характеру	ви	конуваної	
роботи	й	тривалості	елемента	операції.	За	малої	тривалості	елемента	
більша	 вірогідність	 розсіювання	 хроноряду,	 тому	нор	мальний	 коефі-
цієнт	сталості	має	бути	вищим.	Для	машинних	операцій	характерний	
більш	стійкий	ритм	роботи,	ніж	на	ручних	операціях,	тому	нормаль-
ний	коефіцієнт	стійкості	для	машинних	робіт	повинен	бути	більш	жор-
стким.	Стабільність	умов,	 в	 яких	виконується	 той	чи	 інший	елемент	
операції,	залежить	від	повторюваності	операції,	тобто	від	типу	вироб-
ництва.	Тому	в	масовому	виробництві	до	сталості	хроноряду	висува-
ють	 більш	жорсткіші	 умови,	 ніж	 у	 серійному	 і	 дрібносерійному	 ви-
робництвах.

Значення	нормативних	коефіцієнтів	сталості	залежно	від	серійності	
виробництва,	тривалості	елементів	операції	та	характеру	роботи	зведе-
ні	у	табл.	5.5	[29,	c.	54].

У	машинобудуванні	використовують	більшу	деталізацію	тривалості	
елемента	операції	для	оцінювання	сталості	хроноряду	(табл.	5.6)	[4,	c.	
126].

Таблиця  5.5
Нормативні значення коефіцієнтів сталості хроноряду залежно від серійнос-

ті виробництва, тривалості елементів операції та характеру роботи

Серійність ви-
робництва на 
даному робочо-

му місці

Тривалість 
елемента 
операції, с.

Нормативний Кс для умов:

машинної 
роботи

машинно-
ручної 
роботи

спостереження 
за роботою ма-

шини

ручної 
роботи

Масове
До	10 1,2 1,5 1,5 2,0
Понад	10 1,1 1,2 1,3 1,5

Великосерійне
До	10 1,2 1,6 1,8 2,3
Понад	10 1,1 1,3 1,5 1,7

Серійне
До	10 1,2 2,0 2,3 2,5
Понад	10 1,1 1,6 1,8 2,3

Малосерійне	та	
індивідуальне 1,2 2,0 2,5 3,0

Таблиця  5.6
Нормативні коефіцієнти сталості хроноряду (для машинобудування)

Тип виробни-
цтва

Тривалість елемента операції

До 3 с
(0,05 хв.)

3-6 с
(0,05-0,1 хв.)

6-18 с
(0,1-0,3 хв.)

Понад 18 с
(понад 0,3 хв.)

Вид робіт

М
аш

ин
но
-

ру
чн
і

Р
уч
ні

М
аш

ин
но
-

ру
чн
і

Р
уч
ні

М
аш

ин
но
-

ру
чн
і

Р
уч
ні

М
аш

ин
но
-

ру
чн
і

Р
уч
ні

Масове 1,8 2,5 1,5 2,0 1,3 1,7 1,2 1,5
Великосерійне 2,2 2,8 1,8 2,5 1,5 2,0 1,3 1,7
Серійне - - 2,0 2,8 1,8 2,5 1,5 2,0
Малосерійне - - 2,5 3,0 2,0 2,8 1,8 2,5

Окрім	нормальних	коливань	тривалості	елементів	операції	хроно-
ряд	 може	 мати	 показники,	що	 значно	 відхиляються	 від	 їх	 середньої	
тривалості.	Такі	 відхилення	можуть	 виникнути	 внаслідок	допущеної	
спостерігачем	помилки	при	хронометруванні,	порушення	робітником	
нормального	виконання	елементів	операції.	Такі	помилкові	або	дефек-



134

Нормування праці

135

Розділ  5. Хронометраж

тні	величини	слід	виключати	з	хронорядів	і	в	подальших	розрахунках	
не	брати	до	уваги.	Загалом	дозволяється	виключати	не	більш	як	20	%	
загальної	кількості	вимірів	одного	хроноряду.	В	противному	разі	хро-
норяд	визнається	невірогідним,	що	тягне	за	собою	повторне	спостере-
ження	відповідного	елемента	операції	вибірковим	способом.

Подальше	оброблення	спостережень	полягає	у	визначенні	середньої 
арифметичної хронометражного ряду	х, як	частки	від	ділення	суми	
значень	окремих	тривалостей	(t1, t2, t3, …, tn ) окремих	вимірів	на	їх	чис-
ло	(n):

1 2 ... .n tt t tt
n n

+ + +
= = ∑ 																													(5.4)

Середня	 арифметична	 хронометражного	 ряду	 вказує	 на	 середню	
тривалість	 кожного	 елемента	 операції	 та	 всієї	 операції	 загалом,	 що,	
зрештою,	 є	 кінцевою	 метою	 хронометражу,	 адже	 середнє	 значення	
тривалості	операції	за	даними	хронометражу	можна	вважати	за	норму	
затрат	часу,	визначену	аналітично-дослідним	методом.

Важливою	 частиною	 аналізу	 є	 перевірка достатності кількості 
спостережень	 з	 точки	 зору	 забезпечення	 достатньої	 точності	 отри-
маних	результатів,	тому	хронометражне	спостереження	завжди	більш-
менш	 вибіркове.	 Достатність	 середніх	 показників	 за	 тривалістю	
виконання	 окремих	 елементів	 (що	 багато	 разів	 повторюються	
робітником	протягом	зміни)	визначається	методом	розрахунку	допуску	
або	середньої	квадратичної	похибки	 tσ 	[4,	c.	127]:

,t n
σσ = 																																								(5.5)

де	 σ	–	середнє	квадратичне	відхилення;
п – кількість	спостережень.
Величину	допуску q	розраховують	у	відсотках	від	середньої	ариф-

метичної,	тобто	[4,	c.	127]:

100.tq
t
σ

= ⋅ 																																									(5.6)

Середнє	квадратичне	відхилення	визначається	з	виразу	[4,	c.	128]:
2( )

,
t t
n

σ
−

= ∑ 																																							(5.7)

де	t	–	числові	значення	окремих	вимірів;
t 	–	середня	арифметична	отриманих	вимірів.

Спостереження	у	нормуванні	не	охоплюють	усю	сукупність	в	ціло-
му,	оскільки	завжди	вивчають	лише	деяку	частину	явища.	Такі	резуль-
тати	мають	 вигляд	 вибіркового	матеріалу,	 за	 яким	 роблять	 висновки	
щодо	всієї	сукупності	явищ.	Щодо	можливих	відхилень	показників,	що	
характеризують	вибірку,	від	показників	генеральної	сукупності	можна	
робити	висновки	за	величиною	допуску	чи	помилки.

Середня	квадратична	похибка	показує	величину	можливого	відхи-
лення	отриманої	на	підставі	відбору	середньої	арифметич	ної	від	такої	
ж	середньої	арифметичної	за	всією	сукупністю.

Математична	статистика	стверджує,	що	імовірність	того,	що	різни-
ця	між	вибірковою	середньою	та	середньою	суцільного	спостереження	
не	перевищує	величини	 tσ ,	складає	68,3	%;	величини	2 tσ 	–	95,4	%;	
величини	3 tσ 	–	99,7	%;	величини	 4 tσ 	–	99,99	%.

Величина	 похибки	 середньої	 арифметичної	 знаходиться	 у	 прямій	
залежності	від	середнього	квадратичного	відхилення,	яке	характеризує	
величину	розсіювання	чи	степінь	різниці	між	окремими	вимірами,	і	в	
оберненій	залежності	від	числа	вимірів.	Отже,	за	великого	розсіювання	
ряду	величин	для	отримання	достатньо	малої	похибки	середньої	ариф-
метичної	потрібно	збільшити	число	вимірів.	За	сталого	ряду	величин	
можна	обмежуватись	значно	меншим	числом	вимірів.

З	формули	середньої	квадратичної	похибки	маємо	[4,	c.	128]:
2

2 .
t

n σ
σ

= 																																										(5.8)

Величину	допустимої	похибки	обирають	виходячи	зі	значення	до-
сліджуваного	 елемента	 операції.	 Зазвичай,	 для	 багатоповторюваних	
елементів	невеликої	тривалості	величина	допустимої	похибки	стано-
вить	3–5	%,	для	більш	укрупнених	прийомів	з	меншою	повторюваніс-
тю	–	до	10	%.

За	невеликого	обсягу	вибірки	(20–30	спостережень)	способи	оціню-
вання,	що	застосовуються	для	великих	вибірок,	виявляються	неточни-
ми.	Підвищення	точності	розрахунків	досягається	введенням	до	вибір-
кової	дисперсії	σ2	поправки	шляхом	множення	середнього	квадратич-

ного	відхилення	на	множник	 .
1

t
t −

	Тоді	за	вибірковою	дисперсією	σ2	

можна	розрахувати	дисперсію	малої	вибірки	S2	за	формулою	[4,	c.	129]:
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2 2 .
1

tS
t

σ  =  − 
																																								(5.9)

Середня	 похибка	малої	 вибірки	 tS 	 може	 бути	 розраховано	 двома	
способами:

◊	 діленням	невиправленого	середнього	квадратичного	відхилення	
σ	на	вираз	 1,t − 	тобто	[4,	c.	129]:

,
1tS

t
σ

=
−

																																										(5.10)

◊	 використанням	виправленої	вибіркової	дисперсії	[4,	c.	129]:
2( )

.
( 1)t

t tSS
t tn

−
= =

−
∑ 																															(5.11)

При	 аналізі	 матеріалів	 хронометражного	 спостереження	 дослід-
жується	можливість	скорочення	тривалості	виконання	операції.	Ана-
ліз	витрат	машинного	часу	робиться	шляхом	порівняння	даних	хроно-
метражу	і	даних	технічного	розрахунку.

Для	правильного	 встановлення	 тривалості	 всієї	 операції	 потрібно	
знати	порядок	виконання	прийомів	за	часом.

Після	встановлення	норми	оперативного	часу	на	одиницю	продукту	
праці	можна	визначити,	на	скільки	відсотків	знизиться	трудомісткість	
даної	 операції,	 якщо	 витрати	 часу	 будуть	 відповідати	 встановленим	
нормам.

Для	розрахунку	відсотка зниження трудомісткості	Т використо-
вується	формула	[11,	c.	66]:

1 2

1

100,t tT
t
−

= ⋅ 																																		(5.12)

де	 t1	–	фактична	тривалість	виконаної	операції,	хв.,	с.;
t2	–	тривалість	операції,	що	встановлена	після	аналізу	хронометраж-

ного	спостереження,	хв.,	с.
Головними	 питаннями,	 що	 вирішуються	 за	 допомогою	 хроно-

метражу,	 є	 раціональний	 поділ	 операції	 на	 прийоми,	 вивчення	 їхніх	
взаємозв’язків	 та	 послідовності,	 визначення	 моментів	 їх	 перекрит	тя	
та	суміщення.	На	основі	цього	можливе	проектування	раціо	нального	
складу	комплексу	рухів	робітника.

5.2.  Фотохронометраж
В	індивідуальному,	малосерійному,	експериментальному	виробни-

цтві	більшість	операцій	виконується	нерегулярно,	без	достатнього	тех-
нологічного	регламенту.	За	таких	умов	відсутня	можливість	для	прове-
дення	хронометражу.	Для	вивчення	затрат	робочого	часу	застосовують	
комбінований	вид	спостереження,	який	є	поєднанням	фотографії	і	хро-
нометражу	–	фотохронометраж	[5,	8,	11,	29].

Фотохронометраж – це комбінований спосіб спостереження, в 
якому поєднується фотографія робочого дня і хронометраж опе-
ративного часу.
Фотохронометраж	може	бути	індивідуальним	і	груповим.	За	індиві-

дуального фотохронометражу	об’єктом	спостереження	є	один	робіт-
ник	або	один	верстат.	У	цьому	випадку	фотохро	нометраж	проводиться	
як	індивідуальна	фотографія,	але	оперативний	час	фіксується	за	при-
йомами,	як	при	безперервному	хронометражі.	У	формі	3	(додаток	В)	
наданий	листок	спостереження	при	фотохронометражі.

За	групового фотохронометражу	вивчається	робота	групи	робітни-
ків	або	групи	верстатів.	Спостереження	проводиться	так	само,	як	і	за	
групової	фотографії	робочого	дня.

Фотохронометраж	 складається	 із	 чотирьох	 етапів	 роботи:	 підго-
товки до спостереження, спостереження, оброблення даних спосте-
реження, аналізу і висновків спостереження.

Підготовка до спостереження	при	фотохронометражі	включає	ро-
боту	з	підготовки	до	фотографії	робочого	дня	і	до	хронометражу:

◊	 обрання	 об’єкту	 спостереження	 і	 пояснення	 робітнику	 мети	
спосте	реження;

◊	 складення	характеристики	спостережувального	процесу	за	всіма	
його	елементами	(знаряддя	праці,	предмет	праці	і	робітник);

◊	 поділ	оперативного	часу	на	одиницю	продукту	праці	на	елементи	
і	встановлення	фіксажних	точок	з	кожного	елемента;

◊	 визначення	 мінімально	 необхідної	 кількості	 вимірів	 з	 кожного	
елемента	оперативного	часу,	як	при	хронометражі.

Спостереження при	 індивідуальному	 фотохронометражі	 прово-
диться	за	поточним	часом,	як	при	фотографії	робочого	дня.

Фотохро	нометраж	 можна	 проводити	 суцільний	 і	 комбінований.	 За	
суцільного фотохронометражу	протягом	зміни	оперативний	час	фік-
сується	 за	 окремими	 прийомами.	 За	 комбінованого	 –	 частина	 трива-



138

Нормування праці

139

Розділ  5. Хронометраж

лості	зміни	вивчається	фотохронометражем,	а	частина	–	фотографією	
робочого	дня.	За	цим	способом	спостереження	на	початку	роботи	про-
водиться	фотографія	робочого	дня,	потім	деякий	час		–	фотохрономе-
траж,	після	чого	знову	фотографія	робочого	дня	і	знову	на	п’яту	і	шос-
ту	годину	роботи	–	фотохронометраж.	Комбінований	спосіб	полегшує	
техніку	спостереження.

За	 групового	фотохронометражу	 техніка	 спостереження	 залежить	
від	характеру	виконуваної	роботи.	Якщо	виконання	окремих	елементів	
оперативного	часу	вимагає	одночасної	участі	двох	і	більше	робітників,	
тоді	 спостереження	 при	 фотохронометражі	 проводиться	 аналогічно	
індивідуальному	 фотохронометражу,	 але	 фіксується	 кількість	 вико-
навців,	які	виконують	кожен	елемент	операції.	Якщо	ж	елементи,	які	
входять	у	склад	оперативного	часу,	виконуються	різними	робітниками,	
тоді	спостереження	проводиться	за	кожним	робітником	так,	як	при	гру-
повій	фотографії	робочого	дня,	і	результати	спостереження	записують-
ся	в	спеціальну	форму.

Техніка	і	послідовність	оброблення	матеріалів,	одержаних	в	резуль-
таті	фотохронометражного	спостереження,	залежить	від	способу	про-
ведення	фотохронометражу.

Оброблення даних	 індивідуального	 фотохронометражного	 спосте-
реження	виконується	у	такій	послідовності:

◊	 визначення	тривалості	за	всіма	видами	витрат	часу;
◊	 підсумовування	однойменних	затрат;
◊	 фактичного	балансу	робочого	часу;
◊	 складання	 хронометражних	 рядів	 за	 елементами	 оперативного	

часу;
◊	 оброблення	хронометражних	рядів.
Хронометражні	ряди	складаються	за	елементами	оперативного	часу	

на	основі	записів	у	листку	спостереження	фотохронометражу	й	обро-
бляються	так	само,	як	дані	хронометражного	спостереження.	За	групо-
вого	фотохронометражу	всі	обчислення	ведуться	в	людино-хвилинах.

У	результаті	оброблення	матеріалів	фотохронометражних	спостере-
жень	встановлюють,	як	використовувати	робочий	час	протягом	зміни	і	
які	затрати	праці	на	окремі	елементи	основного	і	допоміжного	опера-
тивного	часу	та	часу	з	обслуговування	робочого	місця.

Аналіз фотохронометражного спостереження проводиться	за	дво-
ма	напрямками:

◊	 аналізується	ступінь	використання	робочого	часу	в	такий	спосіб,	
як	і	після	фотографії	робочого	дня;

◊	 визначається	час	оперативної	роботи	так	само,	як	у	разі	прове-
дення	хронометражу.

Аналіз	 закінчується	 встановленням	 нормативного коефіцієнта 
вико ристання робочого часу і	норми оперативного часу на одиницю 
продукції.	Після	 встановлення	 нормативів	 розробляються	 заходи,	 які	
забезпечують	їх	виконання.

На	основі	одержаних	методом	фотохронометражу	даних	можна	ви-
рахувати,	на	скільки	відсотків	можна	збільшити	продуктивність праці	
П	на	даному	робочому	місці.

Для	цього	використовується	формула	[11,	c.	71]:

																							(5.13)

де	 	–	оперативний	час	за	зміну	за	нормативним	балансом	робочого	дня;
	–	оперативний	час	за	зміну	за	фактичним	балансом	робочого	дня;
	–	нормативний	оперативний	час	на	одиницю	продукту	праці;

	–	фактичний	оперативний	час	на	одиницю	продукту	праці.
У	 разі,	 коли	 основним	 призначенням	 фотохронометражу	 є	 вияв-

лення	 втрат	 робочого	 часу,	 він	 здійснюється	 без	 попереднього	 втру-
чання	в	наявну	організацію	праці	та	обслуговування	робочого	місця,	а	
об’єктом	спостереження	повинні	бути	всі	робітники,	зайняті	на	даній	
дільниці.	Якщо	метою	фотохронометражу	є	співставлення	фактично-
го	 завантаження	 робітника	 з	 його	можливим	 завантаженням	 за	 умов	
проведення	організаційно-технічних	заходів	щодо	ліквідації	втрат	ро-
бочого	часу,	то	спостереження	здійснюється	після	запровадження	за-
проектованих	заходів.	Якщо	завданням	спостереження	є	встановлення	
найбільш	раціонального	балансу	і	розподілу	робочого	часу	впродовж	
зміни,	то	фотохронометраж	доцільно	проводити	над	роботою	передо-
виків	виробництва.

Результати	дослідження	робочого	часу	і	часу	роботи	устаткування	
дозволяють	встановити	рівень	раціональності	використання	робочого	
часу,	надають	інформацію	для	розроблення	заходів	щодо	вдосконален-
ня	організації	і	нормування	праці,	підвищення	ефективності	виробни-
цтва.
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Розділ  5. Хронометраж

Тести для самопідготовки
1.	 До	якого	з	нижче	наведених	понять	найкраще	підходить	тверджен-

ня	«метод	вивчення	затрат	часу	робітника	чи	роботи	устаткування	
шляхом	безпосереднього	спостереження	на	робочому	місці»:
а)	 метод	моментних	спостережень;
б)	 фотографія	робочого	часу;
в)	 фотографія	виробничого	процесу;
г)	 хронометраж?

2.	 Зміст	хронометражу	становить	такі	основні	частини:
а)	 розкладення	операції	на	складові	елементи;
б)	 спостереження;
в)	 оброблення	результатів	спостереження;
г)	 аналіз	та	узагальнення	матеріалів.

3.	 Залежно	 від	 числа	 працівників,	 робота	 яких	 вивчається	 хрономе-
тражним	способом,	розрізняють	...
а)	 загальний	хронометраж;
б)	 індивідуальний	хронометраж;
в)	 груповий	хронометраж;
г)	 бригадний	хронометраж.

4.	 Етапами	проведення	хронометражного	спостереження	є:
а)	 підготовка	до	спостереження;
б)	 спостереження	і	вимірювання	затрат	робочого	часу;
в)	 обробка	даних	спостережень;
г)	 аналіз	отриманих	результатів.

5.	 Момент	тор	кання	руки	до	машини,	предмета	чи	відняття	її,	початок	
дії	машини,	агрегату,	верстата,	підхід	робітника	до	машини	(момент	
зупинки)	 характеризується	як:
а)	 кінцева	фіксажна	точка;
б)	 початкова	фіксажна	точка;
в)	 хронокарта;
г)	 фіксажний	пункт.

6.	 За	якого	способу	хронометражного	спостереження	суміжні	коротко-
часні	елементи	операції	спочатку	об’єднують	у	групи	різного	скла-
ду	(цикли):
а)	 вибіркового	способу;
б)	 циклового	способу;
в)	 безперервного	способу;

г)	 індивідуального	способу?
7.	 Ступінь	сталості	хронометражного	ряду	характеризується:

а)	 ко	ефіцієнтом	сталості	хроноряду;
б)	 коефіцієнтом	рівномірності	хроноряду;
в)	 коефіцієнтом	пропорційності	хроноряду;
г)	 коефіцієнтом	паралельності	хроноряду.

8.	 Яке	 з	нижче	наведених	понять	описує	 твердження	«комбінований	
спосіб	 спостереження,	 в	 якому	 поєднується	 фотографія	 робочого	
дня	і	хронометраж	оперативного	часу»:
а)	 метод	моментних	спостережень;
б)	 фотографія	робочого	часу;
в)	 фотохронометраж;
г)	 хронометраж?

9.	 Фотохронометраж	складається	з	таких	етапів	роботи:
а)	 підготовка	до	спостереження;
б)	 спостереження;
в)	 оброблення	даних	спостереження;
г)	 аналіз	і	висновки	спостереження.

10.	 За	якого	виду	фотохронометражу	частина	тривалості	зміни	вивча-
ється	фотохронометражем,	а	частина	–	фотографією	робочого	дня:
а)	 суцільного;
б)	 індивідуального;
в)	 комбінованого;
г)	 групового?
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Нормативні матеріали для визначення 
норм праціРозділ  6

План викладу матеріалу
6.1.  Трудові нормативи та їх класифікація.
6.2.  Мікроелементне нормування.
6.3.  Укрупнені нормативи та їх різновиди.

6.1.  Трудові нормативи та їх класифікація
Виробничі процеси суттєво відрізняються за характеристиками ви-

готовлюваної продукції, застосованими матеріалами, устаткуванням, 
технологіями, масштабами випуску продукції, ступенем її освоєння, 
умовами праці та іншими параметрами.

Забезпечення рівної інтенсивності праці на різних за змістом та 
складністю роботах можливе за умови, коли норми затрат праці роз-
раховуватимуться на єдиній методологічній та нормативній базі. Ме-
тодологічною базою нормування є теоретичні засади нормування пра-
ці; нормативну базу становлять нормативні матеріали для визначення 
норм праці, які включають комплекс елементів: технологічні режими 
роботи устаткування та трудові нормативи (затрат робочого часу на 
певні повторювальні елементи трудового процесу та часу тривалості 
перерв на відпочинок і особисті потреби залежно від конкретних умов 
праці).

Нормативні матеріали визначаються науково-дослідними установа-
ми на єдиній методологічній базі та призначені для проектування норм 
затрат праці на конкретні роботи [29].

Нормативні матеріали відбивають залежності між необхідними за-
тратами праці та чинниками, що на них впливають. Трудові нормативи 
мають, як правило, універсальний характер і часто встановлюються у 
відносних величинах [3].

Нормативні матеріали – це комплекс довідкової інформації, необ-
хідної для визначення норм затрат праці аналітично-розрахунковим 
методом.
Високоякісні нормативні матеріали сприяють зменшенню трудо-

місткості нормувальних робіт, надають можливість розраховувати на 
їх підставі рівнонапружені норми, що є надійною основою якісного 
планування та організації виробництва.

Норматив характеризує залежність тривалості витрат робочого часу 
від обсягу та змісту праці в оптимальних організаційно-технічних умо-
вах. Якщо норматив – це функція витрат робочого часу від факторів, що 
впливають на нього (технічне оснащення, організація та умови праці, 
обсяг і зміст роботи, кваліфікація виконавця), то норма часу – це зна-
чення функції при певній величині сукупності факторів. Тому, якщо на 
рівень витрат праці впливає незначна кількість факторів і зміна значень 
цих факторів відбувається у вузьких межах, то зникає не обхідність у 
розробці нормативів. За цих умов процес праці до сить повно характе-
ризує норми часу, відповідні граничним зна ченням факторів [1].

Трудові процеси та умови їх виконання на різних підприємствах 
дуже різняться, що зумовлює велику кількість нормативних матеріалів 
[3, 4, 8, 11, 23, 29, 45]. 

Класифікація нормативних матеріалів для нормування праці наве-
дена на рис. 6.1.

КЛАСИФІКАЦІЯ НОРМАТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ
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Рис.  6.1.  Класифікація нормативних матеріалів для нормування праці
Серед основних нормативних матеріалів за змістом розрізняють 

нормативи режимів роботи устаткування, нормативи часу, норма-
тиви обслуговування, нормативи чисельності, нормативи підлеглості.
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Розділ  6.  Нормативні матеріали для визначення норм праці

Нормативи режимів роботи устаткування – це регламентовані 
величини параметрів роботи металорізальних верстатів (глибина 
різання, величина подачі, швидкість різання, кількість обертань 
шпинделя тощо), які забезпечують найдоцільніше їх використання 
з урахуванням типу виробництва, виду устаткування, оброблюва-
них матеріалів, характеру оброблення, застосовуваних інструмен-
тів і особливостей виготовлення продукції.
Нормативи режимів роботи устаткування використовуються для 

правильного розрахунку норми часу основної роботи при виконанні 
операції на різних верстатах.

Нормативами часу називаються розрахункові величини затрат ро-
бочого часу на виконання окремих елементів операції. Це найпоши-
реніший вид регламентованих затрат робочого часу для конкретних 
умов виконання трудового процесу. Вони призначені для нормування 
машинних і ручних робіт, окремих прийомів ручної роботи, пов’язаних 
з управлінням та обслуговуванням обладнання, а також елементів опе-
рацій, що виконуються на різному устаткуванні.

Нормативи ручного часу відображають затрати часу на виконання 
ручних операцій. Нормативи машинно-ручного часу відображають 
час, який необхідний для виконання машинно-ручної роботи, тобто на 
верстатах з ручною подачею і ручної роботи. Нормативи машинного 
часу відображають час, що необхідний для виконання машинної робо-
ти при певних режимах експлуатації устаткування.

Нормативами обслуговування називаються регламентовані вели-
чини затрат праці на обслуговування одиниць устаткування, робочого 
місця, робочої бригади. Вони визначають необхідну кількість верста-
тів, робочих місць, одиниць виробничої площі та інших об’єктів, які 
закріплені для обслуговування за одним працівником або їх групою 
(бригадою) і застосовуються при нормуванні чисельності багатовер-
статників, наладчиків устаткування, ремонтного персоналу, приби-
ральників тощо.

Нормативи чисельності – це регламентована кількість робітни-
ків, службовців, допоміжного персоналу, яка потрібна для якісного 
виконання певного обсягу робіт або обслуговування даного робочого 
місця. 
За нормативами чисельності розраховують потрібну кількість пер-

соналу з обслуговування великих технологічних, енергетичних, тран-

спортних комплексів, а також спеціалістів (конструкторів, технологів, 
економістів, нормувальників).

Нормативи підлеглості – визначають кількість працівників, які 
повинні бути безпосередньо підпорядковані одному керівнику. Ви-
користовуються для визначення кількості бригадирів, майстрів та 
старших майстрів.
За сферою застосування нормативи поділяються на міжгалузеві, га-

лузеві та місцеві.
Міжгалузеві нормативи призначені для нормування однакових трудо-

вих процесів, які виконуються робітниками одних і тих самих професій 
на підприємствах різних галузей виробництва (наприклад, верстатні, слю-
сарні, ремонтні роботи). Оскільки виконання робіт має багато однакових 
за змістом організаційно-технічних умов, то і застосування міжгалузевих 
нормативів може ґрунтуватися на єдиному методич ному підході до про-
цесу нормування. У зв’язку з тим, що значення таких нормативів дуже 
велике, то і їх розробка потребує постійного вдосконалення.

Галузеві нормативи розробляються централізовано для підприємств 
галузі за характерними їй технологічними процесами з урахуванням 
найбільш ефективних умов організації виробництва і праці, а також 
характеру продукції, що виробляється. Галузеві нормативи використо-
вуються тільки для робіт і процесів, специфічних для конкретної ви-
робничої галузі, а іноді навіть окремої підгалузі.

Місцеві нормативи розробляються безпосередньо на підприємствах 
і відображають конкретні умови роботи; ступінь автоматизації і ме-
ханізації виробничих процесів; устаткування, що використовується; 
організацію праці на виробництві тощо. Підприємства однієї галузі, 
об’єднані специфікою технологічних і трудових процесів, можуть іс-
тотно відрізнятись одне від одного за рівнем виробництва, станом об-
ладнання, наявністю робітників відповідної кваліфікації та ін. За таких 
умов підприємства–лідери галузі вже не можуть орієнтуватись на га-
лузеві нормативні матеріали, застосування яких піде їм лише на шкоду. 
Тому на передових підприємствах галузі застосовують більш прогре-
сивні, більш напружені нормативи, які віддзеркалюють прогресивні 
технології, новітнє обладнання й устаткування, організаційні новації.

За ступенем укрупнення виділяють дві групи нормативів: диферен-
ційовані (елементні) та укрупнені. Ступінь укрупненості нормативів за-
лежить від типу виробництва.
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Диференційовані нормативи забезпечують встановлення норм затрат 
праці на виконання окремих трудових прийомів, дій та рухів. Диференці-
йовані нормативи характерні для масового і великосерійного виробництв, 
де потрібна висока точність нормування праці, коли працівники викону-
ють одну–дві короткострокові операції і тому необхідне детальне розчле-
нування трудового процесу та встановлення тривалості кожного його еле-
мента. Нормативи, за якими можна визначити норми часу для виконання 
трудових рухів і тривалість яких дуже мала (десяті, соті частки хвилини), 
називають мікроелементними нормативами. Такі нормативи використо-
вуються під час організації робочого місця, установлення норм на опера-
ції, а також розроблення нормативів більш високого ступеня укрупнення. 
До останніх належать так звані нормалі часу – нормативи на окремі трудо-
ві дії. Універсальність мікроелементних нормативів та нормалей часу дає 
змогу пронормувати практично всі роботи.

За умов серійного виробництва, де головним об’єктом нормування 
виступає операція, значного поширення набули елементні нормативи, 
які дають змогу визначити тривалість роботи, що виконується, на осно-
ві визначення тривалості трудових прийомів чи їх комплексів.

Якщо диференційовані нормативи застосовуються переважно за 
умов масового і великосерійного виробництва, то за умов індивідуаль-
ного і дрібносерійного виробництва використовують укрупнені норма-
тиви. Укрупнені нормативи – це регламентовані затрати часу на вико-
нання сталого комплексу трудових прийомів.

З погляду структури затрат часу розрізняють нормативи оператив-
ного, штучного та неповного штучного часу. Нормативи неповного 
штучного часу серед укрупнених нормативів найпоширеніші в оди-
ничному та дрібносерійному виробництвах, де їх точність уважається 
допустимою в межах 85–90 %.

За умов одиничного та дрібносерійного виробництв доцільна типі-
зація технологічних процесів і, відповідно, створення типових норма-
тивів, що забезпечує єдність норм та підвищення якості нормування. 
Типові норми часу розробляються за нормативами на типові деталі, що 
характерно для машинобудування (наприклад, вали, шестерні, втулки, 
кріпильні деталі). Суть нормування полягає у виборі типового пред-
ставника деталі, на які є типова норма, з наступним коригуванням її за 
співвідношенням головних параметрів, що впливають на норму часу 
(діаметр, довжина, площа, глибина різання тощо).

Єдині норми розробляються на роботи, що виконуються за однако-
вою технологією і є обов’язковими для всіх підприємств незалежно від 
їхньої відомчої підпорядкованості. Особливо розповсюд жене їхнє за-
стосування в будівництві (ЄНіР).

Застосування конкретного виду нормативів різного ступеня дифе-
ренціювання (від мікроелементних нормативів до типових норм штуч-
ного часу) має як технічні, так і економічні межі: чим менші трива-
лість виконання виробничого завдання та його повторюваність, тим 
менш економічно доцільним і технічно можливим стає застосування 
диференційованих методів нормування праці і тим більшою мірою 
виправдовує себе застосування укрупнених ме тодів нормування на 
основі збільшених нормативів. Це змінює і зміст нормувального про-
цесу, тому що використовувані нормати ви не тільки містять кількісні 
характеристики витрат робочого часу, але обумовлюють розв’язання 
низки технологічних завдань вико нання конкретної роботи, визнача-
ючи зміст, способи та по слідовність виконання складових елементів і 
технологічні режими роботи устаткування.

За формою подання нормативні матеріали поділяють на аналі-
тичні, графічні і табличні. Аналітична форма, яка характеризується 
математичною залежністю, компактна та зручна при використанні 
електронно-обчислювальної техніки. Таблична форма більш проста 
і доступна для розуміння всіх працюючих. У практичній діяльності 
дуже рідко трапляються нормативи, що мають графічну форму у ви-
гляді графіків, номограм.

За видами затрат робочого часу виділяють такі нормативи: підго-
товчо-завершального часу, основного часу, допоміжного часу, часу об-
слуговування робочого місця, часу перерв на відпочинок та особисті 
потреби.

Усі ці нормативи в основному відображають певний рівень розви-
тку науково-технічного прогресу та вдосконалення органі зації вироб-
ництва і праці.

Якість норми праці значною мірою залежить від якості норматив-
них матеріалів, на основі яких вони визначаються. Тому нормативні 
матеріали повинні відповідати певним вимогам:

◊ прогресивності – віддзеркалювати сучасний рівень техніки і тех-
нології, організації виробництва і праці, враховувати результати 
роботи передових підприємств;
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◊ комплексності – об’єктивно враховувати вплив різних факторів, 
які позначаються на тривалості виконання операцій, та їхніх еле-
ментів;

◊ точності і відповідності – відповідати за ступенем укрупнення 
та точністю саме тому типу виробництва, для якого вони розро-
блялися;

◊ динамічності – враховувати зміни, що відбуваються в організації 
і технології виробництва (зміна партії деталей, зміна матеріалів), 
а також в організації праці робітників (організаційно-технічні 
умови на робочому місці) шляхом застосування корегуючих ко-
ефіцієнтів;

◊ зручності в користуванні, забезпечувати при цьому мінімальні 
затрати часу нормувальників на визначення необхідних складо-
вих норм часу.

Ступінь точності залежить від типу виробництва, характеру робіт і 
він має бути економічно обґрунтованим. Наприклад, точність трудових 
нормативів вважається достатньою для масового і великосерійного ви-
робництва ±5–7 %; серійного – ±10 %; дрібносерійного і одиничного 
– ±15–20 %.

Залежно від характеру робіт передбачають межі допустимих відхилень 
у виконанні норм виробітку за цими нормативами. Наприклад, для ма-
шинних робіт точність розрахункових норм може коливатися в межах 5 %, 
для машинно-ручних робіт – до 10 % і для ручних – до 15 %.

Відповідність розроблених нормативів праці встановленим вимо-
гам може бути досягнута шляхом використання ступінчастого методу 
розроблення нормативів, за якого нормативи кожного рівня укрупнен-
ня будуються виходячи з нормативів попереднього рівня. Схему послі-
довного формування нормативів різних рівнів надано на рис. 6.2  [26].

Як свідчить схема, основою формування нормативів тривалості 
елементів операцій і нормативів трудомісткості продукції є нормативи 
режимів роботи обладнання (блок 1) і нормативи часу на трудові рухи 
(блок 2). Внаслідок їх агрегації отримаємо нормативи основного часу 
(блоки 9, 12), допоміжного часу на установку і зняття предметів праці 
(блок 13), допоміжного часу, пов’язаного з технологічним переходом 
(блок 14). На основі блоків 12 і 14 формуються нормативи оператив-
ного часу на технологічний перехід та оброблення поверхні (блок 15). 
Зазначені нормативи розраховуються за формулою (6.1).
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Рис.  6.2.  Схема формування нормативів часу

                                         (6.1)
де  – оперативний час на технологічний перехід і оброблення по-
верхні;
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То – основний (технологічний) час;
Тд.п – допоміжний час, пов’язаний з технологічним переходом.
Норматив оперативного часу на операцію (блок 16) встановлюється 

на основі блоків 15 та 13:
                                        (6.2)

де Тд.у – норматив допоміжного часу на установку і зняття предметів 
праці.

У блоці 17 формуються нормативи неповного штучного часу Тн.шт, 
структура якого визначається за формулою:

                                  (6.3)
де Тобсл, Твідп – час на обслуговування робочого місця і час на відпочинок 
та особисті потреби, віднесені до відповідного елемента виробничого 
процесу.

Для визначення Тн.шт зазвичай використовується залежність:

                              (6.4)

де Кобсл, Квідп – нормативи часу відповідно на обслуговування робочого 
місця, відпочинок і особисті потреби у відсотках до оперативного часу.

Величину Тн.шт можна визначити за формулою:

                                (6.5)

де Тобсл, Твідп – час нормованих перерв упродовж зміни відповідно на об-
слуговування робочих місць та відпочинок і особисті потреби.

Зазначене співвідношення виходить з того, що нормативи часу на 
обслуговування робочих місць, відпочинок і особисті потреби можуть 
встановлюватись як у відсотках до оперативного часу, так й у хвилинах 
на зміну.

Розрахунок нормативу штучного часу (блок 18) можливий за такими 
основними формулами:

                                    (6.6)

де Тн.штj – неповний штучний час на оброблення j-ї поверхні;

                               (6.7)

                                (6.8)

На основі блоку 18 і нормативів підготовчо-завершального часу (блок 
15) формується норматив сумарної тривалості виготовлення одиниці про-
дукції за даною операцією (норматив штучно-калькуляційного часу) 
– блок 19, який є одночасно типовою нормою тривалості операції Нт.

Типові норми часу (трудомісткості операцій) – блок 20 – встановлю-
ються виходячи з норм тривалості, нормативів чисельності бригад Нчис 
та норм обслуговування Нобсл (блок 6):

                                       (6.9)

Норми трудомісткості операцій є базою формування нормативної 
технологічної трудомісткості деталей, їх комплектів (у тому числі бри-
гадокомплектів), вузлів, виробів (блок 21). Нормативи повної трудо-
місткості продукції підприємства встановлюються на основі техноло-
гічної трудомісткості і нормативів затрат праці допоміжних робітників 
і службовців (блоки 7, 8).

Зараз для оперативного нормування у промислово розвине них кра-
їнах усе ширше використовують нормативний спосіб як такий, що має 
ряд суттєвих переваг перед розрахунком норм за допомогою спостере-
ження за використанням робочого часу та хронометражу:

◊ застосування нормативів дає можливість встановити нор ми од-
накової напруженості на різні види робіт;

◊ застосування нормативів дозволяє розраховувати норми до по-
чатку виробничого процесу і на основі цього відбирати найбільш 
економічно вигідний варіант;

◊ застосування нормативів дає скорочення строку дії тим часових 
норм, а відповідно й строку освоєння нової продукції та техно-
логії. До того ж використання нормативів часу і режимів роботи 
устаткування сприяє ширшому впровадженню передового ви-
робничого досвіду та значно підвищує якість діючих норм.

Застосування нормативів набагато знижує трудомісткість розрахун-
ку норм, а робота з нормування змінює свій зміст, тому що все більше 
перетворюється на метод вивчення способу виконання роботи та по-
шуку його раціоналізації.
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6.2.  Мікроелементне нормування
Основою мікроелементної системи нормативів є принцип диферен-

ціації трудових процесів на складові елементи: прийом, дія, рух.
Трудовий рух є ключовим універсальним елементом будь-якого 

трудового процесу, що характеризує переміщення рук, ніг чи корпусу 
робітника при виконанні трудових операцій за різноманітних виробни-
чих умов. Трудовий рух починається з вихідної робочої позиції людини 
і завершується торканням рук чи ніг до предмета праці.

Трудова дія характеризується конкретним цільовим призначенням і 
постійністю взаємодіючих у процесі праці факторів системи «робітник 
– заготовка – приладдя – інструмент – верстат – деталь». Зміна цільової 
настанови чи одного з перерахованих факторів призводить до появи 
нової трудової дії. У процесі праці дотримуються певної послідовності 
під час переорієнтації трудових дій одного призначення на дії іншої 
цільової настанови.

Мікроелемент – простий елемент ручної операції, є закінче ною 
дією, яка характеризується єдністю цільової настанови, постій-
ним складом взаємодіючих об’єктів і складається з одного трудо-
вого руху (їхнього комплексу), що виконується безупинно.
Мікроелементні системи нормативів розробляють на трудові рухи 

і трудові дії, правильне комбінування яких дозволяє проектувати раці-
ональний склад і структуру трудових процесів і встановлювати на цій 
основі тривалість як окремих його елементів, так й усього процесу в 
цілому. Саме в цьому полягає сутність мікроелементних систем часу і 
методів нормування праці.

Мікроелементні нормативи часу на трудові рухи і дії є величина-
ми статистичними, числові значення яких змінюються в певних межах 
і залежать від безлічі об’єктивних факторів. Системи мікроелемент-
них нормативів, що являють собою вихідні стандарти трудових рухів 
і дій, надають можливість встановлювати з наукової точки зору зако-
ни і принципи проектування комплексів трудових прийомів, методи і 
способи визначення їх тривалості з допустимою точністю результатів 
розрахунку затрат робочого часу на виконання різних трудових і техно-
логічних процесів [42].

Послідовна дифе ренціація трудового процесу до первинних мікро-
елементів припускає й зворотну інтеграцію рухів у трудові дії, трудові 
прийоми, трудові опе рації (рис. 6.3). Нормування за мікроелементами 

потребує попередньої раціоналізації трудового процесу за рахунок ви-
лучення недоцільних і зайвих рухів за нормального темпу праці.

Трудовий процес

Трудові рухи

Трудові операції

Комплекси трудових прийомів

Трудові прийоми

Трудові дії

Мікроелементи

Рис.  6.3.  Схема послідовної диференціації та зворотної інтеграції у мікро-
елементному нормуванні

Система мікроелементних нормативів складається зі збірників, що 
містять таблиці з нормативами часу на елементарні трудові рухи, з яких 
складаються трудові прийоми, із зазначенням виробничо-технічних 
умов, для яких вони створені. Наявність сис теми мікроелементних 
нормативів дозволяє обходитись без хро нометражних спостережень 
та відповідних розрахунків норм праці, а зміст праці нормувальників 
змінюється: зводиться до аналізу складу первинних елементів–рухів та 
інтеграції з них раціональ них дій та операцій, тривалість яких визначе-
на як нормативна у відповідних таблицях. Це дозволяє не лише вдоско-
налювати існу ючі трудові процеси, але й проектувати нові ще задовго 
до почат ку трудового процесу – на етапі проектування виробничого 
про цесу як такого та підбору технологічного устаткування до нього. 
Сучасна комп’ютерна техніка не тільки полегшує цю працю, але й до-
зволяє в короткий час розглянути безліч можливих варіантів і відібрати 
з них найбільш ефективні [1].
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Засади наукового підходу до організації та нормування праці були 
закладені Ф. Тейлором в США в кінці ХІХ ст., коли він вперше у 1881 р. 
застосував хронометраж для вивчення затрат робочого часу та жорстке 
регламентування трудового процесу. В основу системи Тейлора було 
покладено вста новлення за допомогою хронометражу мінімальної три-
валості (абсолютних мінімумів) затрат робочого часу за елементами 
операції шляхом поділу її на прості елементарні рухи, виявлення та 
усунення зайвих рухів, дослідження способів виконання кожного еле-
мента операції різними найбільш кваліфікованими робітниками, відбір 
найбільш продуктивних способів виконання кожного елемента опера-
ції і роботи в цілому, впровадження відповідної організації робочого 
місця та підбору робітників, що найбільш придатні за фізичними та 
розумовими здібностями до виконання тієї чи іншої роботи.

Роботи Тейлора щодо вивчення трудових процесів і нормування 
праці були покладені в основу аналогічних досліджень на підприєм-
ствах США та країн Західної Європи. Широкого розповсюдження на-
були два напрямки розробок щодо нормування трудових процесів:

◊ системи нормування праці з установленням мікроелементних 
нормативів надбавок (на відпочинок та особисті потреби, на тех-
нологічну частину циклу та ін.) після спеціального оброблення 
матеріалів хронометражних спостережень (системи Тейлора, 
Міхеля–Мерріка, Бедо, РЕФА та ін.);

◊ системи нормування праці з розрахунками складових елементів 
затрат робочого часу безпосередньо на основі мікроелементних 
нормативів (системи МТМ, УФ, БМТ, ДМТ та ін.) [4].

Система Тейлора розглядала норму як суму мінімальної тривалос-
ті (абсолютних мінімумів) усіх складових елементів. Проте, оскільки 
виконання встановлених за цією системою жорстких норм було під 
силу лише окремим, найбільш кваліфікованим та фізично розвине-
ним робітникам, то вона викликала опір з їхнього боку, низку трудо-
вих конфліктів. Тому деякі послідовники Тейлора, нама гаючись дещо 
«пом’якшити» норми, почали вводити до них ті чи інші поправочні ко-
ефіцієнти (надбавки).

Вперше такі надбавки було запропоновано у США Бартом (у фор-
мулах Барта) та Мерріком (у кривих Мерріка) до вилученого ними «мі-
німального вибіркового часу», встановленого тейлорівськими метода-
ми хронометражних спостережень за працею найкращих робітників за 

ідеальних виробничих умов та максимального тем пу. Для забезпечення 
можливості розповсюдження цього високо го темпу протягом робочого 
дня на всіх робітників передбачають ся надбавки на відпочинок відпо-
відно до співвідношення допоміж ного та машинного часу для конкрет-
них професій. Над бавки побудовано таким чином, що процент над-
бавки підвищуєть ся при зменшенні процента допоміжного часу (напо-
вненого ручною чи машинно-ручною працею) у загальному трудовому 
процесі: при наявності 90 % машинного часу надбавка становить 42 %, 
при 20 % – 31 %, при 0 % – близько 28 %. Тобто надбавки спону кають 
робітника до підвищення відрядного заробітку шляхом ущіль нення 
ручної праці за рахунок її інтенсифікації. Загальна емпі рична формула 
надбавок для машинно-ручних робіт, розробле на Бартом, має такий 
вигляд [48]:

2

20 (49,5 0,325 ) ,
(0,376 0,0000216 )

CP
C T

+ −
=

− +
                      (6.10)

де Р – надбавка, %;
С – питома вага допоміжного часу, %;
Т – мінімальний час допоміжної роботи, хв.
Конкретизовані розрахункові формули визначення розміру надба-

вок за системою Барта наведено в табл. 6.1 [48].
Таблиця  6.1

Конкретизовані розрахункові формули визначення розміру надбавок за сис-
темою Барта

Співвідношення допоміжного та ма-
шинного часу Формула надбавки

10 і 90 %
20 46,25
0,37374

P
T

+
=

+

20 і 80 %
20 43

0,36736
P

T
+

=
+

…………………….............................. …………………….............................
…………………….............................. …………………….............................

90 і 10 %
20 20,25
0,20104

P
T

+
=

+

100 і 0 %
20 17
0,16

P
T

+
=

+
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Меррік розробив серію відповідних кривих для спрощення визна-
чення надбавок для різних конкретних умов, тобто замість аналітично-
го способу розрахунків запропонував простіший – графічний.

Більш складний спосіб встановлення нормативних тривалостей 
(дещо «пом’якшених» проти норм Тейлора) було запропоно вано Мі-
хелем (США), який запозичив у Мерріка спосіб оброблення хрономе-
тражних спостережень. За системою нормування Міхеля тривалість 
кожного елемента операції визначається за кілька кроків:

◊ за даними хронометражного спостереження розрахо вується се-
редня арифметична величина хроноряду;

◊ встановлюється одинична девіація як частка від ділення серед-
ньоарифметичної величини кожного елемента операції на його 
абсолютний мінімум;

◊ підсумовуються всі одиничні девіації;
◊ розраховується середня за елементами девіація з суми всіх оди-

ничних девіацій;
◊ визначається розрахункова тривалість кожного елемента опера-

ції шляхом ділення середньоарифметичної величини на се редню 
девіацію.

Шляхом такого складного аналітичного оброблення хронометраж-
ного ряду отримують порівняльний середньоможливий мінімум (який 
іноді буває нижчий від абсолютного мінімуму).

У цілому за окремими операціями поправки до норм часу, встанов-
лених за способом Тейлора, становили всього 1–1,5 %. Тому Міхель був 
змушений визнати, що його мінімальні середні значення часу за звичай-
них умов постійної праці ні для кого з робітників не є обов’язковими. 
Вони є межею, до якої може наблизитись лише надзви чайно здібний 
робітник за винятково сприятливих умов праці.

Система нормування Бедо (США) побудована на вимірю ванні за-
трат людської енергії в умовних одиницях – бедо-одиницях. Кількіс-
не значення бедо-одиниць визначають за допомо гою хронометражних 
спостережень, під час яких спостерігач фіксує тривалість кожного 
елемента операції, одночасно оцінюючи темп (швидкість виконан-
ня) і ступінь напруженості праці За лежно від напруженості та темпу 
праці, які враховуються за допо могою спеціальних коефіцієнтів (що 
визначає спостерігач) вста новлюється кількість бедо-одиниць, необ-
хідних для виконання кон кретної роботи (табл. 6.2) [4, c. 392]. Кожна 

бедо-одиниця складається з елемента роботи й елемента відпочинку. 
Співвідношення цих елементів у складі бедо-одиниць визначається 
спеціальним коефі цієнтом відпочинку, за допомогою досвідного мето-
ду. Система характеризується високим рівнем суб’єктивізму не лише 
щодо віднесення спостерігачем роботи, за якою ведеться спостережен-
ня, на власний розсуд до тієї чи іншої групи за ступенем напруженості 
чи швидкості, але й самої величини коефіцієнта, за допомогою якого 
оцінюється кожний ступень напруженості чи швидкості.

Таблиця  6.2
Коефіцієнти ступеня напруженості та ступеня швидкості праці за систе-

мою Бедо

Ступінь напруженості Коефіці-
єнт

Ступінь швидкості (тем-
пу) праці Коефіцієнт

Легкий

Дуже легкий 1,05

Повільний

Повільний 0,50

Легкий 1,10 Порівняно 
повільний 0,67

Порівняно легкий 1,15

Серед-
ній

Дещо нижче се-
реднього 1,20

Нормаль-
ний

Дещо нижче 
нормального 0,84

Середній 1,25 Нормальний 1,00
Дещо вище се-

реднього 1,30 Дещо вище 
нормального 1,17

Важкий

Порівняно важ-
кий 1,35

Швидкий

Порівняно 
швидкий 1,34

Важкий 1,45
Швидкий 1,50

Дуже важкий 1,65 Дуже швид-
кий 1,67

Система нормування РЕФА (США) базується на використанні ме-
тодів хронометражу та фотографії для вивчення трудових про цесів. 
Величина норм виробітку встановлюється у спеціальних одиницях – 
рефа-одиницях. Кожна рефа-одиниця складається з частини хвилини, 
необхідної для виконання роботи (прикладення зусилля), і частини 
хвилини, необхідної для відпочинку. Обидві ча стини змінюються за-
лежно від напруженості праці.
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Абсолютна величина норми виробітку розраховується ана літичним 
методом з урахуванням таких факторів, як характер праці, напруже-
ність праці, якість праці, тривалість відпочинку.

Крім того, при встановленні норми існують певні вимоги до робіт-
ника, відповідність яким оцінюється у балах. Це фізична та розумо-
ва напруженість праці, темп праці, виробничий досвід, майстерність, 
швидкість реакції, відповідальність за роботу.

Вплив факторів та величина балових оцінок встановлюються спо-
стерігачем, виходячи з його досвіду організації та нормування праці. 
Загальна сума балів, встановлена таким чином, закладається у розра-
хунки і впливає на обсяг норми виробітку в рефа-одиницях. Система 
РЕФА, побудована на суб’єктивних оцінках, створює необмежені мож-
ливості підвищення норми [4].

Система нормування консультативної фірми «Персонел адміні-
стрейшн лімітед» (Англія) побудована на встановленні надба вок на 
відпочинок залежно від факторів, що впливають на швидкість втомлю-
ваності робітника:

◊ робоча поза;
◊ освітленість робочого місця;
◊ наявність шуму;
◊ якість повітряного середовища;
◊ вага оброблюваних вантажів;
◊ фізичні зусилля (або витрати м’язової енергії);
◊ рівень уваги до точності роботи;
◊ складність розумової праці;
◊ монотонність праці.
Ця система враховує також і стать робітників, оскільки надбавки на 

відпочинок та особисті потреби як постійні, так і змінні (що додаються 
до основних) встановлено окремо для чоловіків та жінок у процентах до 
нормалізованого часу (додаток Г) [48].

Система нормативних надбавок на відпочинок, яку розробив Пейдж 
(США), не враховує стать робітників і більш деталізована в цілому 
(табл. 6.3) [48].

Поряд з системами нормування праці, де вста новлення норм праці 
базується на безпосередньому вивченні витрат робочого часу за допо-
могою хронометражу та фотографії, значне розповсюдження за кор-
доном отримали системи норму вання праці, побудовані на вивченні 

та диференціації трудових операцій на рухи, групи рухів, визначенні 
оптимальної тривалості кожного з них і величини норми за мікроеле-
ментними норматива ми на ці рухи [1, 4, 17, 29].

Таблиця  6.3
Надбавки на відпочинок (за Пейджем), у процентах до нормалізованого часу
Основна надбавка (включаючи час неусувних витрат) для робіт з деталями 

вагою до 2 кг., що виконуються у сидячому положенні, 3 %

Умови праці, за яких передбачають-
ся додаткові надбавки на відпочинок 
(додатково до основної)

Додаткові надбавки часу

0-19 20-39 40-59 60-79 80-100

Робота, що виконується стоячи 0,5 1 1,5 2 2,5
Робота, що виконується у незручному 
положенні 1 2 3 4 5

При вазі деталей чи еквівалентному 
опорі, кг.:
2,0–4,9 0,5 1 1,5 2 2,5

5–9,9 1 2 3 4 5
10–19,9 2 4 6 8 10
20–29,9 3 6,6 9,9 12 15
30–39,9 4 8 12 16 20

40 і більше 5 10 15 20 25
Погані  (ненормальні) умови праці 0 0,5 1 1,5 2
Дуже важкі умови праці 0 1 2 3 4
Праця потребує підвищеного зорово-
го напруження 0 0 0 0,5 1

Праця з крихкими чи дуже дрібними 
деталями 0,5 1 1,5 2,5 3,5

Інші додаткові надбавки:
– на особисті потреби 5 % (3 хв.) на год.

– на різні неусувні втрати робочого 
часу 2 % на год.

Засновником мікроелементного методу дослідження і норму вання 
трудових процесів є американський інженер Ф. Б. Гілбрет. У 1922–
1923 роках він встановив, що виконання трудових операцій скла дається 
з повторюваних рухів, з яких ним були створені системи стан дартних 
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трудових елементів, названих терблігами. Гїлбрет довів, що вони мо-
жуть застосовуватися для проектування та аналізу трудових процесів.

Розроблена Гілбретом методика аналізу прийомів та способів праці 
кращих робітників мала на меті вияв лення найбільш раціональних еле-
ментів праці. Він встановив 17 основних елементів праці, серед яких: 
група рухів рук та кистей рук (наприклад, хватальний рух, поворотний 
рух, встановлення та зняття предмета), група рухів тулуба, ніг та очей 
(поворот тулуба, рух ноги, тривалий по гляд і т. ін.). На засадах такої 
диференціації рухів пізніше були побудовані численні методики мікро-
елементного нормуван ня праці.

1926 р. А. Сегюр винайшов систему МТА («Motion – Time Analysis», 
що означає «аналіз рухів і часу»).

У 1932–33 рр. у Ленінграді з’явила ся перша практична система мі-
кроелементного нормування В. М. Іоффе. Систему використовували в 
оборонній промисловості на підприємствах масово го виробництва. У 
цій системі всі трудові рухи поділялися на дві групи: рішучі та нерішу-
чі. Рішучі рухи не потребують контролю, обережності і здійснюються 
без витримки. Нерішучі рухи уповільнені настільки, щоб рука, що пе-
реміщується, наприкінці руху зайняла необхідне поло ження. Наступ-
ною класифікаційною ознакою в системі Іоффе є прин цип поділу рухів 
на прості, що виконуються однією частиною тіла (рукою, пальцями), 
і складні (суміщені), що виконуються одночасно або з частковим су-
міщенням декількох частин тіла (обома руками, рукою і ногою тощо). 
Метод Іоффе був застосований на авіаційному заводі для розроблення 
нормативів.

А. А. Труханов розробив інший метод нормування за мікроеле-
ментами, відмінність якого від методу Іоффе полягає в тому, що в ньо-
му була обґрунтована єдина шкала відносних тривалостей рухів на 
противагу абсолютним тривалостям, що рекомендувалися Іоффе. Тру-
ханов показав, що співвідношення між тривалостями будь-яких рухів у 
різ них робітників залишається постійним.

У 1982 р. була розроблена базова система мікроелементних нор-
мативів часу (БСМ). Вихідними даними для розроблення вітчизня-
ної базової системи мікроелементних нормативів часу були затрати 
часу кваліфіко ваних робітників на виконання основних рухів та їхніх 
комплексів, отримані в результаті вивчення трудових процесів із засто-
суванням кінозйомки та відеозапису. Всього було проведено 30 тисяч 

спостере жень на 25 підприємствах масового і багатосерійного вироб-
ництва де сятьох галузей промисловості.

За базовий був прийнятий темп роботи адекватний швидкості вико-
нання  мікроелемента «Протягнути руку з малим ступенем контролю на 
відстань 40 см.», що дорівнює 93 см/с.

БСМ призначена для вирішення питань організації і нормуван ня 
праці на промислових підприємствах з масовим і багатосерійним типа-
ми виробництва. Їх застосування доцільне для розроблення нормати-
вів на трудові прийоми і більш великі елементи робіт, призначених для 
нормування праці на підприємствах. Створення нормативів на різно-
манітні види робіт на основі БСМ забезпечить рівну напруженість 
норм на роботи, що виконуються в різноманітних галузях. При цьому 
істот но скоротяться трудомісткість і терміни створення нормативів, 
підви щиться рівень їхньої прогресивності і точності. Крім того, БСМ 
може бути використана безпосередньо при проектуванні трудового 
процесу і для розрахунку норм на вироби, що випускаються у великих 
обсягах (наприклад, виробництво автомобілів, телевізорів, приймачів 
тощо). Використання мікроелементних нормативів дозволить проводити 
більш детальний аналіз і проектування трудових процесів, обрати най-
більш раціональні методи та організацію робочого місця, поділ праці. 
Як показали дослідження на підприємствах, раціоналізація трудових 
про цесів із використанням мікроелементів дозволяє підвищити продук-
тивність праці на складальних конвеєрних лініях на 7–12 %.

БСМ-1 (1989 р.) містить нормативні таблиці на 20 мікроелемен тів, у 
тому числі на 10 мікроелементів, що виконуються вручну, вісім мікро-
елементів, що виконуються ногами і тулубом, і два мікроелемен ти, що 
виконуються очима. Залежно від способу виконання мікроелементи по-
діляються на види і різновиди. Всього в системі передбачено 22 види і 
50 різновидів.

Час визначається за таблицями без проведення додаткових логічних 
або математичних операцій. Значення чинників у таблиці розраховані 
таким чином, щоб значення часу, що відповідають суміжним значен-
ням чинників, відрізнялися на 10 %. Для кожного інтервалу значень 
чинників розраховане середнє значення часу. Таким чином, помилка та-
бличних значень не перевищує 5 %. При користуванні таблицями від-
падає необхідність інтерполяції.

Системи мікроелементних нормативів часу містять поряд із табли-
цями формули залежності часу виконання мікроелементів від чинни-
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ків, що призначені для розрахунків на ЕОМ. У БСМ використана степе-
нева форма нормативних залежностей.

На основі БСМ розроблений ряд нормативних залежностей для ви-
значення часу на типові комплекси рухів і трудові прийоми, що є за-
гальними для усіх видів робіт. Виділені два класи комплексів рухів: у 
зоні досяжності рук і поза зоною їхньої досяжності. Кожен клас розби-
тий на групи трудових дій і прийомів: «взяти предмет», «встановити 
предмет на площину», «встановити предмет на вал (в отвір)», «роз’єднати», 
«повернути предмет», «натиснути кнопку», «натиснути педаль». На їх-
ній основі створюються галузеві нормативи часу виконання трудових 
при йомів і комплексів прийомів з урахуванням галузевої специфіки. Ро-
бота виконується за допомогою автоматизованої системи розроблення 
нор мативів часу.

Найбільш поширеними у зарубіжних країнах є система Мейнарда, 
Стегемертена і Шваба (США) МТМ (Methods-Time-Measurement), тоб-
то система вимірювання часу з урахуванням методів робіт, та система 
УФ (Work Factor), тобто система мікроелементів з врахуванням «фак-
торів роботи» чи «факторів трудності роботи». У системі МТМ усі види 
ручної праці ними поділено на 19 рухів: 8 рухів рук, 9 рухів тулуба і 
ніг, 2 рухи очей. Тривалість окремих рухів вимірюється у спеціальних 
одиницях – ТМЮ (ТМU – Time Measurement Unit). Це одиниці вимірю-
вання часу роботи, кількість яких для кожного основного руху встанов-
люється шляхом кінозйомки трудового процесу зі швидкістю до 1000 
кадрів на хвилину. За одиницю величини ТМЮ прийнято 0,00001 год., 
чи 0,036 с.

За цією системою нормативи часу встановлюються на ко жен з 19 
найважливіших основних рухів будь-якого трудового процесу. Залеж-
но від комбінації провідних факторів трудового процесу (санітарно-
гігієнічних, техніко-технологічних, організацій них, психофізіологіч-
них) нормативи на виконання конкретного руху зменшуються чи збіль-
шуються. У таблицях мікроелементних нор мативів наведено значення 
елементів залежно від конкретних умов і вимог трудового процесу.

Установлення певної норми на виконання тієї чи іншої ро боти від-
бувається шляхом послідовного об’єднання нормативів тривалості ру-
хів у нормативну тривалість трудової дії, з суми яких складається нор-
мативна тривалість трудового прийому, комплек су прийомів і трудової 
операції в цілому.

Для апробації системи МТМ було проведено більше 10 тисяч переві-
рок, які показали, що відхилення при нормуванні за системою не пере-
вищують 2 % порівняно з нормуванням за даними хронометражу.

На базі системи МТМ у різних країнах розроблені її різноманітні мо-
дифікації. У США до них належать системи: МТМ-1 – для нормування 
операцій тривалістю менше 0,5 хв.; МТМ-2 – для нормування операцій 
тривалістю від 0,5 до 5 хв. і МТМ-3 – для операцій тривалістю понад 
5 хв., що дозволяють укрупнювати розрахунки щодо розроблення норм 
часу.

Система МТМ-1 була розроблена в 1940-х роках у США під керів-
ництвом Г. Б. Мейнарда. Це система уні версального призначення. Мі-
кроелементи класифіковані, головним чином, за їхнім цільовим при-
значенням. Каталог нормативів склада ється з 9 таблиць, що містять 350 
нормативних величин часу. Усього в системі МТМ-1 є 21 мікроелемент.

На основі МТМ-1 розроблені системи МТМ-2 і МТМ-3. За ра хунок 
об’єднання рухів, скорочення чинників з урахуванням повторю ваності 
рухів у системі МТМ-2 кількість мікроелементів скорочена до 11, а нор-
мативних значень – до 39. За оцінками іноземних спеціалістів, тру-
домісткість визначення норм за системою МТМ-2 приблизно в два ра зи 
нижча, ніж за МТМ-1.

Системою факторів роботи – УФ – фізичні трудові рухи поділяються 
не за цільовим призначенням кожного руху чи дії (як у системі МТМ), а 
за частинами тіла, які беруть участь в їх виконанні; крім того, вводиться 
поняття складності праці та пев ної тривалості тих чи інших елементів 
трудового процесу залежно від зовнішніх умов, що ускладнюють і за-
тримують рухи робітника, тобто від «факторів складності роботи».

У цій системі всі трудові рухи, з яких складається трудовий процес, 
поділено на три категорії:

◊ прості фізичні (м’язові) трудові дії, що не потребують контролю 
з боку органів чуття; це звичні механічні трудові рухи, які після 
набуття певної навички можуть виконуватись автоматично (про-
стягнути руку і вхопити важіль машини, положення якого не змі-
нюється); розумові процеси відбуваються паралельно м’язовим і 
перекриваються ними;

◊ ускладнені фізичні трудові рухи, при виконанні яких необхід-
ний конт роль з боку органів чуття; ці рухи потребують певної 
точності, акуратності чи обережності; положення предметів чи 
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знарядь праці дещо змінюється в кожному циклі операції і хоча 
органи чуттів беруть участь в цих рухах значно більшою мірою, 
ніж у рухах першої категорії, вони також визначаються як фізич-
ні (м’язові); свідомий контроль робить їх більш тривалими; розу-
мові процеси паралельні м’язовим і перекриваються ними;

◊ розумові трудові рухи (читання, проведення розрахунків тощо).
Нормування рухів, пов’язаних з розумовою працею, побудо ване 

на врахуванні даних психофізіологів про швидкість, тривалість реак-
ції людини на зовнішні подразники – інформацію, на яку виконавець 
повинен відреагувати певним чином. У вихідних таб лицях нормати-
вів часу містяться основні реакції людини на інфор маційний сигнал: 
фокусування очного яблука, сприйняття сигналів органами чуттів, пе-
редача імпульсу чуттєвим чи руховим нервам, розпізнавання сигналу, 
підрахунок кількості одиниць, вироблення рішення, запам’ятовування, 
пригадування, обчислення, засвоєння, переключення уваги.

На основі цих вихідних нормативів установлено норми на розумові 
елементи: реакцію оператора на сигнали, огляд і сортування виробів чи 
матеріалів при операціях технічного контролю, підрахунок кількості 
деталей чи виробів, прості арифметичні підрахунки, читання.

Тривалість трудових фізичних рухів характеризується за системою 
такими основними змінними величинами: органом тіла робітника, що 
здійснює рух; довжиною траєкторії руху, важкістю предмету, що пере-
сувають, або величиною опору; точністю виконання рухів.

Таблиці мікроелементних нормативів за системою УФ побудовані 
за двома видами нормативів:

◊ основні таблиці нормативів на м’язові трудові рухи, контрольні 
та психофізіологічні (розумові) процеси;

◊ таблиці укрупнених типових мікроелементів, тобто трудових ру-
хів, кожний з яких може містити один або кілька рухів окремих 
органів тіла робітника.

Нормативи трудових рухів, наведені в основних таблицях, надають-
ся не за їх цільовим призначенням, як в системі МТМ, а за органами 
тіла, які беруть участь у виконанні рухів, а також залежно від кількості 
додаткових факторів трудності роботи, що впливають на збільшення 
тривалості того чи іншого мікроелемента. Нормативи на типові мікро-
елементи надаються на трудові дії за цільовою ознакою, так само як в 
системі МТМ.

До систем, що розвивають систему МТМ, вносять доповнення та 
спрощують її застосування, відносять: система БМТ (ВМТ – Basis 
Motion Time Study – нормативи часу на основні рухи), запро понована 
Р. Пресгрейвом та Г. Бейлі (Канада); система ДМТ (DMT – Dimensional 
Motion Times – нормативи часу рухів, диференційовані за розмірами 
предметів) компанії «Дженерел Електрик» (США), для створення 
якої було проведено більш 400000 спостережень та відзнято понад 
300 експериментальних виробничих фільмів; система (Master Klerikal 
Data) для нормування праці службовців, банківських та конторських 
працівників, машиністок та операторів лічильно-розрахункових при-
строїв; система UMS для вивчення, раціоналізації і нормування пра-
ці робітників-прибиральників виробничих приміщень; система МО-
ДАПТС (модульна система нормативів трудових рухів), розроблена Г. 
Хейде (Австралія).

Система мікроелементного нормування праці БМТ дещо вдоско-
налює си стему МТМ, усуває певні її недоліки. Первинний елемент у 
цій системі не трудовий рух, а комплекси рухів, що виконуються без-
перервно від миті повного спокою частини тіла на початку руху до 
повної зупинки в кінці руху. Відповідно до цього принципу еле менти 
нормативів, прийняті за основу, значно більші, ніж у системі МТМ, що 
спрощує дослідження та розрахунки норм.

Система БМТ складається з комплекту таблиць нор мативів часу на 
основні рухи з надбавками додаткового часу до часу основного руху та 
нормативів додаткового часу на точність рухів; нормативів додаткового 
часу, необхідного для прикладення певних зусиль під час основного 
руху, що залежить від характеру дії; нормативів додаткових надбавок 
на одночасність виконува них рухів, залежать від точності одного з цих 
рухів і потреби у візуальному їх контролі.

Система  мікронормативного нормування ДМТ усуває деякі недо-
ліки системи МТМ шляхом розроблення великої кількості нормативів 
часу на елементи найчастіше повторюваних складальних операцій.

Модульна система мікроелементних нормативів МОДАПТС є по-
хідною від американської системи МСД, що в свою чергу, побудована 
на основі системи МТМ. Таким чином, МОДАПТС належить до третьо-
го покоління систем мікроелементних нормативів часу. Система при-
значена для аналізу, проектування і нор мування робіт у серійному ви-
робництві. Число значень нормативів – 21. Всі мікроелементи надані у 
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вигляді мнемонічних рисунків. Умовні позначення на рисунку містять 
сам норматив, виражений у модах (1 мод – 1/7 с. з врахуванням часу на 
відпочинок, що дорівнює 10,75 %, а без врахування останнього – 0,129 с 
= 0,00215 хв.). Цей час відповідає тривалості руху пальця.

Покращення організації та управління виробництвом можливе 
лише за умов покладання в його основу нормативів трудомісткості, по-
будованих на одній базі. За основу таких нормативів потрібно брати 
первинні елементи трудового процесу – нормативи на рухи, на мікро-
елементи. Вони потрібні не тільки для нормування праці, але й для 
організації праці, для раціональної організації виробництва.

6.3.  Укрупнені нормативи та їх різновиди
Величина норми праці може визначатись різними методами і спосо-

бами, а вибір методики нормування залежить від типу і масштабів ви-
робництва та рівня технологічної підготовки виробництва. За умов ма-
сового і крупносерійного виробництва, коли наявні поопераційні тех-
нологічні карти, що визначають поділ операції на переходи, застосову-
вані приладдя, інструмент, режими роботи устаткування, нормування 
відбувається диференційованим шляхом за використання елементних і 
в окремих випадках мікроелементних нормативів часу.

Зменшення масштабів виробництва і серійності випуску виробів 
знижує ступінь деталізації розроблення технологічної документації, 
поопераційна технологія замінюється маршрутною, яка визначає лише 
послідовність видів оброблення. За умов серійного та індивідуального 
виробництва нормування часу виконання виробничих операцій пови-
нно здійснюватись за допомогою укрупнених нормативів часу [4, 26].

Особливістю нормування за допомогою укрупнених нормативів 
є те, що виконувана робота поділяється на укрупнені частини, які 
об’єднують цілі комплекси трудових прийомів або окремі технологічні 
етапи (переходи, проходи) [45].

Укрупнене нормування вносить істотні зміни в зміст роботи з нор-
мування праці, а також призводить і до вдосконалення трудового про-
цесу, оскільки, перш за все, визначає зміст, засоби та послідовність 
виконання його складових елементів і технологічні режими роботи 
устатку вання. Тому виникають завдання створення спрощених норма-
тивів, зниження трудомісткості їх розробки й одночасно достатньо ви-
сокої точності.

Кожний вид нормативів характеризується трьома критеріями: сту-
пенем складності структури, універсальністю у застосуванні, точніс-
тю. Укрупнені нормативи повинні бути простішими у використанні, 
тобто бути достатньо універсальними, що дозволяло б застосовувати 
їх для більшого кола роботи; надавати достатню точність у визначенні 
величини необхідних затрат робочого часу порівняно з нормами, роз-
рахованими за диференційованими нормативами; значно скорочувати 
затрати праці на нормування даного виду робіт.

У процесі нормування за укрупненими нормативами декіль ка при-
йомів поєднують в один технологічний чи розрахунковий комплекс 
прийомів. Але відповідно до укрупнення нормативів зни жується їхня 
універсальність, яка втрачається майже повністю у типових нормах, 
призначених лише для тих конкретних виробни чих умов і технологіч-
них процесів, для яких були створені. Зни ження точності нормативів у 
процесі їх укрупнення є наслідком пев ного усереднення значень три-
валості окремих елементів операції, укрупнення градації факторів, від 
яких залежить тривалість нор мативу часу, а також деякого округлення 
вихідних значень відпо відно до зростання укрупнення. На практиці 
допустиме 10-відсоткове відхилення норми часу, взятої за еталон, від 
тривалості норми часу на ту ж саму роботу, розраховану за елементни-
ми вихідними нор мативами у серійному виробництві і не більше, ніж 
15-відсоткове – у малосерійному та одиничному виробництві у маши-
нобудуванні.

Укрупнені нормативи часу повинні відповідати певним вимогам як 
за своїм змістом, так і за компоновкою складових елементів. Основні 
вимоги до укрупнених нормативів такі:

◊ найповніший облік факторів, що впливають на тривалість окре-
мих елементів операції;

◊ відображення сучасних досягнень науково-технічного про гресу 
в розвитку виробництва та праці;

◊ урахування конкретних організаційно-технічних умов, при-
таманних конкретному типу виробництва;

◊ якомога більше укрупнення елементів операції;
◊ забезпечення заданої точності при розрахунках похідних норм 

праці;
◊ забезпечення можливості нормування достатньо широко го кола 

робіт та видів обробки у різних варіантах виконання;
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◊ охоплення найбільш повного для даної галузі (підгалузі чи під-
приємства) діапазону розмірів оброблюваних виробів, деталей 
чи заготовок;

◊ надання змоги нормувальникові визначати нормативні величи-
ни залежно від мінімальної кількості факторів при наймен шому 
числі поправочних коефіцієнтів;

◊ досягнення найбільш компактної компоновки кінцевих таблиць, 
графіків, номограм для простоти користування ними;

◊ надання досить повної характеристики техніко-організаційних 
умов, прийнятих при визначенні даного нормативу;

◊ закладення такої градації числових значень факторів, що відо-
бражала б залежності, якомога ближчі до геометричної про гресії 
(з урахуванням заданої відносної точності нормативів) та узго-
джені з установленими стандартами;

◊ якнайбільше скорочення кількості цифр (до двох-трьох) та окру-
глення їх значень як значень кінцевих укрупнених норма тивів 
[4].

За ступенем укрупнення нормативні матеріали для укрупненого 
нормування поділяють на такі групи:

1. Укрупнені нормативи часу на комплекси прийомів.
2. Нормативи часу на виконання окремих технологічних переходів, 

оброблення поверхонь чи комплекси поверхонь.
3. Типові норми часу на виконання технологічних операцій.
Нормативи часу, побудовані за комплексами прийомів, утворюють 

шляхом об’єднання окремих прийомів. Причому комплекси прийомів, 
зазвичай, поділяють на дві групи: 1) супутні, що постійно зустрічають-
ся за різних організаційно-технічних варіантів виконання роботи; 2) 
такі, що мають місце лише в окремих варіантах виконання даної робо-
ти або технологічного процесу.

Нормативи часу на технологічні переходи мають вищий ступінь 
укрупнення. Найбільшого поширення набули два різновиди цих нор-
мативів:

◊ на одиницю довжини оброблюваної поверхні;
◊ на оброблення поверхні (нормативи неповного штучного часу) 

[23].
Відповідно до загальної структури норми штучного часу укрупнені 

нормативи обов’язково містять дані про такі затрати часу: на установ-

лення і зняття оброблюваних деталей; технологічні переходи, пов’язані 
з обробленням і складанням окремих деталей і вузлів; регламентовані 
перерви в процесі праці та підготовчо-завершальну роботу [42].

Технологічні особливості виробничого процесу та організації ви-
робництва і праці зумовлюють алгоритми побудови укрупне ного нор-
мативу для кожного типового випадку для того чи іншого виробництва.

Встановлення укрупненого нормативу часу на одиницю дов жини 
буває необхідним у тих галузях та підгалузях, де обсяг вико наних ро-
біт вимірюється в одиницях довжини (км, м, см, мм, погон них метрах): 
прокладення трубопроводів, кабелів, мереж, шляхів, траншей, валів, 
загорож і т. ін., спостереження за продуктопроводами, шляхами, мере-
жами, огорожами та їх обслуговування, виготовлення та обробка мір-
них довгих виробів зі стандартною шириною, обробка країв, кромок, 
швів, ліній з'єднання; обробка стандартних деталей на верстатах та ін. 
У таких випадках для встановлення робітникам норми виробітку до-
цільно користува тись укрупненими, заздалегідь розробленими норма-
тивами витрат часу на одиницю довжини певного виду роботи, виробу.

При виконанні типової одноперехідної операції норматив часу на 
одиницю довжини буде сумою затрат відповідної части ни робочого 
часу (машинного часу, допоміжного часу та часу на перехід) у перера-
хуванні на одиницю виміру (тобто сумою відпо відних питомих витрат 
часу на одиницю довжини) [1]:

                  (6.11)
де Тшт.двж – нормативна тривалість часу (штучна норма часу) на одини-
цю довжини;

Тм.од – нормативна тривалість машинного часу на одиницю довжини;
Тд.од – нормативна тривалість затрат допоміжного часу на одиницю 

довжини;
Тперех.од  – нормативна тривалість затрат часу на перехід на одиницю 

довжини;
k – коефіцієнт резервування часу, необхідного на обслуговування 

робочого місця, відпочинок та особисті потреби, у процентах від опе-
ративного часу.

Структура укрупненого нормативу на одиницю довжини об-
роблюваної поверхні для верстатних робіт за одноперехідної операції 
визначається за формулою [4, c. 481]:
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             (6.12)

де  – нормативна тривалість часу (штучна норма часу) на оди-
ницю довжини при верстатних роботах, хв.;

L – розрахункова довжина оброблюваної поверхні (сума чистої до-
вжини, довжини врізання та довжини перебігу інструмента), мм;

Тм100 – основний (машинний) час на оброблення 100 мм роз-
рахункової довжини поверхні, хв.;

Тд.од– допоміжний час, пов'язаний з кожним переходом, хв.;
Тд.в – допоміжний час на встановлення та зняття деталі, хв.;
k – коефіцієнт, що визначає тривалість часу на обслуговуван ня ро-

бочого місця, відпочинок та особисті потреби, у процентах від опера-
тивного часу.

Укрупнені нормативи на оброблення поверхні являють собою нор-
мативи неповного штучного часу, тобто затрати основного часу, допо-
міжного часу, пов’язаного з переходом, часу на керування верстатом, 
на обслуговування робочого місця, відпочинок та особисті потреби 
(без часу на установлення та зняття деталі). Конкретним прикладом 
розрахунку зазначеного виду нормативу є  визначення нормативу часу 
на одиницю площі.

Встановлення укрупненого нормативу часу на одиницю площі буває 
необхідним у тих галузях та підгалузях, де обсяг виконаних робіт вимі-
рюється в одиницях площі (м2, см2, мм2, км2): фарбування, шліфування, 
чищення, миття, настилання поверхонь, обслуговуван ня та нагляд за 
робочим станом виробничих або сільськогоспо дарських площ, виго-
товлення й обробка нестандартних за фор мою деталей, виробів, напів-
фабрикатів тощо. У таких випадках для встановлення норми виробітку 
робітникам доцільно керува тись укрупненими, заздалегідь розробле-
ними нормативами затрат часу на одиницю площі певного виду.

При виконанні типової одноперехідної операції норматив часу на 
одиницю площі буде сумою затрат відповідної частини робочого часу 
(машинного часу, допоміжного часу та часу на перехід) у перерахуван-
ні на одиницю вимірювання (тобто сумою відповідних питомих затрат 
часу на одиницю площі) [1]:

                  (6.13)

де  – нормативна тривалість часу (штучна норма часу) на оди-
ницю площі;

 – нормативна тривалість машинного часу на одиницю площі;
 – нормативна тривалість затрат допоміжного часу на одиницю 

площі;
 – нормативна тривалість затрат часу на перехід на одиницю 

площі.
Укрупнений норматив на оброблення поверхні для верстатних ро-

біт буде встановлюватись на основі розрахунку норми штучного часу, 
яка складається з часу на установлення та зняття деталі і часу на об-
роблення кожної поверхні окремо. Структура такого виду нормативу 
визначається за формулою [1]:

                           (6.14)

де  – норма штучного часу, хв.;
– час на встановлення та зняття деталі, хв.;

– неповний штучний час на оброблення і-ї поверхні за один 
j-й прохід, хв.;

т – кількість проходів, необхідних для оброблення всієї поверхні;
п – кількість оброблюваних поверхонь.
Неповний штучний час визначається за формулою [4, c. 483]:

                     (6.15)

Природною межею укрупнення нормативів є укрупнені ти пові нор-
ми, оскільки вони містять лише штучний та підготовчо-завершальний 
час. Типові норми – це норми часу, встановлені на типового представ-
ника схожих за конфігурацією деталей і технології оброблення.

Найширше типові норми застосовуються для визначення норм часу 
на оброблення нормалізованих або стандартизованих масових виробів 
– нормалей, арматури, ріжучого, вимірювального та монтажного ін-
струменту – та типових деталей – деталей, які за тими чи іншими озна-
ками можуть бути об’єднані в однорідні за методом оброблення групи.

Типові норми розробляються на основі типових технологічних про-
цесів. Основою типізації технологічних процесів є класифікація дета-
лей за спільністю конструктивних, технологічних і виробничих ознак, 
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що характеризують методи оброблення і величину затрат часу для об-
роблення деталей даного типу. Такими ознаками є: а) конфігурація, 
розміри, марка матеріалу, точність виготовлення, призначення деталі; 
б) точність, чистота і якість оброблюваних поверхонь, фізико-хімічні 
властивості матеріалу, марка заготовки і вид термічного оброблення; 
в) виробниче середовище, в якому здійснюється даний виробничий 
процес (тип виробництва та виробничі можливості здійснення даного 
технологічного процесу, тобто обладнання, технологічна оснастка, ор-
ганізація праці та обслуговування робочого місця, умови праці).

Для розрахунку типової норми часу для кожного типу деталей від-
бираються окремі, що є типовими представниками для розрахунку 
величини норми та відрізняються за основними розмірними характе-
ристиками. На відібрані типові деталі-представники встановлюються 
раціональна група обладнання, технологія виготовлення, оснастка, ре-
жими роботи устаткування, склад і послідовність виконання операції 
і переходів, організація праці та обслуговування робочого місця. Такі 
умови приймаються за типові. За кожною типовою операцією техніч-
ним розрахунком за нормативами визначається норма часу. На опера-
ції проміжних розмірів норми часу визначаються шляхом інтер поляції, 
тобто знаходженням величин норми часу як проміжного значення між 
двома відомими, визначеними шляхом розрахунків, величинами. Нор-
ми часу на операції інших аналогічних деталей, що входять до даної 
групи, визначаються шляхом порівняння з типовими деталями за спів-
відношенням головних параметрів, що характеризують розміри обро-
блення. Приклад типових норм наведено у додатку Д [4].

Типові норми широко застосовуються у нормуванні праці на галу-
зевому рівні, де розробляють так звані галу зеві нормативи часу на най-
поширеніші трудові операції. У пер шу чергу, це стосується нормативів 
на відпочинок та особисті потреби, виходячи з особливостей техніки, 
технології та органі зації виробництва і праці, з наявних санітарно-
гігієнічних умов на типових для галузі та підгалузі робочих місцях.

Тести для самопідготовки
1. Якого поняття стосується твердження «комплекс довідкової інфор-

мації, необхідної для визначення норм затрат праці аналітично-
розрахунковим методом»:
а) нормативні матеріали;

б) норми праці;
в) фотографія робочого часу;
г) хронометраж?

2. Серед основних нормативних матеріалів за змістом розрізняють:
а) нормативи режимів роботи устаткування;
б) нормативи часу;
в) нормативи обслуговування;
г) нормативи чисельності.

3. Яке з нижче наведених понять описує твердження «розрахункові ве-
личини затрат робочого часу на виконання окремих елементів опера-
ції»:
а) нормативи режимів роботи устаткування;
б) нормативи часу;
в) нормативи обслуговування;
г) нормативи чисельності?

4. Що визначає формулювання «регламентована кількість робітників, 
службовців, допоміжного персоналу, яка потрібна для якісного ви-
конання певного обсягу робіт або обслуговування даного робочого 
місця»?
а) нормативи режимів роботи устаткування;
б) нормативи часу;
в) нормативи обслуговування;
г) нормативи чисельності.

5. За сферою застосування нормативи поділяються на:
а) міжгалузеві;
б) локальні;
в) галузеві;
г) місцеві.

6. Яка група нормативів забезпечує встановлення норм затрат праці на 
виконання окремих трудових прийомів, дій та рухів:
а) диференційовані нормативи;
б) укрупнені нормативи;
в) типові нормативи;
г) єдині норми?

7. Яка група нормативів є регламентованими затратами часу на вико-
нання сталого комплексу трудових прийомів:
а) диференційовані нормативи;
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б)  укрупнені нормативи;
в)  типові нормативи;
г)  єдині норми?

8.  За видами затрат робочого часу виділяють такі нормативи:
а)  підготовчо-завершального часу;
б)  основного часу;
в)  допоміжного часу;
г)  часу обслуговування робочого місця.

9.  До вимог, що ставляться до нормативних матеріалів, належать:
а)  динамічність;
б)  прогресивність;
в)  комплексність;
г)  адекватність.

10.  До якого з нижче наведених понять найкраще підходить твердження 
«простий елемент ручної операції,  є  закінче ною дією, яка харак-
теризується  єдністю  цільової  настанови,  постійним  складом  вза-
ємодіючих об’єктів і складається з одного трудового руху (їхнього 
комплексу), що виконується безупинно»?
а)  трудова дія;
б)  трудовий прийом;
в)  мікроелемент;
г)  комплекс трудових прийомів.
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Розділ 7

План викладу матеріалу
7.1.  Методичні засади розроблення нормативів.
7.2.  Методи оброблення результатів спостереження.

7.1. Методичні засади розроблення нормативів
Методика розроблення, а також зміст нормативів визначаються їх 

призначенням, масштабом і характером виробництва. Як приклад, 
нормативи для масового виробництв, зазвичай, не містять підготовчо-
завершального часу. Якщо для масового виробництва найбільш харак-
терними є диференційовані нормативи на прийоми, трудові дії і рухи, 
то для малосерійного і одиничного виробництва нормативи розробля-
ються на більш укрупнені комплекси прийомів – на виконання окремих 
переходів, на оброблення одиниці поверхні тощо.

Розроблення нормативів потребує врахування великої кількості 
організаційно-технічних чинників, здійснення складних розрахунків і 
залучення висококваліфікованих фахівців у галузі технології, організа-
ції, нормування, економіки виробництва [4, 8, 11, 17, 23, 26, 29, 39, 42].

Трудові нормативи, за винятком місцевих, розробляють науково-
дослідні організації у централізованому порядку за участю промисло-
вих та інших підприємств, які є користувачами норма тивів. Науково-
методичне керівництво процесами створення трудових нормативів 
забезпечує Науково-дослідний інститут праці України. Місцеві норма-
тиви створюються безпосередньо підприєм ствами та організаціями чи 
на їхнє замовлення науково-дослід ними установами.

Вихідними матеріалами для розроблення трудових нормати вів слу-
гують:

◊ результати хронометражних спостережень, проведених без-
посеред ньо на робочих місцях, матеріали фотографій робочого 
часу, кінозйомок;

◊ режими роботи і технічні характеристики обладнання, пара метри 
апаратурних процесів, типові технологічні процеси;

◊ чисельність працівників, залучених до виконання досліджу ваних 
операцій за умов досконалої організації праці;

◊ чинні нормативи на аналогічні трудові процеси та їх еле менти;
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◊	 державні	стандарти,	технічні	умови	тощо.
Розроблення	трудових	нормативів	здійснюється	за	такими	етапами:
◊	 підготовча	організаційно-методична	робота;
◊	 дослідження	виробничих	процесів;
◊	 встановлення	 нормативних	 залежностей,	 розроблення	 проекту	

збірника	нормативів;
◊	 перевірка	нормативів	на	підприємствах;
◊	 корегування	 нормативів	 за	 результатами	 перевірки,	 їх	 затвер-

дження	та	тиражування.
На	першому етапі	аналізують	наявні	нормативні	матеріали,	їх	по-

вноту	і	якість,	відповідність	су	часним	вимогам	і	умовам	виробництва;	
визначають	перелік	тру	дових	процесів,	робіт,	операцій	та	їх	елементів,	
на	які	планується	розробляти	нормативи;	з’ясовують	науково-дослідні	
організації	та	промислові	підприємства,	які	до	цільно	залучати	до	учас-
ті	 у	 створенні	 нових	 трудових	 нормати	вів;	 створюють	 і	 доводять	 до	
виконавців	єдину	методичну	програму	(робочу	методику)	проведення	
досліджень,	в	якій	обґрунтовується	структура	нормативів,	галузь	їх	за-
стосування,	форма	надання	нормативних	залежностей,	обсяг	вихідних	
даних,	методи	їх	збирання	та	оброблення.

Основним	змістом	роботи	на	другому етапі	є	збирання	вихідних	даних	
щодо	необхідних	затрат	праці	та	чинників,	що	їх	визначають.	Залежно	від	
виду	нормативів	та	особливостей	досліджуваних	робіт	первин	на	інформа-
ція	може	бути	отримана	внаслідок	безпосередніх	спосте	режень	та	експе-
риментів	на	робочих	місцях	і	в	лабораторіях,	а	також	на	основі	нормативів	
(міжгалузевих,	галузевих,	мікроелементних	тощо).

Під	час	розроблення	нормативів	особливо	важливо	забезпечити	ви-
бір	оптимальних	варіантів	технологічного	та	трудового	процесів,	що	
є	 осно	вою	прогресивності	 відповідних	 нормативних	 затрат	 праці.	 Їх	
обґрун	то	ваність	значною	мірою	визначається	вибором	об’єктів	дослі-
дження	та	кількістю	спостережень.	Ретельний	аналіз	технологічного	та	
трудового	процесів,	організації	праці	на	робочому	місці,	обслуговуван-
ня	робочих	місць,	паспорта	устаткування,	характеристик	інструмента	
та	приладдя	дозволить	виявити	та	усунути	недоліки	в	організації	нор-
мованих	робіт,	встановити	раціональний	порядок	їх	виконання.	Після	
цього	проводять	хронометражні,	фотохронометражні	 спостереження,	
фотографії	робочого	часу,	експериментальні	та	інші	дослідницькі	ро-
боти.

На	третьому етапі	шляхом	аналізу	 і	оброблення	вихідних	даних	
встановлюють	найбільш	раціональний	зміст	трудового	процесу	і	його	
складових	елементів,	розробляють	наукову	організацію	праці;	 визна-
чають	основні	чинники,	які	впливають	на	тривалість	операції	або	на	
складові	її	елементи	і	виводять	формули	для	розрахунку	нормативних	
величин;	 уточнюють	 макети	 нормативних	 таблиць	 і	 заповнюють	 їх.	
Підготовлені	 проекти	 збірників	 нормативів	 розсилаються	 підприєм-
ствам	і	організаціям	разом	з	інструктивними	матеріалами	щодо	пере-
вірки	та	апробації	за	виробничих	умов.

Експериментальна	перевірка	проекту	трудових	нормативів	на	під-
приємствах	 (четвертий етап)	 дозволяє	 виявити	 можливі	 помилки,	
неузгодженості	 між	 окре	мими	 таблицями	 чи	 показниками,	 невідпо-
відності	виробничим	умовам.	Свої	зауваження	і	пропозиції	щодо	змі-
ни	структури	нормативних	таблиць,	рівня	укрупнення,	опису	робіт	та	
встановленої	 послідовності	 виконання	 елементів	 операцій,	 а	 також	
щодо	 зміни	нормативів	підприємства	 узагальнюють	 і	 надсилають	до	
головної	 нау	ково-дослідної	 організації,	 відповідальної	 за	 створення	
норма	тивів.	За	необхідності	здійснюється	збирання	додаткової	інфор-
мації.

П’ятий етап	полягає	у	корегуванні	нормативних	матеріалів	за	на-
слідками	 експе	риментальної	 перевірки.	 Особлива	 увага	 звертається	
на	 забезпечення	макси	мально	можливої	 відповідності	 умов	виконан-
ня	трудових	проце	сів,	що	закладені	у	збірниках	нормативів,	реальним	
умовам	ви	робництва;	на	вибір	чинників,	що	впливають	на	тривалість	
робіт;	на	прогресивність	нормативів;	на	процент	виконання	норм,	вста-
новлених	нормативними	матеріалами,	зручність	користування	ними.

Після	внесення	до	збірника	нормативів	необхідних	змін	оформлю-
ється	пояснювальна	записка	з	відповідними	додатками.	В	ній	обґрунто-
вуються	прийняті	чи	відхилені	пропозиції	та	зауваження	підприємств	
за	 результатами	 перевірки	 проекту	 нормативів.	 Завершується	 етап	
комплектуванням	 відповідних	 збірників,	 їх	 узгодженням	 з	 профспіл-
ковими	організаціями,	затвердженням	в	установленому	порядку.	Під-
готовлені	збірники	нормативів	тиражуються	і	розсилаються	підприєм-
ствам	і	організаціям.

Основним	документом,	що	визначає	обсяг,	зміст,	порядок,	спо	соби	
розроблення	 і	 випробування	 нормативних	 матеріалів,	 є	 методична 
програма	 (ро боча методика).	 В	 ній	 регламентуються	 номенклатура	
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елементів	затрат	робочого	часу,	для	яких	роз	роблятимуться	нормати-
ви;	 ступінь	 диференціації	 елементів	 затрат	 робочого	 часу;	 чинники,	
що	впливають	на	тривалість	трудового	процесу	чи	окремих	його	еле-
ментів;	кількість	необхідних	спостережень	та	способи	їх	проведення	й	
опрацювання	результатів;	макети	нормативних	таблиць.

Під	час	розроблення	нормативів	з	праці	важливо	правильно	обра-
ти	 форми	 таблиць	 нормативів,	 оскільки	 відповідно	 до	 затверджених	
макетів	 таблиць	 збираються	 вихідні	 дані	 і	 здійснюються	 спостере-
ження.	У	макетах	 таблиць	 відображаються	 склад	 трудового	процесу,	
організаційно-технічні	умови	його	виконання,	 числові	 значення	чин-
ників,	що	впливають	на	трудомісткість	нормованих	робіт.

Макети	нормативних	таблиць	повинні	містити	таку	інформацію:	до-
кладний	опис	змісту	нормованих	трудових	дій,	прийомів	та	їх	комплек-
сів;	опис	організаційно-технічних	умов	виконання	елементів	операцій,	
на	 які	 розробляються	 нормативи;	 встановлення	 чинників,	 що	 впли-
вають	 на	 затрати	 часу	 під	 час	 виконання	 даної	 операції,	 їх	 граничні	
значення	та	орієнтовні	інтервали	між	ними;	вказівки	щодо	укрупнен-
ня	трудових	дій	та	належного	ступеня	точності	під	час	компонування	
таблиць.

Окрім	того,	у	таблицях	потрібно	передбачити	необхідні	схеми,	ескі-
зи	та	пояснення	щодо	правильного	розуміння	і	однозначного	тлумачен-
ня	варіанта	нормованих	робіт	і	змісту	таблиць.

Вихідними	 даними	 для	 розроблення	 нормативів	 є	 результати	 екс-
периментальних	 досліджень	 режимів	 роботи	 устаткування,	 параме-
три	 апаратурних	 процесів,	 технічні	 характеристики	 устаткування,	
типові	 технологічні	 процеси	 та	 інші	 показники,	 що	 характеризують	
організаційно-технічні	умови	та	технологію	виконання	роботи;	резуль-
тати	 хронометражних,	 фотохронометражних	 спостережень	 за	 часом	
виконання	елементів	операції;	прогресивні	диференційовані	нормати-
ви;	фотографії	робочого	часу	та	робочого	процесу;	дані	щодо	явочної	
чисельності	 робітників	 та	 виконуваних	 ними	 обсягів	 робіт	 за	 раціо-
нальної	 організації	 праці,	 на	 які	 встановлюються	 нормативи	 чисель-
ності	робітників.	Дані	фотографії	робочого	часу	використо	вуються	для	
розроблення	нормативів	підготовчо-завершального	часу	і	часу	обслу-
говування	робочого	місця.

Накопичені	матеріали,	в	тому	числі	статистичні	дані	про	трудоміст-
кість	робіт,	використовуються	в	основному	для	аналізу	 і	оцінювання	

нових	 експериментальних	 досліджень	 і	 хронометражних	 спостере-
жень.

Аналіз	 і	оброблення	вихідних	даних	включає	встановлення	раціо-
нального	 змісту	 і	послідовності	 виконання	окремих	прийомів	опера-
ції,	на	які	складаються	нормативи;	визначення	основних	чинників,	які	
впливають	на	тривалість	виконання	операції;	оброблення	результатів	
спостережень	 і	 виведення	формул	 для	 розрахунку	 нормативних	 зна-
чень;	 встановлення	 поправочних	 коефіцієнтів	 і	 складання	 норматив-
них	таблиць.

Нормативи	будуть	якісними,	якщо	в	них	знайдуть	відображення	всі	
варіанти	виконання	досліджуваних	робіт.	З	цією	метою	важливо	визна-
чити	чинники,	які	впливають	на	тривалість	виконання	операції	і	режим	
роботи	устаткування.	Наприклад,	ручний	час	«взяти	деталь,	покласти	і	
зняти»,	залежить	від	ваги	і	кількості	деталей,	які	одночасно	встановлю-
ються,	а	також	відстані	переміщення.	Час	«нарізання	різьби»	залежить	
від	матеріалу,	що	обробляється,	точності	обробки,	довжини	оброблю-
ваної	поверхні,	діаметра	деталі	і	кроку	різьби.	У	зв’язку	з	тим	чинники	
ділять	на	основні	і	другорядні.	До	основних	відносяться	чинники,	які	
значно	впливають	на	тривалість	виконання	робіт.	До	таких	чинників	
можна	віднести	діаметр	деталі,	крок	різьби.	Так,	діаметр	деталі	може	
бути	від	40	до	240	мм	і	більше,	довжина	обробки	–	від	20	до	120	мм	
і	більше,	вага	деталі	–	від	0,25	до	8	кг	 і	 т.	д.	Виміряти	або	визначи-
ти	шляхом	хронометражу	тривалість	часу	на	обробку	поверхні	або	на	
установку	 деталі	 при	 всіх	 можливих	 значеннях	 довжини,	 діаметра	 і	
ваги	неможливо	і	не	потрібно.	Слід	встановити	мінімально	необхідну	
кількість	значень	чинників,	за	яких	будуть	проводитись	хронометражні	
дослідження.

Для	відібраних	головних	чинників	встановлюють	діапазон	їх	зміни,	
кількість	чинників	всередині	нього	та	інтервал	між	значеннями	чинни-
ків,	конкретні	інтервальні	значення	досліджуваного	чинника.

Кількість спостережень	залежить	від	граничних	величин	змінних	
чинників	і	буде	тим	більшою,	чим	більше	відношення	крайніх	величин,	
однак	ця	кількість	повинна	бути	не	меншою	трьох.	Кількість	спостере-
жень,	необхідних	для	виявлення	закономірності	та	побудови	норматив-
ної	лінії,	розраховується	за	формулою	[29,	c.	73]:
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																																						(7.1)

де	 п –	кількість	спостережень,	при	яких	необхідно	проводити	техніко-
економічні	дослідження;
Фmax –	максимальне	значення	чинника;
Фmin –	мінімальне	значення	чинника.
Вибір	 основних	 чинників,	 що	 вливають	 на	 тривалість	 виконання	

елемента	операції,	пов’язаний	зі	встановленням	залежності	від	того	чи	
іншого	чинника.	Ця	залежність	може	бути	прямолінійною	або	криво-
лінійною.	Характер	цієї	залежності	можна	виявити	з	результатів	різних	
досліджень,	що	проводились	у	виробничих	умовах	або	в	спеціальних	
лабораторіях.	Так,	відомо,	що	існує	залежність	між	часом	на	перене-
сення	 вантажу	 і	 відстанню.	 Графік	можна	 побудувати	 при	 наявності	
трьох-чотирьох	 точок	 значень	 часу	 для	 будь-яких	 реальних	 значень	
змінного	чинника	використавши	дані	з	раніше	проведеного	хрономе-
тражу	 або	 старі	 нормативи.	 З’єднання	 таких	 точок	між	 собою	 дасть	
уявлення	про	характер	залежностей.

Якщо	залежність	прямолінійна,	то	інтервал	між	найменшим	та	найбіль-
шим	значеннями	чинника	Н розраховується	за	формулою	[29,	c.	73]:

																																			(7.2)

Якщо	 залежність	 носить	 степеневий	 (криволінійний)	 характер,	 то	
інтервал	між	двома	суміжними	значеннями	визначається	за	формулою	
[29,	c.	74]:

																														(7.3)

Конкретні значення	будь-якого	чинника	в	обраному	діапазоні	роз-
раховують	за	формулою	[39,	c.	76]:

																																			(7.4)
або	 																														(7.5)

де	 і	–	порядковий	номер	числового	значення	чинника.
Наприклад,	для	побудови	нормативів	допоміжного	часу	на	встанов-

лення	і	зняття	деталей	вручну,	якщо	маса	деталей	коливається	в	межах	
від	1	кг	до	20	кг,	мінімальна	кількість	значень	маси	має	дорівнювати:

20,0 3 7,47 8.
1,0

n = + = ≈

Одержане	значення	означає,	що	для	дослідження	нам	потрібно	мати	
вісім	деталей	різної	маси.	Найлегша	деталь	має	масу	1,0	кг,	найважча	–	
20,0	кг.	Залишається	визначити	вісім	проміжних	мас	деталей,	необхідні	
для	проведення	дослідження.	Для	цього	знаходимо	інтервал	між	двома	
суміжними	масами	деталей:

20 1 2,7
8 1

H −
= =

−
кг.

Для	визначення	маси	кожної	деталі	скористаємося	формулою	кон-
кретних	інтервальних	значень	чинника,	де і	–	порядковий	номер	деталі,	
починаючи	з	найлегшої.

Ф1 =	1,0	кг;
Ф2	=	1,0+2,7=3,7≈4	кг;
Ф3	=	3,7+2,7=6,4≈6	кг;
Ф4	=	6,4+2,7=9,1≈9	кг;
Ф5	=	9,1+2,7=11,8≈12	кг;
Ф6	=	11,8+2,7=14,5≈15	кг;
Ф7	=	14,5+2,7=17,2≈17	кг;
Ф8	=	17,2+2,7=19,9≈20	кг.
Після	 отримання	 результатів	 хронометражних	 спостережень	 здій-

снюється	 їх	обробка	з	метою	отримання	нормативних	залежностей	у	
вигляді	формул,	графіків,	зразків.

В	 багатьох	 випадках	на	 тривалість	 трудового	процесу	 чи	 окремої	
операції	 впливає	не	один,	 а	кілька	визначальних	чинників.	У	такому	
разі	доцільно	почергово	досліджувати	залежність	часу	окремо	за	кож-
ним	чинником,	при	цьому	інші	впливові	чинники	розглядаються	як	не-
змінні.

7.2.  Методи оброблення результатів спостереження
Обираючи	 метод	 опрацювання	 одержаних	 результатів	 спостережен-

ня,	слід	враховувати	характер	досліджуваних	трудових	процесів,	а	саме:	
режим	роботи	устаткування	і	час	виконання	ручних	трудових	прийомів;	
тривалість	і	частоту	повторювання	окремих	елементів	тру	дового	процесу;	
потрібну	точність	нормативних	величин,	доступність	і	про	стоту	методів	
математичного	опрацювання	[4,	8,	11,	17,	23,	29,	39,	42].	

Під	час	розроблення	нормативів	для	оброблення	результатів	спосте-
режень	 використовують	 графоаналітичний	 та	математичні методи 
оброблення	даних.
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Отримані	 внаслідок	 спостережень	 хронометражні	 матеріали	 сис-
тематизуються	 за	 досліджуваними	 елементами	 роботи	 і	 чинниками	
впливу,	після	чого	за	допомогою	графоаналітичного	оброблення	вста-
новлюється	вплив	кожного	чинника	на	тривалість	того	чи	іншого	еле-
мента	 затрат	 робочого	 часу.	Графоаналітичне	 оброблення	переслідує	
в	основному	два	завдання:	виявити	закономірності,	що	встановлюють	
залежність	затрат	часу	від	тих	чи	інших	чинників	(параметрів),	та	ви-
значити	величину	затрат	часу	на	виконання	того	чи	 іншого	елемента	
операції	чи	заданого	обсягу	робіт.

Закономірність	зміни	затрат	часу	під	впливом	тих	чи	інших	чинни-
ків	може	бути	виражена	або	в	графічному	вигляді	в	системі	координат	з	
рівномірними	чи	логарифмічними	шкалами,	або	у	формі	встановленої	
аналітичної	залежності.	Графічне	представлення	закономірності	вста-
новлюється	знаходженням	за	кількома	точками,	нанесеними	на	графіку,	
проміжних	значень	часу,	що	змінюються	зі	зміною	величини	чинника	
тривалості.	Для	цього	ломана	лінія,	що	поєднує	нанесені	точки,	вирів-
нюється	або	у	пряму	лінію,	або	у	плавну	криву,	так	звану	нормативну	
лінію,	що	являє	собою	графічну	залежність	часу	від	одного	чинника.

Побудована	графічна	залежність	в	системі	координат	з	рівномірни-
ми	шкалами	може	бути	близькою	до	прямої	лінії.	Розташування	точок	
може	також	бути	близьким	до	однієї	з	кривих	ліній	другого	порядку,	
тобто	до	параболи	за	прямої	залежності	чи	до	гіперболи	за	оберненої.

В	 системі	 координат	 з	 рівномірними	 шкалами	 будь-яка	 непро-
порційна	 залежність	 виражається	 у	 вигляді	 кривої	 лінії,	 що	 значно	
ускладнює	графічний	аналіз.	В	системі	координат	з	логарифмічними	
шкалами	 будь-яке	 степеневе	 (криволінійне)	 рівняння	 зображується	
прямою	лінією,	оскільки	після	логарифмування	приймає	аналогічний	
рівнянню	прямої	лінії	вигляд.	Таке	перетворення	значно	полегшує	гра-
фічний	аналіз.	Проте,	якщо	рівняння	функціональної	залежності	міс-
тить	вільний	член,	який	не	дорівнює	нулю,	то	у	системі	координат	з	
логарифмічними	шкалами	воно	також	буде	мати	вигляд	кривої	лінії.

Встановлення нормативної залежності,	 що	 є	 передумовою	 розро-
блення	трудових	нормативів,	базується	на	застосуванні	методу	регресій-
ного	аналізу	і	за	змістом	полягає	в	обґрунтуванні	теоретичної	лінії	регре-
сії,	яка	описується	функцією	Y=f(x),	що	має	назву	рівняння	регресії.

Рівняння регресії	описує	числове	співвідношення	варіації	чинника	х	
та	результативної	ознаки	у	в	середньому.	Для	відображення	характер-

них	особливостей	зв’язку	застосовують	різні	за	функціональним	видом	
регресійні рівняння:

◊ лінійні рівняння	Y=ax+b,	 коли	 зі	 зміною	чинника	 х	 результат	 у	
змінюється	рівномірно;

◊ нелінійні рівняння,	 коли	 зміна	 взаємопов’язаних	 ознак	 відбува-
ється	нерівномірно	(з	прискоренням,	уповільненням	або	зі	змін-
ним	напрямком	зв’язку),	зокрема	степеневе	Y=bxa,	гіперболічне	
Y=a/x +b,	параболічне	Y=ax+bх2+с тощо.

Вибір	 і	обґрунтування	функціонального	виду	регресії	 ґрунтується	
на	теоретичному	аналізі	суті	зв’язку.	Проте,	такий	аналіз	лише	окрес-
лює	особливості	форми	регресії	і	не	може	точно	визначити	її	функці-
онального	виду.	До	того	ж	в	конкретних	умовах	простору	і	часу	межі	
варіації	взаємопов’язаних	ознак	х	та	у значно	вужчі	за	теоретично	мож-
ливі.	І	якщо	кривина	регресії	невелика,	то	в	межах	фактичної	варіації	
ознак	зв’язок	між	ними	досить	точно	описується	лінійною	функцією.	
Цим	значною	мірою	пояснюється	широке	застосування	лінійних	рів-
нянь	регресії	[43].

Виведення	емпіричних	формул	для	створення	трудових	нормативів	
пов’язане	з	визначенням	параметрів	рівняння	регресії,	яке	можна	здій-
снити	за	використання	методу середньоарифметичного знаходження 
нормативної лінії,	методу найменших квадратів	та	інших	математич-
них	розробок.

Метод середньоарифметичного знаходження нормативної лінії	по-
лягає	в	тому,	що	встановлюється	таке	положення	нормативної	лінії	від-
носно	точок	фактичних	вимірів,	при	якому	алгебраїчна	сума	відхилень	
(відстаней)	точок	від	неї	повинна	дорівнювати	нулю,	тобто	[39,	c.	77]:

1 1
0,

n n

x x+∆ + −∆ =∑ ∑ 																																						(7.6)

де	 п	–	кількість	точок	фактичних	вимірів	на	графіку;
x , x+∆ −∆ 	–	відстань	по	осі	ординат	від	нормативної	лінії	до	то-

чок,	які	лежать	відповідно	вище	та	нижче	нормативної	лінії.
Для	 побудови	 нормативної	 лінії	 знаходять	 середнє	 арифметичне	

значення	для	всіх	залежних	і	незалежних	змінних	та	отримують	точку	з	
координатами	( )cp cpx , y 	через	яку	за	умовою	повинна	пройти	норматив-
на	лінія.	Цю	точку	наносять	на	графік.	Для	визначення	положення	нор-
мативної	лінії	необхідно	знайти	на	графіку	ще	мінімум	одну	точку,	яка	
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належить	цій	лінії.	Для	цього	визначають	середнє	значення	 ( )cp cpx , y′ 	
для	 всіх	 точок,	 числове	 значення	 яких	 більше	 ( ),cp cpx , y 	 та	 середнє	
значення	 ( )cp cpx , y′′ ′′ 	для	всіх	точок,	які	менше	 ( ).cp cpx , y 	Таким	чином	
отримують	три	точки	на	графіку	з	координатами:	 ( ),cp cpx , y 	 ( )cp cpx , y′ ′ 	та	
( ),cp cpx , y′′ ′′ 	які	визначають	положення	нормативної	лінії.	Правильність	
її	положення	на	графіку	перевіряється	алгебраїчною	сумою	відхилень.

Тангенс	кута	нахилу	нормативної	 лінії	 до	позитивного	напрямку	осі	 аб-
сцис	визначається	за	формулою	[4,	c.	378]:

																																								(7.7)

Якщо	розташування	точок	при	нанесенні	їх	на	графік	з	рівномірни-
ми	шкалами	вказує	на	те,	що	залежність	змінних	носить	прямолінійний	
характер,	то	рівняння	нормативної	лінії	буде	мати	вигляд:

Y=ax+b,																																															(7.8)
де	 у,	х	–	значення	залежної	і	незалежної	змінних	відповідно	за	осями	

ординат	і	абсцис;
а	–	кутовий	коефіцієнт	прямої,	який	дорівнює	числовому	значенню	

тангенса	кута	нахилу	прямої	лінії	до	позитивного	напрямку	осі	
абсцис	при	рівності	масштабів	шкал	(a	=	tg	α	);

b	–	вільний	член	рівняння,	чисельно	рівний	відрізку,	який	відсіка-
ється	прямою	на	осі	ординат.

Нормативні	 залежності	 для	 двох	 та	 більшої	 кількості	 впливових	
чинників	визначають	за	кожним	чинником	окремо,	для	чого	на	графіку	
будують	декілька	нормативних	ліній,	 кожна	 з	 яких	відображає	 зміну	
нормативної	 величини	від	одного	впливового	чинника.	Якщо	норма-
тивна	величина	залежить	від	двох	чинників,	а	залежність	має	лінійний	
характер,	тобто:

1 1y a x b′= + 																																																(7.9)
та	 2 2 ,y a x b′′= + 																																											(7.10)

то	загальна	нормативна	залежність	від	обох	чинників	буде	мати	вигляд:

1 2 3 ,y a x a x b′ ′′= + + 																																							(7.11)
де	 1 2 3b , b , b 	–	вільні	сталі,	які	мають	в	кожному	рівнянні	різне	значення.

Значення	b3	для	загального	рівняння	нормативної	залежності	визна-
чають	за	формулою	[23,	c.	217]:

1 1 2 2
3

( ) ( ) ,
2

const constb a x b a xb
′ ′′− + −

= 																								(7.12)

де	 constx′ 	–	постійне	значення	незалежної	змінної	 ,x′ 	при	якому	вивчав-
ся	вплив	іншої	незалежної	змінної,	тобто	 ;x′′

constx′′ 	 –	постійне	значення	чинника	 x ′′ ,	при	якому	вивчався	вплив	
чинника	 x′.

Якщо	нормативна	залежність	має	характер	степеневої	функції	виду:
Y=bxa,																																														(7.13)

де	а ≠1,	то	графік	будують	в	координатах	з	логарифмічними	шкалами,	
оскільки	в	цьому	випадку	нормативна	залежність	також	апроксимуєть-
ся	прямою	лінією.	При	цьому	тангенс	кута	нахилу	прямої	лінії	до	по-
зитивного	напрямку	осі	абсцис	дорівнює	показнику	степеня	а.

Коефіцієнт	b	можна	визначити	безпосередньо	з	рівняння	залежнос-
ті	або	на	графіку	в	системі	координат	з	логарифмічними	шкалами	як	
відрізок,	що	відсікається	прямою	від	осі	ординат.

Якщо	досліджувана	величина	одночасно	залежить	від	двох	чинни-
ків	і	залежність	носить	степеневий	характер,	тоді:

1
1 1 1 ,ay b x= 																																										(7.14)

2
2 2 2 .ay b x= 																																									(7.15)

Загальна	залежність	буде	виражена	рівнянням:
1 2

3 1 2 ,a ay b x x= ⋅ ⋅ 																																					(7.16)
при	цьому	залежність	 1 1( )y f x= 	визначають	при	 2 ,constx 	а	залежність	

2 2( )y f x= 	–	при	 1 .constx
У	результаті	математичних	перетворень	зазначених	рівнянь	отриму-

ємо	значення:

2

1
1

2
a
const

bb
x

′ = 																																									(7.17)

та	
1

2
2

1

,a
const

bb
x

′ = 																																								(7.18)

а	величина	 3b 	визначається	як	середньоарифметичне	значення	величин	
1b′ 	та	 2b′ :

1 2
3 .

2
b bb
′ ′+

= 																																									(7.19)
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Розглянемо	метод	середньоарифметичного	знаходження	норматив-
ної	лінії	на	конкретному	прикладі	виведення	нормативної	залежності	
між	масою	деталі	і	допоміжним	часом,	необхідним	на	встановлення	і	
зняття	деталей	вручну.	Маса	деталей	коливається	в	межах	від	1	кг	до	20	
кг.	Використаємо	виконані	розрахунки	(п	7.1)	щодо	кількості	чинників	
всередині	діапазону	їх	зміни,	інтервалу	між	значеннями	чинників,	кон-
кретних	інтервальних	значень	досліджуваного	чинника.

Проведене	хронометражне	спостереження	дало	таку	лінійну	залеж-
ність:
Маса	деталі	

Ф,	кг 1 4 6 9 12 15 17 20

Час	встанов-
лення	і	зняття	
деталі,	Т,	хв.

0,29 0,4 0,49 0,55 0,67 0,72 0,78 0,83

Для	побудови	нормативної	лінії	беремо	координатну	сітку	з	рівно-
мірними	шкалами.

За	методом	середньоарифметичного	 визначення	норматив	ної	 лінії	
достатньо	на	графіку	знайти	три	точки:	А,	яка	відпо	відає	середньоариф-
метичним	значенням	маси	і	часу;	Б	–	від	повідає	середньоарифметич-
ним	значенням	маси	і	часу,	що	є	більшими	від	середніх	значень	(тобто	
праворуч	і	вгору	від	точ	ки	А);	В	–	відповідає	середньоарифметичним	
значенням	маси	і	часу,	що	є	меншими	від	середніх	значень	(тобто	ліво-
руч	і	вниз	від	точки	А).

Координати	точки	

Координати	точки	

Координати	точки	

За	одержаними	координатами	наносимо	точки	А,	Б	 і	В	 на	 гра	фік,	
з’єднуємо	їх	лінією	і	продовжуємо	цю	лінію	праворуч	і	ліво	руч	через	
усе	поле	графіка	(рис.	7.1).

0 191 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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0,3
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0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Т, хв

Ф, кг

b

11 12 13 14 15 16 17 18

α

А ( срср ТФ , )

Б ( срср ТФ ′′ , )

В ( срср ТФ ′′′′ , )

Рис.  7.1.  Графік нормативної залежності часу на установлення і зняття 
деталей вручну від їх маси

Математична	залежність	між	часом	на	установлення	і	зняття	дета-
лей	вручну	Т та	масою	деталей	Ф	визначається	рівнянням	прямої	лінії	з	
кутовим	коефіцієнтом	а,	що	дорівнює	тангенсу	кута	α,	та	вільним	чле-
ном	рівняння	b,	що	дорівнює	відрізку,	який	відсікається	на	осі	абсцис	
при	перетині	її	похилою	нормативною	лінією.

У	нашому	прикладі

а	відрізок	b,	як	видно	з	графіка,	становить	0,29.
Таким	 чином,	 рівняння	 нормативної	 залежності	 між	 допоміжним	

часом	на	установлення	і	зняття	деталей	вручну	Т та	масою	деталей	Ф	
має	вигляд	Т= 0,0288Ф + 0,29.
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Застосуємо	метод	середньоарифметичного	знаходження	норматив-
ної	лінії	за	двочинникового	впливу	на	результативну	ознаку.

Приклад.	 Побудувати	 графоаналітичним	 методом	 нормативну	 лі-
нію	 і	вивести	емпіричну	формулу	для	встановлення	нормативів	часу	
на	переміщення	деталей	по	рольгангу.	Маса	переміщуваних	деталей	Р	
змінюється	від	10	до	50	кг,	а	довжина	переміщення	l	–	від	0,5	до	3,0	м.	

Кількість	спостережень,	необхідних	для	виявлення	залежності	часу	від:
◊	 маси	деталі

50 3 5,2 5;
10pn = + = ≈

◊	 довжини	переміщення
3,0 3 5,4 5.
0,5ln = + = ≈

Інтервал	між	значеннями	маси	становитиме:
max min 50 10 10.

1 5 1p
P PH

n
− −

= = =
− −

Тоді	ряд	значень	маси	матиме	такий	вигляд:
Р1=10	кг;
Р2=10+10=20	кг;
Р3=20+10=30	кг;
Р4=30+10=40	кг;
Р5=40+10=50	кг.
Відповідно	інтервал	між	значеннями	довжини	становитиме:

max min 3 0,5 0,6.
1 5 1l

l lH
n
− −

= = =
− −

Отже,	ряд	значень	довжини:
l1=0,5	м;
l2=0,5+0,6=1,1≈1	м;
l3=1,1+0,6=1,7≈1,5	м;
l4=1,7+0,6=2,3≈2	м;
l5=2,3+0,6=2,9≈3	м.
Встановимо	постійне	значення	кожного	чинника,	за	яким	вивчаєть-

ся	 зміна	часу	 залежно	від	другого	чинника.	Як	правило,	 за	постійну	
величину	чинника	береться	його	середнє	значення.

Для	маси	за	фіксовану	величину	береться	середній	член	ряду:
constP =	Р3	=	30	кг.

За	фіксовану	величину	довжини	приймаємо	теж	середній	член	ряду:	
constl =1,5	м.
Хронометражні	спостереження	дали	такі	ряди	часу	на	переміщення	

деталей	по	рольгангу:
а)	 залежно	від	маси	деталей,	що	переміщується	при	постійній	до-

вжині	 constl =1,5	м:
Маса	Р,	кг 10 20 30 40 50
Час	Т,	хв 1,7 1,9 2,3 3,0 4,6

б)	 залежно	 від	 довжини	 переміщення	 при	 постійній	 масі	 деталі	
constP =	Р3	=	30	кг:

Довжина	l,	кг 0,5 1,0 1,5 2 3
Час	Т,	хв 1,0 1,6 2,1 2,5 3,7
Переносимо	 підсумкові	 відомості	 хронометражних	 спостережень	

на	графіки	з	рівномірними	шкалами	(рис.	7.2,	7.3).	Розташування	точок	
на	графіках	свідчить	про	прямолінійний	характер	нормативних	ліній	в	
обох	випадках.	

0 10 20

1,0

Т, хв

Р, кг

b

30 40

А ( срср ТР , )

Б ( срср ТР ′′ , )

В ( срср ТР ′′′′ , )
α

4,0

3,0

2,0

Рис.  7.2.  Графік нормативної залежності часу на переміщення деталей
залежно від їх маси
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Рис.  7.3.  Графік нормативної залежності часу на переміщення деталей
залежно від довжини переміщення

Встановлюємо	емпіричну	формулу	для	визначення	залежності	часу	
від	 маси	 переміщених	 деталей	 за	 фіксованої	 довжини	 переміщення	

constl =1,5	м.
Середні	значення	часу	і	маси	деталей,	тобто	координати	середньої	

точки	 1( )cp cpA P , T 	будуть	такими:
10 20 30 40 50 30;

5cpP + + + +
= =

1,7 1,9 2,3 3,0 4,5 2,7.
5cpT + + + +

= =

Координати	точки	Б1 ( ) :cp cpP , T′ ′

40 50 45;
2cpP +′ = =

3,0 4,5 3,8.
2cpT +′ = =

Координати	точки	 1( ) :cp cpB P , P′′ ′′

10 20 30 20;
3cpP + +′′ = =

1,7 1,9 2,3 2,0.
3cpT + +′′ = =

Визначені	точки	(А1, Б1,	В1)	наносимо	на	графік	(див.	рис.	7.2).
Значення	 кутового	 коефіцієнта	 нормативної	 лінії	 для	 залежності	

часу	від	маси	деталей:

1 1
3,8 2,0 0,072.
45 20

a tgα −
= = =

−
Значення	 b1	 визначаємо	 безпосередньо	 за	 графіком	 (див.	 рис.	 7.):	

b1	=	0,70.
Отже,	нормативна	формула	залежності	часу	переміщення	Т	від	маси	

деталей	Р	за	 constl =1,5	м	матиме	вигляд:
Т1=а1Р+b1=0,072 Р+0,70.

Аналогічні	 розрахунки	 залежності	 часу	 переміщення	 деталей	 від	
довжини	переміщення	 за	фіксованої	маси	деталей	Pconst	=	30	кг	дають	
таку	формулу:

Т2=а2l+b2=1,02l+0,50.
Для	визначення	нормативної	залежності	часу	від	впливу	двох	змін-

них	чинників	необхідно	розрахувати	величину	постійного	члена	рів-
няння	загальної	залежності:

1 1 2 2
3

( ) ( ) (0,70 0,072 30) (0,50 1,02 1,5) 1,245.
2 2

const constb a p b a lb − + − − ⋅ + − ⋅
= = = −

Отже,	остаточна	нормативна	формула	залежності	часу	від	маси	де-
талей	та	довжини	переміщення	набуде	вигляду:

Т = 0,072Р+1,02l – 1,245.
Щоб	 отримати	 якісну	 емпіричну	 формулу,	 нормативну	 лінію	 по-

трібно	використовувати	для	тих	значень	чинників,	для	яких	вона	скла-
далась.	Для	дрібносерійного	та	індивідуального	виробництва	шляхом	
застосування	методів	інтерполяції	і	екстраполяції	можна	знайти	й	інші	
значення	часу,	які	не	враховуються	при	розробці	графіка.	Метод інтер-
поляції –	це	знаходження	проміжних	значень	за	встановленою	раніше	
залежністю	зміни	тривалості	робіт	від	зміни	чинників.	Метод екстра-
поляції –	це	знаходження	значення	тривалості	за	границями	встановле-
ної	залежності	між	зміною	часу	і	зміною	чинника.

Залежність	у	вигляді	емпіричної	формули,	а	саме	встановлення	па-
раметрів	регресії,	можна	визначити	також	за	допомогою	методу най-
менших квадратів	(метод Гауса).	Його	використовують,	в	основному,	
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для	оброблення	результатів	лабораторних	досліджень	за	режимами	об-
робки,	а	також	для	розроблення	нормативів	часу	для	крупносерійного	
і	масового	виробництва.	За	цим	методом	положення	нормативної	лінії	
повинно	відповідати	такій	умові:	сума	квадратів	відстаней	від	точок	до	
нормативної	лінії	повинна	бути	найменшою,	тобто	найменшою	є	сума	
квадратів	всіх	відхилень:

2

1
min.

n

∆ →∑ 																																							(7.20)

Встановлення	 нормативної	 залежності	 за	 даного	 методу	 здійсню-
ється	аналітично.	Якщо	для	нормативної	залежності	розпізнається	на-
явність	лінійної	залежності	від	впливового	чинника,	тобто	Y = ax + b,	то	
параметри	a і	b	визначаються	за	системою	рівнянь:

2

1 1 1

1 1

;

,

n n n

n b

a x b x xy

a x nb y


+ =


 + =


∑ ∑ ∑

∑ ∑
																															(7.21)

де	 п	–	число	фактичних	замірів	незалежної	змінної.
Для	степеневої	залежності	виду	Y=bxa	потрібно	прологарифмувати	

обидві	її	частини	та	визначити	параметри	a і	b	з	рівнянь:
2

1 1 1

1 1

(lg ) lg lg (lg lg );

lg (lg ) lg .

n n n

n n

a x b x x y

a x b n y


+ =


 + =


∑ ∑ ∑

∑ ∑
																		(7.22)

Для	прикладу	візьмемо	попередньо	досліджувані	нами	результати	
хронометражних	 спо	стережень	 залежності	між	масою	деталі	 і	 допо-
міжним	часом,	необхідним	на	установлення	і	зняття	деталей	вручну.

За	цими	даними	складаємо	допоміжну	розрахункову	таблицю	(табл.	7.1).
Таблиця  7.1

Допоміжна розрахункова таблиця
Номер спостере-

ження x y x·y x2

1 2 3 4 5
1 1 0,29 0,29 1
2 4 0,40 1,60 16
3 6 0,49 2,94 36

Продовження: таблиця  7.1

1 2 3 4 5
4 9 0,55 4,95 81
5 12 0,67 8,04 144
6 15 0,72 10,80 225
7 17 0,78 13,26 289
8 20 0,83 16,60 400

Сума 84 4,73 58,48 1192

Підставляємо	потрібні	величини	у	систему	рівнянь	і	розв’язуємо	її:
1192 84 58,48;
84 8 4,73.

a b
a b

+ =
 + =

З	другого	рівняння	виражаємо	b через	a:
4,73 84 0,59125 10,5 .

8
ab a−

= = −

Знайдене	значення	b	підставимо	у	перше	рівняння:
1192а + 84	(0,59125	–	10,5а)	= 58,48.

Після	проведених	перетворень	одержимо	такі	значення	параметрів	
рівняння:

а = 0,028; b=0,29.
Отже,	формула	нормативної	залежності	матиме	вигляд:

у = 0,028х+0,29.
Це	 означає,	 що	 залежність	 допоміжного	 часу	 tдоп,	 необхідного	 на	

установлення	і	зняття	деталей	вручну,	від	маси	деталі	Р	має	вигляд:
tдоп= 0,028Р + 0,29.

Для	 оброблення	 вихідних	 даних	 з	 метою	 одержання	 емпіричної	
формули	 використовуються	 також	 аналітичний	метод	 визначення	 за-
лежності	затрат	часу	від	зміни	чинників,	метод	середніх,	метод	статис-
тичних	рівнянь	залежностей.

Для	 ілюстрації	 встановлення	нормативної	 залежності	 за	методом 
статистичних рівнянь залежностей	використаємо	попередньо	отри-
мані	результати	хронометражних	спо	стережень	залежності	між	масою	
деталі	і	допоміжним	часом,	необхідним	на	установлення	і	зняття	дета-
лей	вручну.	

Застосування	даного	методу	показало,	що	для	характеристики	об-
раного	зв’язку	найкращою	є	лінійна	пряма	залежність	при	збільшенні	
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чинникової	та	результативної	ознак.	За	результатами	розрахунків	було	
встановлено	рівняння	 	залежності	допоміжного	часу	 tдоп,	необхідного	
на	установлення	і	зняття	деталей	вручну,	від	маси	деталі	Р:

																									(7.23)

де	 d	–	символ	відхилень	коефіцієнтів	порівняння.
Оскільки	встановлення	нормативної	залежності	за	змістом	полягає	

в	обґрунтуванні	теоретичної	лінії	регресії,	для	визначення	параметрів	
багаточинникової	 залежності	 доцільно	 застосовувати	 кореляційно-
регресійний аналіз.	Так,	під	час	відбору	чинників,	що	впливають	на	не-
обхідні	затрати	праці,	перш	за	все,	потрібно	виключити	ті,	які	пов’язані	
між	собою	залежністю,	близькою	до	функціональної.	Наявність	такої	
залежності	визначається	за	величиною	парних	коефіцієнтів	кореляції,	
що	вимірюють	тісноту	зв’язку	між	кожною	парою	чинників.	Остаточ-
ний	відбір	чинників,	що		істотно	впливають	на	результативну	ознаку	
(час),	 здійснюється	у	процесі	побудови	різних	варіантів	рівняння	ре-
гресії.

Оцінювання	адекватності рівняння регресії	здійснюється	за	допо-
могою	критерію Фішера [26]:

																																										(7.24)

де	 2σ 	–	загальна	дисперсія	результатів	спостережень;
	–	залишкова	дисперсія	результатів	спостережень.

Розрахункове	 значення	 критерію Фішера	 порівнюється	 з	 таблич-
ним.	 Якщо	 розрахункове	 значення	 не	 менше	 табличного,	 то	 рівнян-
ня	регресії	вважається	адекватним,	тобто	таким,	що	достатньо	точно	
виражає	залежність	часу	виконання	елементів	трудового	процесу	від	
впливових	чинників.	У	противному	випадку	потрібно	змінити	вид	нор-
мативної	функції.

Оцінювання	 істотності впливу	 якісних чинників	 здійснюється	 за	
допомогою	дисперсійного	аналізу.	Мета	аналізу	полягає,	перш	за	все,	
у	 перевірці	 однорідності	 результатів	 експерименту	 на	 основі	 порів-
няння	групової	та	загальної	дисперсії	за	критерієм Бартлета.	Якщо	
аналізована	сукупність	однорідна,	то	після	цього	за	критерієм	Фішера	
встановлюється	істотність	впливу	якісних	чинників	на	величину	нор-
мативних	затрат	праці.

Оцінювання	істотності впливу кількісних чинників	містить	визна-
чення	t-критерію	для	коефіцієнтів	регресії,	коефіцієнта	множинної	ко-
реляції,	залишкової	дисперсії,	середньої	відносної	похибки	апроксима-
ції.	Зазначені	характеристики	встановлюються	для	різних	видів	залеж-
ностей	та	різного	складу	чинників,	що	дозволяє	на	основі	статистич-
них	критеріїв	обрати	найбільш	обґрунтовану	нормативну	залежність.

Після	 вибору	 такої	 залежності	 розраховуються	 довірчі інтервали	
для	коефіцієнтів	регресії	та	значень	нормативної	функції.

Встановлення	нормативних	залежностей	за	допомогою	кореляційно-
регресійого	аналізу,	як	правило,	потрібно	виконувати	на	ЕОМ	за	стан-
дартними	програмами.	Внаслідок	розрахунків	 отримується	повна	 ін-
формація	 для	 обґрунтованого	 вибору	 нормативних	 залежностей,	 які	
можуть	бути	представлені	у	вигляді	формул	або	таблиць	нормативів.	
Так,	для	автоматизації	розрахунків	одержання	параметрів	лінійної	пар-
ної	та	множинної	регресії,	а	також	оцінювання	ступеня	зв’язку	таблич-
ний	процесор	Excel	дає	змогу	використати	різні	інструменти	«Пакета	
аналізу»	 (Кореляція,	Коваріація,	 Регресія).	Програма	 «Метод	 статис-
тичних	 рівнянь	 залежностей»	 дозволяє	 здійснити	 вибір	 найкращої	
функції	одночинникової	залежності	(лінійної	чи	криволінійної),	побу-
дувати	графік	залежності	за	результатами	проведеного	аналізу,	надає	
можливість	 проведення	 нормативних	 та	 прогнозованих	 розрахунків	
рівнів	чинників	та	результативних	показників	[19].

Нормативи	з	праці	оформлюються	у	вигляді	збірників,	які	склада-
ються	із	загальної	частини;	характеристики	устаткування,	що	викорис-
товується,	і	технології	роботи;	вимог	до	організації	праці,	нормативної	
частини.

В	загальній	частині	вказуються,	для	яких	робіт	і	для	якого	типу	ви-
робництва	призначається	збірник,	порядок	і	умови	його	застосування,	
даються	методичні	вказівки	користування	збірником,	формули	 і	при-
клади	розрахунку	норм.

Другий	розділ	містить	дані,	які	характеризують	технологію	і	органі-
зацію	виробництва,	види	і	типи	устаткування,	їх	основні	технічні	дані;	
основний	 зміст	 технологічного	 процесу;	 характеристику	матеріалів	 і	
сировини;	режими	роботи	устаткування	тощо.

Розділ	«Організація	праці»	включає	вимоги	до	організації	праці,	які	
повинні	 враховуватися	 під	 час	 розроблення	 нормативів;	 зміст	 трудо-
вого	процесу	і	методи	його	виконання;	способи	виконання	передових		
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методів	роботи;	види	поділу	і	кооперування	праці;	кількісний,	профе-
сійний	і	кваліфікаційний	склад	виконавців;	організація	робочих	місць	
і	т.	д.

У	нормативній	частині	приводяться	організаційно-технічні	умови:	
зміст	роботи,	склад	виконавців,	професії	робітників	 і	розряд	роботи,	
таблиці	норм	або	нормативів,	поправочні	коефіцієнти	і	примітка.

Нормативи	мають	вигляд	таблиць,	номограм,	графіків.	На	підпри-
ємствах	користуються	здебільшого	нормативами	у	вигляді	таблиць.

Проект	збірника	нормативних	матеріалів	ретельно	перевіряється	у	
виробни	чих	 умовах	 з	метою	підтвердження	 правильності	 розрахова-
них	нормативів,	їх	обґрунтованості	та	встановлення	шляхів	їх	впрова-
дження	на	робочих	місцях.	Процес	перевірки	нормативів	складається	
з	таких	етапів:	вивчення	змісту	нормативів,	їх	побудови	та	встановлен-
ня	ступеню	зручності	користування	ними;	співставлення	виробничих	
умов	із	закладеними	у	нормативах	(режим	роботи	устаткування,	орга-
нізація	та	обслуговування	робочих	місць,	передовий	виробничий	до-
свід	тощо);	перевірка	норм,	встановлених	за	нормативами,	на	робочих	
місцях;	аналіз	перевірки	нормативів	у	виробничих	умовах,	складання	
звіту,	де	аргументується	вибір	чинників,	прийнятих	для	розроблення	
нормативів,	 і	 гарантується	 зручність	 користування	 ними.	 На	 цьому	
етапі	здійснюється	розрахунок	можливого	підвищення	продуктивності	
праці	за	рахунок	впровадження	нормативів,	а	також	враховуються	усі	
зауваження	та	пропозиції	до	нормативів,	що	перевіряються.	До	звіту	
додаються	первинні	матеріали:	хронометражні	карти,	результати	фото-
графії	робочого	часу	тощо.

Усі	 матеріали	 з	 перевірки	 нормативів	 направляються	 головній	
науково-дослідні	організації,	яка	очолювала	і	коорди	нувала	весь	про-
цес	створення	нормативів.	Після	перевірки	і	внесення	коректив	норма-
тиви	погоджуються	з	профспілковими	організаціями,	затверджуються	
у	встановленому	порядку,	тиражуються	і	розсилаються	підприєм	ствам	
і	організаціям	для	користування	ними.

Тести для самопідготовки
1.	 Вихідними	матеріалами	для	розроблення	трудових	нормати	вів	слу-

гують:
а)	 результати	хронометражних	спостережень;
б)	 режими	роботи	і	технічні	характеристики	обладнання;

в)	 чинні	нормативи	на	аналогічні	трудові	процеси;
г)	 державні	стандарти,	технічні	умови.

2.	 Розроблення	трудових	нормативів	здійснюється	за	такими	етапами:
а)	 підготовча	організаційно-методична	робота;
б)	 дослідження	виробничих	процесів;
в)	 встановлення	нормативних	залежностей;
г)	 перевірка	нормативів	на	підприємствах.

3.	 Як	називається	основний	документ,	що	визначає	обсяг,	зміст,	поря-
док,	спо	соби	розроблення	і	випробування	нормативних	матеріалів?
а)	 хронометраж;
б)	 ро	боча	методика;
в)	 фотографія	робочого	часу;
г)	 хронокарта.

4.	 У	робочій	методиці	регламентуються…
а)	 номенклатура	елементів	затрат	робочого	часу;
б)	 ступінь	диференціації	елементів	затрат	робочого	часу;
в)	 кількість	необхідних	спостережень;
г)	 макети	нормативних	таблиць.

5.	 Макети	нормативних	таблиць	повинні	містити	таку	інформацію:
а)	 опис	змісту	нормованих	трудових	дій;
б)	 опис	організаційно-технічних	умов	виконання	елементів	опера-

цій;
в)	 встановлення	чинників,	що	впливають	на	 затрати	часу	під	 час	

виконання	даної	операції;
г)	 чисельність	 працівників,	 залучених	 до	 виконання	 досліджу-

ваних	операцій.
6.	 Серед	критеріїв	обрання	методу	опрацювання	результатів	спостере-

ження	виокремлюють:
а)	 тривалість	і	частоту	повторювання	окремих	елементів	тру	дового	

процесу;
б)	 режим	роботи	устаткування;
в)	 потрібну	точність	нормативних	величин;
г)	 доступність	методів	математичного	опрацювання.

7.	 Під	час	розробки	нормативів	для	оброблення	результатів	спостере-
жень	використовуються	такі	методи:
а)	 диференційовані;
б)	 сукупні;
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в)  графоаналітичний;
г)  математичні.

8.  Для  встановлення  нормативної  залежності  використовують  такі 
види регресійних рівнянь:
а)  лінійні рівняння;
б)  криволінійні рівняння;
в)  нелінійні рівняння;
г)  функціональні рівняння.

9.  До нелінійних рівнянь належать:
а)  степеневе рівняння;
б)  лінійне рівняння;
в)  гіперболічне рівняння;
г)  параболічне рівняння.

10.  У структурі збірників нормативних матеріалів виділяють…
а)  загальну частину;
б)  характеристики устаткування і технології роботи;
в)  вимоги до організації праці;
г)  нормативну частину.
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 Норми затрат праці
Розділ 8

План викладу матеріалу
8.1.  Функції норм затрат праці та їх класифікація.
8.2.  Норма часу та її структура.
8.3.  Встановлення норм виробітку і трудомісткості.

8.1. Функції норм затрат праці та їх класифікація
Норми затрат праці виконують організаційні, технічні, планові, 

управлінські, економічні та соціальні функції. За допомогою норм за-
трат праці здійснюють розрахунки завантаження устаткування і ро-
бочих місць, використання виробничих можливостей, здійснюють 
внутрішньовиробниче та цехове оперативне планування, визначають 
потребу підприємства в персоналі за його чисельністю, професією, 
спеціальністю та кваліфікацією, собівартість продукції та багато інших 
техніко-економічних показників на підприємстві.

Для виконання різноманітних функцій на підприємствах норми за-
трат праці повинні задовольняти певні вимоги. Перш за все норма за-
трат праці повинна відображати суспільно необхідні затрати праці на 
виконання тієї чи іншої операції та не містити будь-яких втрат робочо-
го часу.

Норма затрат праці, виконуючи функцію критерію ефективності 
трудових процесів, є еталоном встановлення і оцінювання кількіс-
но можливих резервів підвищення продуктивності праці на дільниці, 
підприємстві в цілому. За такого підходу норма затрат праці повинна 
враховувати найбільш прогресивну технологію, повне оснащення тех-
нологічного процесу передбаченим устаткуванням, інструментом і 
приладдям. Потрібно врахувати найбільш доцільні методи праці робіт-
ника, високий рівень обслуговування робочих місць, нормальну інтен-
сивність та сприятливі умови для праці та відпочинку робітника.

Співставлення такої норми з фактичними затратами часу дозволяє 
визначити величину резерву, а аналіз цього відхилення за направлен-
нями дозволяє встановити шляхи реалізації цих резервів. Норма затрат 
праці повинна стимулювати підвищення продуктивності праці. Це 
означає, що вона має бути орієнтована на передового робітника та вста-
новлена виходячи із середнього рівня продуктивності праці передових 
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робітників. Як правило, середнього рівня виконання норм досягають 
робітники, що використовують кращі прийоми та методи праці, краще 
організовують своє робоче місце [24].

З метою повнішої регламентації трудового процесу потрібно нор-
малізувати не тільки тривалість виконання всіх його частин, але й ті 
виробничі чинники, що впливають на його тривалість – допустимі пси-
хофізіологічні навантаження (важкість праці), санітарно-гігієнічний 
стан середовища, соціальні та правові норми тощо, тобто розробити 
комплекс норм затрат праці, до яких відносяться норми затрат робочо-
го часу, затрат фізичної та нервової енергії (рис. 8.1). Окрім того, норми 
затрат праці потрібно співвідносити з результатами праці [26, 34].

Норми затрат праці Норми результатів праці
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Рис.  8.1.  Норми затрат і результатів праці
Норми затрат робочого часу визначають величину часу, необхід-

ного для виконання одиниці роботи одним або кількома робітниками. 
Залежно від конкретних умов організації праці норма затрат робочого 
часу може бути виражена у вигляді: норми тривалості виконання пев-
ної роботи (операції, процесу), норми часу (трудомісткості операцій) 
і норми чисельності.

Норма тривалості Нт визначає тривалість виконання одиниці ро-
боти на одному робочому місці (верстаті) та визначається в нормо-
годинах. Тільки в разі обслуговування одним робітником одного вер-
стата з однопредметним обробленням норма тривалості буде рівною 
нормі часу. За інших умов вона буде меншою чи більшою норми часу. 

Так, за багатоверстатного обслуговування норма тривалості виконання 
операції робітником Нтрб  становитиме [34, c. 161]:

Нтрб = Нто / Нобсл ,                                     (8.1)
де Нто – норма тривалості операції на верстаті, хв.;

Нобсл – норма обслуговування (число верстатів в комплекті багато-
верстатного обслуговування), шт.

Норма часу (трудомісткість операції) Нтр визначає необхідні за-
трати часу одного чи групи робітників на виконання виробничої опера-
ції чи одиниці роботи за даних організаційно-технічних умов; вона ви-
мірюється в людино-хвилинах (людино-годинах). Ця норма залежить 
не тільки від тривалості операції (роботи), але й від числа виконавців, 
що зайняті її виконанням [34, c. 161]:

Нтр=НтоНчис,                                        (8.2)
де Нчис – норма чисельності виконавців даної операції (роботи), осіб.

За багатоверстатної роботи [34, c. 161]:
Нтрб=НчисНто/Нобсл.                                   (8.3)

За умов машинного виробництва норма тривалості характеризує 
верстатомісткість продукції, а норма часу – її трудомісткість.

Різновидом норми часу є норма часу обслуговування, що характери-
зує необхідний час на обслуговування одиниці устаткування, виробни-
чої площі та інших об’єктів. На базі цих норм розраховуються норми і 
зони обслуговування.

Особливу групу складають норми співвідношень, від величини яких 
залежать затрати і результати праці. До норм співвідношень між чи-
сельністю виконавців різних груп, а також між їх чисельністю та чис-
лом обслуговуваних виробничих одиниць відносять норми обслугову-
вання, норми підлеглості та норми співвідношення чисельності.

Норма обслуговування встановлює число виробничих об’єктів (вер-
статів, людей, площі тощо), що закріплені за одним робітником чи бри-
гадою. Виходячи з цих норм, зокрема, визначаються робітничі зони для 
допоміжних робітників.

Норма підлеглості визначає оптимальне число працівників, що 
припадає на одного керівника, діяльність яких він може координувати 
та якісно ними управляти.

Під нормою співвідношення чисельності розуміється кількість ро-
бітників відповідної посади чи кваліфікації, що припадає на одного 
робітника іншої посади (професії), кваліфікації. Ця норма може бути 
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встановлена між різними виробничими одиницями (показниками), 
якщо вони характеризуються стійким зв’язком. Ця норма частіше за-
стосовується під час укрупненого нормування чисельності категорій 
управлінського персоналу.

До норм результатів праці відносять: норми виробітку, нормова-
ні завдання, норми використання устаткування та виробничої площі. 
Зазначені норми, як правило, встановлюються на основі норм затрат 
праці (наприклад, норма виробітку).

Норма виробітку Нв встановлює число одиниць роботи (операцій, 
деталей тощо), яке повинно бути виконано за одиницю часу (зміну, го-
дину) за певних організаційно-технічних умов, тобто [34, c. 162]:

Нв= Т / Нтр,                                         (8.4)
де Т – період часу, на який встановлюється норма виробітку, зміна, год.;

Нтр – норма часу на одиницю роботи (операції), хв.
До норм використання устаткування відносяться показники його 

використання за часом та потужністю.
Нормовані завдання у машинобудуванні застосовують, як правило, 

для виготовлення різнорідної продукції чи робіт бригадою або робіт-
ником. Вони характеризують програму робіт трудового колективу на 
певний календарний період часу (в межах місяця). Зазначені норми 
праці застосовуються до основних та допоміжних робітників з враху-
ванням умов і форм організації виробництва, видів виконуваних ро-
біт, функцій обслуговування та інших факторів. Нормовані завдання 
можуть встановлюватись також й для управлінського персоналу. Для 
бригадних форм організації праці нормоване завдання є комплексною 
нормою, що визначає плановий обсяг виробництва в натуральних, тру-
дових, вартісних та інших показниках.

Особливості виробничих умов, технологічних і трудових про цесів 
обумовили необхідність застосування різноманітних норм та їх класи-
фікацію за різними ознаками [4, 5, 8, 24, 28, 29, 39]. Узагальнену класи-
фікацію норм затрат праці наведено на рис. 8.2.

За змістом норми поділяють на такі види: норма часу, норма виро-
бітку, норма обслуговування, норма чисельності персоналу, норма під-
леглості, норма співвідношення працівників, нормовані завдання.

Норма часу – це кількість робочого часу, об’єктивно необхідного 
для виготовлення заданої одиниці продукції або виконання вста-
новленого обсягу роботи за певних організаційно-технічних умов. 

За одиницю вимірювання норми часу можуть слугувати: хвилина, 
година, день.

НОРМИ ЗАТРАТ ПРАЦІ

За змістом За ступенем 
укрупнення

За періодом дії За видами 
затрат 

робочого часу

Норма часу

Норма 
виробітку

Норма обслу-
говування

Норма 
чисельності 
персоналу

Норма 
підлеглості

Диференційо-
вані

Мікро-
елементні

Елементні

Операційні

Умовно-
постійні

Сезонні

Тимчасові

Норма 
підготовчо-

завершального 
часу

Норма 
оперативного 

часу

Норма часу 
обслугову-

вання 
робочого місця

Норма часу на 
відпочинок

Укрупнені

Норма 
штучно-каль-
куляційного 

часу

Норма часу на 
партію виробів

Норма 
штучного часу

Норма спів-
відношення 
працівників

Нормовані 
завдання

За сферою 
застосування

Міжгалузеві

Галузеві

Районні

Місцеві Разові

Комплексні

Типові

Єдині

За методом 
обґрунтування

Технічно 
обґрунтовані

Досвідно-
статистичні

За охопленням 
працівників

Індивідуальні

Колективні

Рис.  8.2.  Класифікація норм затрат праці
Величина об’єктивно необхідних затрат часу обумовлюється ефек-

тивним використанням усіх засобів виробництва та раціональною ор-
ганізацією праці.

Норма часу є вихідною і основною величиною для визначення затрат 
робочого часу; решта норм є величинами, похідними від норми часу.

Норма виробітку – це кількість одиниць продукції в натуральних 
вимірниках, яку повинен виробити працівник за одиницю робочо-
го часу (годину, зміну, місяць) за певних організаційно-технічних 
умов. Норма виробітку є величиною, оберненою нормі часу, тобто із 
зростанням норми часу норма виробітку знижується, із зменшенням 
норми часу норма виробітку зростає.
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Норма виробітку Нв за зміну визначається як відношення тривалості 
робочого зміни Тзм до норми часу Нч:

                                            (8.5)

Між зміною норми виробітку і норми часу існує така залежність: 
якщо норма часу зменшується на х %, то норма виробітку зростає на у 
%; якщо норма виробітку збільшується на у %, то норма часу знижу-
ється на х %.

Величину зміни норми виробітку та норми часу визначається за 
формулами:

100 ;
100

xy
x

=
−

                                          (8.6)
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100
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                                          (8.7)

Абсолютне зростання норми виробітку  встановлюється за-
лежністю [39, c. 61]:

                                      (8.8)

Норма виробітку визначається, зазвичай, за умов, якщо впродовж 
зміни виконується одна й та сама робота або кілька регулярно повто-
рюваних робіт. Тому такі норми застосовуються в крупносерійному 
чи масовому виробництві, на вантажно-розвантажувальних роботах, 
транспортних чи господарських роботах, у будівництві.

Норма обслуговування – це кількість виробничих об’єктів (верста-
тів, робочих місць, людей, виробничої площі тощо), які робітник 
або група робітників (бригада) повинні обслуговувати за одиницю 
робочого часу за певних організаційно-технічних умов.
Норми обслуговування призначені для нормування праці робітни-

ків, що зайняті обслуговуванням устаткування, виробничих площ, ро-
бочих місць тощо. Такі норми застосовуються для нормування праці 
основних робітників-багатоверстатників, а також допоміжних робітни-
ків, зайнятих технічним обслуговуванням виробництва.

Норма чисельності персоналу – це об’єктивно необхідна та до-
статня за даних організаційно-технічних умов чисельність праців-
ників певного професійно-кваліфікаційного складу для виконання 
конкретних виробничих, управлінських функцій та обсягів робіт. За 

нормами чисельності визначаються затрати праці в розрізі профе-
сій, спеціальностей, груп і видів робіт, окремих функцій, в цілому 
по підприємству чи цеху, його структурному підрозділу.
Норма чисельності основних робітників Чор визначається за форму-

лою:

                                          (8.9)

де T∑ – сумарна трудомісткість виробничої програми, год.;
Фд – дійсний фонд робочого часу робітника, год.;
Квн – середній процент виконання норм часу.
Нормативна чисельність застосовується на роботах з обслуговуван-

ня, що носять нестабільний характер за часом виконання і періодич-
ністю, наприклад чисельність комірників і транспортних робітників у 
малосерійному виробництві тощо.

Чисельність допоміжних робітників за професіями Чдр обчислю-
ється за формулою:

                                (8.10)

де Nрм – число робочих місць (одиниць устаткування Nуст);
Нобсл – норма обслуговування;
Кзм – коефіцієнт змінності роботи.
Норма підлеглості – це оптимальна кількість працівників, що ними 
може управляти один керівник. Норма підлеглості застосовується 
для визначення кількості посад керівників (бригадирів, майстрів, 
старших майстрів, начальників змін та дільниць).
Норма співвідношення працівників – це нормативні пропорції чи-
сельності працівників різних категорій.
Нормоване завдання – це встановлений обсяг роботи, який робіт-
ник чи група робітників (бригада) повинні виконати за певний робо-
чий період (зміну, місяць).
Цей вид норми вживається на сталих апаратурних і автоматизова-

них процесах та потокових виробництвах із застосуванням конвеєрної 
форми переміщення (передачі) оброблюваних предметів (деталей, вуз-
лів, машин). За таких умов немає потреби перевиконувати план, а за-
робітна плата робітникам нараховується за почасовою формою.
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Нормоване завдання, як і норма виробітку, визначає необхідний ре-
зультат діяльності працівників. Проте нормоване завдання можна вста-
новлювати не тільки в натуральних одиницях, а й у нормо-годинах, 
нормо-гривнях.

За сферою застосування норми затрат праці диференціюють на 
міжгалузеві, галузеві, районні та місцеві норми.

Міжгалузеві норми розробляються централізовано на масові проце-
си, що мають місце в усіх галузях виробничої сфери та зу стрічаються 
у невиробничій сфері. Галузеві норми розробляються галузевими 
нормативно-дослід ними організаціями, поширені в межах однієї галузі, 
наприклад, у сільському господарстві, металургії, на лісозаготівельних 
роботах. Районні норми розробляються галузевими нормативно-дос-
лідними організаціями для підприємств, сконцентрованих в окре мих 
географічних районах (територіях, басейнах) зі своїми природноклі-
матичними умовами. Місцеві норми розробляються безпосередньо на 
підприємст вах, в організаціях та установах з метою щонайповнішого 
враху вання місцевих організаційно-технічних умов виробництва.

Норми затрат праці встановлюються на окрему операцію (операцій-
на норма) та взаємопов’язану групу операцій, закінчений комплекс ро-
біт (укрупнена, комплексна норма). Ступінь диференціації норм визна-
чається типом і обсягами виробництва, особливостями вироблюваної 
продукції, формами організації праці.

За ступенем укрупнення норми затрат праці поділяють на диферен-
ційовані та укрупнені. Диференційовані норми охоплюють мікроеле-
ментні, елементні та операційні норми.

Мікроелементні норми встановлюються на окремі трудові рухи (мі-
кроелементи трудового процесу); є складовою операційних норм часу.

Елементні норми встановлюються на окремі елементи трудового 
процесу: підготовчо-завершальні дії працівника, основ ні прийоми, ма-
шинний час, допоміжні прийоми, оперативний час тощо; є складовою 
норми штучного часу на операцію.

Операційні норми встановлюються на окре му операцію трудового 
процесу.

Укрупнені норми встановлюються на крупніші за складом елементи 
операції. Серед укрупнених норм виділяють комплексні, типові, єдині 
норми.

Комплексні норми встановлюються на комплекс взаємопов’язаних 
робіт одного технологічного призначення незалеж но від того, викону-

ються вони одним працівником чи колекти вом. Комплексні норми ши-
роко застосовуються в комплексних бригадах, де важко визначити міру 
і результати праці кожного члена бригади і тому враховуються кінцеві 
результати праці. Такі норми використовуються здебільшого в експе-
риментальному, ін дивідуальному та малосерійному виробництвах.

Типові норми – необхідні затрати робочого часу, що встановлюються 
стосовно типового технологічного процесу на виготовлення типового 
представника з певної групи однорідних, але неодна кових деталей чи 
виробів за стандартизованих організаційно-техніч них умов. З цими ви-
робами потім порівнюються схожі за конфігурацією та технологією об-
роблення деталі чи вироби щодо співвідношення головних параметрів, 
які характеризують режими оброблення і затрати часу. Типові норми 
рекомендуються в якості еталону для тих підприємств, де ці умови ще 
не досягли рівня, на які норми розраховані.

Єдині норми встановлюються на технологічно однорідні роботи 
для підприємств однієї чи різних галузей за однакових організаційно-
технічних умов їх виконання. Найбільш доцільним є розроблення єди-
них норм для тих видів робіт, під час виконання яких наявна можливість 
забезпечити однорідність структури процесів та єдність організаційно-
технічних умов виконання робіт, точний облік кількості виконаних ро-
біт, можливість врахування змін основних впливових чинників на ве-
личину норм. Застосування єдиних норм підвищує рівень нормування 
праці на підприємствах, оскільки виключає помилки, що виникають 
за встановлення місцевих норм. Поряд з тим, єдині норми є важливим 
фактором впровадження більш сучасної технології та організації ви-
робництва і праці.

За періодом дії норми затрат праці поділяють на умовно-постійні, 
тобто норми, на які не встановлюється термін їх дії, до зміни умов, за-
кладених під час розроблення; сезонні, що встановлюються на сезон і 
застосовуються в галузях із сезонним характером виконуваної роботи; 
тимчасові на обмежений час, напри клад, на період освоєння нового 
виробництва, нового технологічного процесу, нового устаткування; ра-
зові, що встановлюються в разовому порядку на окремі поодинокі не-
повторювані роботи, наприклад, в експериментальному виробництві.

Норми затрат праці за методом обґрунтування поділяють на техніч-
но обґрунтовані та досвідно-статистичні.

Під технічно обґрунтованими розуміють норми затрат пра-
ці, встановлені на ро боти (вироби, деталі, операції) за конкретних 
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організаційно-технічних умов виробництва, які передбачають найпо-
вніше використання техніко-експлуатаційних можливостей устатку-
вання, застосування передових методів організації праці за сприятли-
вих з точки зору фізіології праці та здоров’я працівників умов праці.

Технічно обґрунтована норма повинна задовольняти такі вимоги: 
найбільш раціональний склад і послідовність виконання елементів 
операції, що забезпечують високу продуктивність праці; найкраще за 
даних умов використання устаткування, інструментів, механізмів, за-
стосування передової технології та організації робіт, що відповідають 
даному типу виробництва; використання режимів роботи, що врахову-
ють сучасні досягнення науки і передового досвіду; виконання роботи 
робітниками, що мають відповідну кваліфікацію, потрібні виробничі 
навички, які володіють технікою виробництва на своєму робочому міс-
ці, їх продуктивність праці повинна бути дещо вищою за досягнутий 
середній рівень на аналогічних роботах.

Встановлені на цій основі норми є прогресивними, технічно обґрун-
тованими, оскільки відповідають економічним, психофізіологічним і 
соціальним критеріям оптимальності.

Досвідно-статистичні норми встановлюються на підставі досвіду 
робіт, статистичної інформації про затрати праці на виконання ана-
логічної роботи. Такі норми не виявляють виробничих можливостей 
устаткування, відбивають уже пройдений етап виробництва.

За мірою охоплення працівників норми затрат праці можуть бути 
індивідуальними, що призначаються для одного окремого працівника 
за умов індивідуальної організації праці, та колективними, які розрахо-
вані на колектив працівників, тіс но пов’язаних кооперуванням праці з 
елементами взаємозамін ності суб’єктів трудового процесу (ланка, бри-
гада, група).

Під впливом технологічного прогресу з удосконаленням організації 
виробництва та праці, ураховуючи організаційно-технічні, санітарно-
гігієнічні зміни у виробництві, а також зростання професійної май-
стерності і виробничих навичок виконавців, трудові норми підлягають 
систематичному перегляду та коригуванню.

8.2.  Норма часу та її структура
Технічно обґрунтована норма часу встановлюється на базі комплек-

сного дослідження та раціоналізації трудового процесу. Головним у 

встановленні технічно обґрунтованих норм є застосування оптималь-
ного за даних умов виробництва технологічного процесу, що характе-
ризується раціональною структурою, застосуванням прогресивної тех-
нології, використанням економічно ефективних і продуктивних пред-
метів технологічної оснастки (устаткування, інструменти, приладдя) 
та науково обґрунтованими режимами оброблення.

Структура технічно обґрунтованої норми часу Нч містить лише ті 
категорії затрат робочого часу, які потрібні для виконання встанов-
леної роботи (операції) за нормальних виробничих умов, належного 
темпу роботи [1, 4, 5, 8, 24, 29, 34, 39]. До них відносяться підготовчо-
завершальний час Тпз, основний час То, допоміжний час Тд, час обслу-
говування робочого місця Тобсл, час на відпочинок (регламентованих 
перерв) Тпер (рис. 8.3).

НОРМА ЧАСУ

Норма штучного часу Норма підготовчо-завершального часу

Норма оперативного часу Норма часу на відпочинок 
(регламентованих перерв)

Норма часу на обслу-
говування робочого місця

Норма 
основного 

часу

Норма часу технічного 
обслуговування

Норма часу 
організаційного 
обслуговування

Норма 
допоміжного 

часу

Рис.  8.3.  Структура норми часу
Таким чином, структура норми часу на операцію може бути пред-

ставлена формулою:
Нч=Тпз+То+Тд+Тобсл+ Тпер.                              (8.11)

Структура норми часу може змінюватись залежно від організацій-
них умов виконання операцій. Наприклад, підготовчо-завершальний 
час має відносно невелику питому вагу в нормі часу на роботах оди-
ничного та малосерійного виробництва та може бути повністю відсут-
нім, наприклад, у масовому виробництві.

Зміст і тривалість підготовчо-завершального часу залежать від ха-
рактеру виробничого процесу, організації праці та забезпечення ро-
бочого місця, виду нормованої праці. Підготовчо-завершальний час 
нормується за такими укрупненими комплексами прийомів налагоджу-
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вання та підготовки до роботи: ознайомлення з роботою, кресленням, 
інструкцією, технологічною картою; налагоджування устаткування – 
установлення, перевірка, кріплення та зняття приладдя та інструмен-
та, переміщення окремих частин устаткування, настроювання устатку-
вання на потрібний режим оброблення; виконання елементів роботи, 
пов’язаних з пробним обробленням; отримання на робочому місці за-
вдань, матеріалів, заготовок, приладь, інструментів, здавання готової 
продукції та іншої роботи, пов’язаної з оформленням нового робочого 
завдання. 

Норма підготовчо-завершального часу, як правило, визначається 
на основі загальномашинобудівних (чи галузевих) нормативів залежно 
від типу устаткування, оснастки, складності налагоджування, кількості 
використовуваних інструментів тощо. У серійному виробництві воно 
нормується самостійно на партію деталей (виробів) і включається від-
повідною часткою до повної (калькуляційної) норми часу на операцію; 
в одиничному і малосерійному виробництві – встановлюється на одну 
деталь (ви ріб) в абсолютних одиницях і не залежить від розміру партії; 
у масовому ви робництві підготов ка робочого місця здебільшого покла-
дається на допоміжних робітників, тому підготовчо-завершальний час 
є дуже малим і при єднується до часу обслуговування робочого місця.

Норма оперативного часу Топ включає основний час і частину до-
поміжного часу, що не перекривається, та визначається за допомогою 
розрахунків і нормативних даних. Вона може бути розрахована вихо-
дячи з оптимальних нормативів режимів оброблення, а також за їх на-
явності – за оптимальними нормативами часу. 

До технічної норми часу включається лише частина допоміжного 
часу, що не перекривається іншими елементами операції. Структурно 
допоміжний час на операцію складається з часу на установлення та 
зняття деталі Туст, часу, пов’язаного з виконанням технологічного пере-
ходу (управління устаткуванням, механізмами, інструментом) Тперех і на 
виконання контрольних вимірювань Тконтр, тобто =Туст+Тперех+Тконтр. 
Сума основного (технологічного) і допоміжного неперекривного часу 
на операцію  утворює норму оперативного часу [34, c. 165]:

                                        (8.12)
Елементи допоміжного часу можуть встановлюватись або під час 

проектування змісту та послідовності виконання операції за таблицями 
нормативів, або безпосереднім вивченням на робочому місці методом 

хронометражу. До того ж, залежно від типу виробництва, особливос-
тей технології та можливостей механіза ції розрахунків для встановлен-
ня норми допоміжного часу вико ристовуються нормативи різного сту-
пеня укрупнення. На скла дальних операціях у масовому виробництві 
доцільно вживати мікроелементні нормативи на трудові рухи. У вели-
косерійному виробництві використовують нормативи на трудові дії та 
прийоми, у серійному — нормативи на прийоми і комплекси прийо-
мів, малосерійному та індивідуальному – укрупнені нормативи, типові 
норми. Під час проектування структури операції потрібно передбачати 
можливість раціонального одночасного (особливо з машинним часом) 
виконання прийомів (елементів) операції.

Норма часу обслуговування робочого місця залежить від ступеня по-
ділу і кооперування праці між основними і допоміжними робітниками, 
зайнятими забезпеченням робочих місць заготовками, матеріалами, 
інструментом, прибиранням стружки тощо. Більша частина цих опе-
рацій може бути регламентована заздалегідь розробленими графіками. 
Частіше, за відсутності нормативів час на обслуговування робочого 
місця Тобсл встановлюється у вигляді відсотка αобсл від оперативного чи 
основного часу, розрахованого за даними фотографії робочого часу чи 
хронометражу. За умов масового і крупносерійного виробництва час 
технічного обслуговування визначається за нормативом у відсотках від 
основного часу, а організаційного – від оперативного [5]:

Тобсл.тех=Тоαтех / 100; Тобсл.орг= Топ αорг / 100,                (8.13)
де  – відповідно норматив часу технічного та організаційного 

обслуговування робочого місця, %.
В малосерійному і одиничному виробництві та за нормування руч-

них робіт норматив часу на обслуговування встановлюється у вигляді 
відсотка від оперативного часу [5]:

Тобсл=Топ /100,                               (8.14)
де  – норматив часу на обслуговування робочого місця, %.

Норма часу на відпочинок включає сумарну кількість ча су регламен-
тованих перерв, що встановлюються на одну зміну: час перерв, зумов-
лених особливостями техніки, технології та організації виробництва; 
перерв, зумовлених трудовим законодавством; час на відпочинок та 
особисті потреби.
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Норма часу на відпочинок та особисті потреби залежить від фізич-
них та нервово-психічних навантажень на організм людини під час 
роботи, наявності й рівня шкідливих факторів виробництва, стану 
мікроклімату у виробничому приміщенні тощо. Час на відпочинок та 
особисті потреби визначають за методичними рекомендаціями та нор-
мативами [5]:

Твідп=Топ  / 100,                               (8.15)
де Твідп – норма часу на відпочинок та особисті потреби;

 – норматив часу на відпочинок та особисті потреби, %.
Вихідними даними для визначення часу на відпочинок, зазвичай, 

слугують матеріали спостережень за розподілом виробітку робітни-
ків впродовж зміни та затратами часу на одиницю продукції впродовж 
більш коротких відрізків часу. В разі виконання робітником впродовж 
дня різноманітних робіт, під час зміни яких можливі тривалі паузи, за 
бригадної форми організації праці, коли можлива взаємозамінність ро-
бітників, а також за машинних та автоматизованих операцій з тривалим 
часом активного і пасивного спостереження час на відпочинок у складі 
норми часу, як правило, не передбачається. Час на особисті (природні) 
потреби передбачається для усіх видів робіт в розмірі 2 % від опера-
тивного часу.

В наслідок фізіологічних досліджень було встановлено, що час на 
відпочинок залежить від ступеню втомлюваності і може бути вираже-
ний лінійною залежністю [34, c. 167]:

Твідп= – 0,58 у,                                      (8.16)
де у – показник втомлюваності у відносних величинах (коливається від 

10 до 77 одиниць; від 25 до 40 одиниць – помірна втомлюваність).
Визначити час на відпочинок можна диференційовано за показни-

ками окремих чинників втомлюваності за умовами праці: температура, 
фізичне навантаження, нервове напруження, темп праці, робоча поза, 
монотонність праці, освітлення, шуми, вібрація тощо. За такого під-
ходу встановлюється ступінь втомленості робітника за зміни тільки 
досліджуваного чинника (всі інші відповідають нормальному рівню) 
і, користуючись наведеним вище виразом, розраховують час на відпо-
чинок.

Аналогічні розрахунки здійснюють й за іншими чинниками. Суму-
ючи ці показники, визначають час відпочинку впродовж зміни.

У машинобудуванні норму часу на операцію (одиницю виробу) на-
зивають нормою штучного часу. Вона складається з необхідних затрат 
часу на дії робітника, роботу устаткування і механізмів, їх обслугову-
вання та неусувні перерви в технологічному процесі.

Норма штучного часу – це затрати часу (за винятком підготовчо-
завершального), необхідного для виготовлення оди ниці продукції 
(виконання операції) за певних організаційно-технічних умов.
Норма штучного часу Тшт є структурною частиною норми часу і 

складається з таких частин: оперативного часу Топ, який складається з 
основного технологічного часу То і допоміжного часу Тд; часу на обслу-
говування робочого місця Тобсл, який складається з часу організаційного 
обслуговування Тобсл.орг. і часу технічного обслуговування Тобсл.тех; часу 
перерв на відпочинок (регламентованих перерв) Тпер:

Тшт=Топ+Тобсл+Тпер=То+Тд+Тобсл.орг+Тобсл.тех+Тпер.           (8.17)
У масовому та крупносерійному виробництвах, де практично по-

вністю відсутні підготовчо-завершальні роботи, в розрахунку норми 
часу норма підготовчо-завершальних робіт не враховується. Розраху-
нок часу обслуговування (організаційного і технічного) дещо уточ-
нюється: норматив часу організаційного обслуговування пов’язують 
з нормою оперативного часу, а технічного обслуговування – тільки з 
основним (технологічним) часом, тобто розрахунок виконується за 
формулою [5]:

        (8.18)
де nmα – норматив часу на неусувні техніко-організаційні перерви, %.

При виготовленні продукції партіями окрім штучного часу вста-
новлюється норма підготовчо-завершального часу на партію. В такому 
разі обчислюється норма часу на партію виробів (Тпар) – сумарний час 
виготовлення партії виробів за певних організаційно-технічних умов:

Тпар= пТшт+Тпз,                                       (8.19)
де п – кількість деталей (виробів) в партії, шт.

За умов серійного, малосерійного та одиничного виробництва час 
на обслуговування робочого місця нормують сумарно, у відсотках від 
оперативного часу [5]:

                   (8.20)
У техніко-економічних планових розрахунках як основну 

планово-облікову одиницю використовують повну, так звану норму 
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штучно-калькуляційного часу, в якій враховується частка підготовчо-
заключного часу:

                                     (8.21)

Розгорнутий вигляд норми штучно-калькуляційного часу може бути 
представлений формулою:

                (8.22)

На практиці часто об’єднують основний і допоміжний час, час орга-
нізаційного і технічного обслуговування, час на відпочинок та особисті 
потреби. У серійному та одиничному виробництвах час регламенто-
ваних перерв, як правило, відсутній. У такому разі формула штучно-
калькуляційного часу набуває спрощеного вигляду:

Тшк=Тпз+Топ+Тобсл+Твідп.                             (8.23)
Норма затрат праці відображає рівень техніки і технології, що засто-

совуються, а також рівень організації праці і виробництва, кваліфіка-
ції робітників, їх професійну майстерність. Обґрунтовані норми дають 
змогу розрахувати необхідні затрати праці на виготовлення продукції 
(виконання обсягу робіт). На їх основі раціонально розподіляється пра-
ця на підприємстві, установлюються пропорції між професіями, робо-
чими місцями, дільницями, цехами.

На кожному підприємстві норми праці покладаються в основу сис-
теми планування роботи підприємства та його підрозділів, організації 
оплати праці персоналу, обліку та аналізу затрат на продукцію, управ-
ління соціально-трудовими відносинами тощо. За допомогою норм 
здійснюються планово-організаційні розрахунки завантаження устат-
кування та робочих місць, плануються обсяги виробництва цехів і діль-
ниць.

На основі норм праці встановлюють завдання з підвищення продук-
тивності праці, визначають потребу в кадрах, розробляють календарно-
планові нормативи тощо. За допомогою нормування узгоджується вза-
ємодія цехів, бригад і відділів підприємства, досягається синхронізація 
роботи на різних робочих місцях, виробничих дільницях, забезпечу-
ються рівномірність і ритмічність виробничого процесу [3].

Норми праці використовують для визначення трудомісткості окре-
мих видів продукції і відповідних затрат праці для виконання виробни-
чої програми. Отже, норми праці є засобом визначення як міри праці 

для виконання тієї чи іншої конкретної роботи, так і міри винагороди 
за працю залежно від її кількості та якості.

8.3.  Встановлення норм виробітку і трудомісткості
Норма затрат робочого часу на виготовлення будь-якого виробу 

(деталі) може бути також виражена у вигляді норми виробітку, тобто 
кількості продукції (штук, метрів, тон), що повинна бути виготовлена 
(оброблена, перероблена, вироблена) за одиницю робочого часу (зміну, 
годину).

Норма виробітку характеризує мінімальну кількість одиниць про-
дукції чи роботи (встановлену методом технічного нормування), яку 
повинен виробити, виконати робітник за одиницю часу (як правило, 
зміну) за певних організаційно-техніч них умов. Зазвичай, встановлю-
ють змінні норми виробітку або для од ного робітника, або для бригади 
робітників. 

Застосовують два способи визначення величини норми виробітку [5, 
c. 271]:

◊ виходячи з норми штучного часу
Нв= Тзм / Тшт=Тзм / (Топ+ Тобсл+ Тпер);                       (8.24)

◊ виходячи з норми оперативного часу
                      (8.25)

де  – час обслуговування робочого місця на зміну;
 – час на відпочинок (регламентованих перерв), віднесений до 

тривалості зміни;
 – підготовчо-завершальний час, віднесений до тривалості зміни.

Перший спосіб застосовується переважно в одиничному малосе-
рійному і серійному виробництвах, другий – в крупносерійному і ма-
совому виробництвах, у виробництвах з однотипною номенклатурою 
устаткування, виробів і операцій.

Періодичні процеси характеризуються одночасним обробленням чи 
переробленням великої кількості виробів чи деталей (наприклад, про-
цеси термічного оброблення інструментів, цементації, нормалізації 
тощо) або певної партії сировини. Кількість завантажуваних виробів чи 
сировини встановлюється розмірами апарата (ванни, печі) або заванта-
жувального пристрою, а період оброблення (відповідний оперативно-
му часу в циклічних процесах) має, зазвичай, умовну назву (плавка, 



216

Нормування праці

217

Розділ  8. Норми затрат праці

садка тощо). В таких процесах норму виробітку визначають, виходячи 
з нормативної тривалості апаратурного часу технологічного процесу 
(відповідний оперативному часу в циклічних процесах), необхідного 
для оброблення даної кількості продукції (однієї плавки, однієї садки 
тощо), допоміжного часу, часу обслуговування робочого місця, на від-
починок та особисті потреби з врахуванням норми обслуговування.

Часу на обслуговування робочого місця, відпочинок та особис-
ті потреби, зазвичай, встановлюють на зміну. Нормативна тривалість 
технологічної частини процесу визначається шляхом спеціальних ла-
бораторних чи експериментальних досліджень. Для встановлення нор-
ми виробітку спочатку визначають тривалість періоду процесу, тобто 
оперативний час на всю партію одночасно оброблюваних виробів; по-
тім, виходячи з кількості продукції, що виготовляється за один період, 
кількості періодів за розрахункову одиницю часу та норми обслугову-
вання визначається норма виробітку на одного робітника чи бригаду 
робітників, які обслуговують даний апарат [5].

Коли продукцію виробляють в апаратах, установках (при так зва-
них апаратурних процесах), формули для розрахунку норми виробітку 
спрощуються:

◊ норма виробітку для апаратів безперервної дії залежить від 
тривалості оперативної роботи за зміну, тривалості планово-
запобіжних оглядів та ремонтів (Тпзр ) та від виходу продукції на 
даному апараті за одиницю часу – годину (Вгод)

  [1, c. 131]:
Нв=(Тзм –Тпзр ) Вгод ;                                    (8.26)

◊  норма виробітку для апаратів періодичної  дії залежить від три-
валості часу обслуговування апарата за зміну , три валості 
циклу виробітку продукції (Тц ) та від виходу продукції за 1 цикл, 
чи 1 процесообіг (Вц )  [1, c. 132]:

                                (8.27)

◊ якщо зупинки апарата циклічної дії на обслуговування (Тобсл) 
відбу ваються через N циклів, то формула норми виробітку на-
буває вигляду [1, c. 132]:

                                  (8.28)

◊ якщо апарат циклічної дії не зупиняють на обслуговуван ня 
(оскільки воно відбувається паралельно із циклом), то формула 
норми виробітку набуває вигляду [1, c. 132]:

                                       (8.29)

Для автоматизованих процесів норма виробітку залежить від три-
валості обслуговування робочого місця (Тобсл), тривалості основного 
часу на вироблення одиниці продукції та від трива лості тієї частини 
допоміжного часу на вироблення одиниці про дукції, що не перекрива-
ється машинним часом  [1, c. 132]:

                                     (8.30)

У практиці вітчизняного технічного нормування праці норми ви-
робітку визначаються як вихідне мінімальне завдання, яке кож ний з 
робітників може виконати на 100 % або перевиконати відповідно до 
своїх психофізіологічних особливостей за рахунок підвищення інтен-
сивності праці. Отже, збільшення кількості про дукції для робітників-
відрядників призводить до відповідного зростання прямого відрядного 
заробітку, а для робітників з погодин ною оплатою – до відповідного 
зростання преміальних надбавок [1].

Крім індивідуальних норм виробітку, існують так звані бри гадні 
норми виробітку та комплексні норми часу, що використову ються при 
застосуванні бригадної форми організації праці. За такої форми плану-
вання обрахунок результатів праці бригади здійсню ють за загальною 
трудомісткістю виконання всього комплексу робіт, закріпленого за 
бригадою. Оплата праці в такому разі відбу вається за кінцеві резуль-
тати праці всієї бригади. Слід зазначити, що розроблення комплексних 
норм праці не виключає по операційного нормування робіт, одиничних 
норм часу і розцінок. Бригадний трудовий процес, як правило, значно 
ефективніший за індивідуальний, тому що економію часу створюють 
взаємодія та взаємозаміна членів бригади, більш раціональний розпо-
діл праці між робітниками (більш кваліфіковані виконують складніші 
робо ти, некваліфіковані — найпростіші роботи), середній більш висо-
кий ритм колективної праці (внаслідок соціального контролю співро-
бітників) та ін.
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Об’єктом нормування праці в бригадах є колективний трудовий 
процес. Затрати праці в бригаді залежать від ефективного поділу та 
кооперування праці, системи обслуговування робочих місць, режиму 
праці та відпочинку. Перехід до колективної праці за машинних та апа-
ратних механізованих і автоматизованих процесів не змінює основного 
часу роботи машини, устаткуван ня, агрегату, апарата, проте зменшує 
тривалість допоміжних опе рацій внаслідок спеціалізації членів брига-
ди, оволодіння суміжни ми професіями, тобто за рахунок збільшення 
тривалості паралельного виконання ручних та машинних операцій. 
Тому бригадна організація праці, як правило, допомагає скоротити три-
валість виробничого циклу і трудомісткість виготовлення продукції та-
кож за рахунок взаємозаміни робітників на час відпочинку.

Норма часу в бригаді Нч.бр, де кожну операцію виконує один робіт-
ник, буде такою [48]:

                                     (8.31)

де 
ionH  – норма часу на і-у операцію;

п – кількість операцій, закріплених за бригадою.
У випадках, коли до виконання операцій залучено декілька робітни-

ків, норма часу в бригаді становитиме [1]:

                                (8.32)

де  – норма чисельності робітників, залучених до виконання і-ї 
операції.
Для апаратурних та автоматизованих процесів скорочення часу па-

сивного нагляду за технологічним процесом та збільшення часу актив-
ної роботи кожного з членів бригади досягають збільшен ням чисель-
ності бригади. Проте встановлення науково обґрунто ваної норми праці 
потребує попереднього складання індивідуаль них графіків заванта-
ження часу зміни активною працею кожного з членів бригади, забез-
печення такої розстановки їх на робочих місцях, яка призводила б до 
мінімальної чисельності робітників.

З урахуванням розстановки робітників та їхньої завантаже ності 
встановлюється комплексна норма часу бригади [48]:

                                        (8.33)

де Фміс – місячний фонд робочого часу;
Nміс – плановий місячний обсяг випуску продукції бригадою.
На механізованих потокових лініях та складальних конвеє рах комп-

лексну норму часу встановлюють з урахуванням такту потокової лінії 
[1]:

Нч.бр=Кt·Нчис,                                       (8.34)
де Кt – такт потокової лінії;

Нчис — норма чисельності.
Для бригади в цілому як виробничої одиниці встановлюють одну 

норму виробітку – комплексну бригадну норму в одиницях кінцевої 
продукції, що виробила бригада. Для цього попередньо необхідно вста-
новити технічно обґрунтовані норми на кожну з операцій, що станов-
лять трудовий процес бригади. Якщо всі ці первинні норми є технічно 
обґрунтованими, розрахованими на основі єдиних і типових норм та 
галузевих нормативів, то кінцева бригадна норма буде теж технічно об-
ґрунтованою.

Норма виробітку бригади становитиме [1]:

                                     (8.35)

де Тзм – тривалість робочої зміни, хв.;
Чбр – чисельність робітників у бригаді, осіб;
Тшт – норма часу на одиницю і-ї продукції, хв.;
Слід зазначити, що під час встановлення норми виробітку брига ди 

необхідно попередньо виявити резерви і шляхи кращого вико ристання 
робочого часу, провести відбір та вивчення передових прийомів праці, 
перевірити можливості використання на практиці різних наукових ре-
комендацій.

В зарубіжній практиці, крім цього, має місце попереднє вра хування 
можливого рівня перевиконання норми при визначенні так званої 
встановленої норми, яка обчислюється на базі так званих основних 
норм. Встановлені норми (Нвст) призначені для стимулювання інтенси-
фікації праці до рівня, заданого основ ною нормою, оскільки вони роз-
раховані за результатами спосте режень за досвідченими робітниками. 
Тому встановлена норма для звичайних робітників вже містить певний 
процент пе ревиконання (d%) менш напруженої основної норми (Носн)  
[48]:
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                                 (8.36)

Годинна ставка оплати праці встановлюється на основну норму, 
тому перевиконання основної норми виробітку (що може бути лише 
в межах досягнення встановленої норми, тобто не більше d%) зумов-
лює відповідне підвищення заробітку робітника і відоб ражає його за-
цікавленість у підвищенні інтенсивності праці та зростанні особистої 
психофізіологічної напруженості праці (тобто відображає особистий 
внесок окремого робітника).

Забезпечення високої напруженості встановленої норми виробітку 
досягають заздалегідь визначеним жорстким темпом її виконання за 
допомогою вирахування так званого нормалізованого часу виконання 
операцій. Він визначається на основі хроно метражних спостережень, 
скоригованих за темпом праці. Ураху вання темпу праці здійснюють 
шляхом суб’єктивного зіставлення фактичного темпу роботи з нор-
мальним, внесенням відповідних поправок у зафіксовану в ході хро-
нометражних спостережень тривалість виконання робітником ручних 
операцій.

Нормалізований час (Вн) визначається за формулою [48]:
Вн=Т·Р,                                            (8.37)

де Т – тривалість виконання операції, встановлена на основі хрономе-
тражних спостережень, хв.;
Р – коефіцієнт темпу праці, тобто відношення темпу, що спос-

терігається під час виконання операції, до нормального темпу, 
прий нятого за 100 %, частки одиниці.

Вперше метод урахування темпу роботи було запропонова но Ш. 
Бедо. Саме такий підхід до нормування праці застосовується у зару-
біжній практиці та є одним з головних способів інтенсифікації праці 
робітника за його власною ініціативою.

Під трудомісткістю розуміється сума затрат робочого часу на ви-
готовлення одинці продукції за певних організаційно-технічних умов. 
Залежно від потреб планування, організації та обліку виробництва 
встановлення трудомісткості здійснюється також за деталями, вузла-
ми, стадіями виробництва, виробами. У машинобудуванні визначаєть-
ся трудомісткість ливарних, ковальських, пресових, механічних, тер-
мічних, гальванічних і слюсарно-збиральних робіт.

В економічний літературі трудомісткістю також називають величину 
затрат робочого часу робітником за багатоверстатного обслуговування 
чи групою (бригадою) робітників, що обслуговують одну чи кілька ма-
шин (агрегатів) за бригадної організації праці. З метою розмежування 
цих понять пропонується цю величину йменувати трудозатратами, а 
пов’язані з цим визначенням затрати робочого часу на одиницю роботи 
(операції), що припадають на одну машину, – верстатозатратами.

Залежно від складу трудових затрат, їх різновидів та впливу на про-
цес виготовлення продукції, розрізняють [5]:

◊ технологічну трудомісткість Ттехн, тобто затрати праці, що при-
падають на одиницю продукції, робітників, безпосередньо за-
йнятих виконанням технологічного процесу щодо виготовлення 
продукції, яка є основною метою даного виробництва:

Ттехн=Тв+Тпоч,                                       (8.38)
де Тв – затрати праці основних робітників, робота яких оплачується за 

відрядною формою оплати праці;
Тпоч – затрати праці основних робітників, робота яких оплачується 

за почасовою формою оплати праці;
◊ трудомісткість обслуговування виробництва Тобсл, тобто затра-

ти праці, що припадають на одиницю продукції, обслуговуючих 
робітників;

◊ виробничу трудомісткість Твир, тобто затрати праці, що припада-
ють на одиницю продукції, усіх робітників підприємства (осно-
вних і допоміжних цехів і служб підприємства):

Твир=Ттехн+Тобсл;                                   (8.39)
◊ трудомісткість управління виробництвом Тупр, тобто затрати 

праці, що припадають на одиницю продукції, усіх інших кате-
горій промислово-виробничого персоналу підприємства (техніч-
них службовців, фахівців, професіоналів, керівників);

◊ повну трудомісткість Тп, тобто затрати праці, що припадають 
на одиницю продукції, усіх категорій промислово-виробничого 
персоналу підприємства:

Тп=Ттехн+Тобсл+Тупр.                                    (8.40)
Технологічну трудомісткість визначають по відрядних роботах шля-

хом сумування норм часу по операціях, а по почасових роботах шляхом 
приведення загальних затрат часу робітників-почасовиків за певний 
період часу до одиниці продукції, виготовленої за цей же період часу 
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по даній дільниці, цеху, виробу. Якщо дозволяє стан обліку виконання 
завдань і фактично відпрацьованого часу робітниками-почасовиками 
по окремих видах робіт та виробах, то затрати праці повинні відноси-
тись безпосередньо на конкретний виріб за даними виробничого об-
ліку.

Трудомісткість решти складових повної трудомісткості в галузях з 
великою і часто змінною номенклатурою виробів, зазвичай, визнача-
ється непрямим шляхом за питомою вагою даних видів затрат праці в 
загальних затратах робочого часу пропорційно величині технологічної 
трудомісткості на одиницю продукції. Це пов’язано з тим, що такі види 
затрат праці в загальній своїй масі впродовж звітного періоду (місяця, 
кварталу, року) відносяться до всіх видів виробів, вироблених в даному 
періоді. Лише у виробництвах з обмеженою і постійною номенклату-
рою з’являється можливість відносити затрати праці за окремими ви-
дами робіт обслуговуючих робітників на той чи інший конкретний вид 
продукції (деталь, вузол, виріб) [5].

За характером і призначенням затрат праці визначають нормо вану, 
фактичну і планову трудомісткість.

За об'єктом обчислення визначають трудомісткість операції, виробу, 
товарної, валової продукції незавершеного виробництва.

Фактична трудомісткість виражає фактичні затрати праці на ви-
готовлення одиниці продукції або певного обсягу робіт.

Планова трудомісткість – це затрати праці на одиницю про дукції 
чи виконання певної роботи, які повинні бути досягнуті в планово-
му періоді. В основу планової трудомісткості покладено норматив-
ну трудомісткість з урахуванням заходів щодо підви щення ефектив-
ності виробництва.
Удосконалення методологічних засад нормування праці повинно 

мати за мету забезпечення високої якості норм та їх максимальне на-
ближення до суспільно необхідних затрат праці; наукове обґрунту-
вання норм праці з урахуванням організаційно-технічних, соціально-
економічних і психофізіологічних факторів; забезпечення гуманізації 
норм праці, тобто відповідності їх змісту особистим інтересам праців-
ника, збереженню його здоров’я, інтелектуального і творчого розвитку 
особистості, раціонального використання його можливостей.

Тести для самопідготовки
1. До якого з понять найкраще підходить твердження «кількість робо-

чого часу, об’єктивно необхідного для виготовлення заданої одини-
ці продукції або виконання встановленого обсягу роботи за певних 
організаційно-технічних умов»:
а) норма часу;
б) норма виробітку;
в) норма обслуговування;
г) нормоване завдання?

2. Яке з понять описує твердження «кількість одиниць продукції в на-
туральних вимірниках, яку повинен виробити працівник за одини-
цю робочого часу (годину, зміну, місяць) за певних організаційно-
технічних умов»:
а) норма часу;
б) норма виробітку;
в) норма обслуговування;
г) нормоване завдання?

3. Якого з понять стосується твердження «встановлений обсяг роботи, 
який робітник чи група робітників (бригада) повинні виконати за 
певний робочий період (зміну, місяць)»:
а) норма часу;
б) норма виробітку;
в) норма обслуговування;
г) нормоване завдання?

4. Що визначає формулювання «кількість виробничих об’єктів (вер-
статів, робочих місць, людей, виробничої площі тощо), які робітник 
або група робітників (бригада) повинні обслуговувати за одиницю 
робочого часу за певних організаційно-технічних умов»?
а) норма часу;
б) норма виробітку;
в) норма обслуговування;
г) нормоване завдання.

5. За сферою застосування норми затрат праці диференціюють на:
а) міжгалузеві норми;
б) галузеві норми;
в) районні норми;
г) місцеві норми.
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6.  Диференційовані норми охоплюють ...
а)  укрупнені норми;
б)  мікроелементні норми;
в)  елементні норми;
г)  операційні норми.

7.  На окре му операцію трудового процесу встановлюються норми:
а)  мікроелементні;
б)  операційні;
в)  елементні;
г)  типові.

8.  На окремі трудові рухи встановлюються норми:
а)  мікроелементні;
б)  операційні;
в)  елементні;
г)  типові.

9.  Необхідні  затрати  робочого  часу,  що  встановлюються  стосовно 
типового технологічного процесу на виготовлення типового пред-
ставника  з  певної  групи  однорідних,  але  неодна кових  деталей  чи 
виробів за стандартизованих організаційно-техніч них умов – це ...
а)  комплексні норми;
б)  єдині норми;
в)  типові норми;
г)  операційні норми.

10.  Норми затрат праці, встановлені на ро боти (вироби, деталі, опера-
ції)  за конкретних організаційно-технічних умов виробництва, які 
передбачають найповніше використання техніко-експлуатаційних 
можливостей  устаткування,  застосування  передових  методів  ор-
ганізації  праці  за  сприятливих  з  точки  зору  фізіології  праці  та 
здоров’я працівників умов праці, – це:
а)  технічно обґрунтовані норми;
б)  умовно-постійні норми;
в)  досвідно-статистичні норми;
г)  сезонні норми.
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План викладу матеріалу
9.1.  Методи і способи нормування затрат праці.
9.2.  Чинники, що впливають на вибір методики нормування праці.

9.1. Методи і способи нормування затрат праці
Методика технічного нормування праці значною мірою зале жить 

від ряду чинників, а саме: типу організації виробництва, способу ви-
конання робіт, форми організації праці тощо.

Кожному типу виробництва властиві особливості, що характе
ризують устаткування, технологічне оснащення, технологічний про-
цес, організацію та обслуговування робочого місця, спеціалізацію та 
квалі фікацію робітників, виконання окремих елементів операції тощо.

Чим вища серійність виробництва, тим більш досконалі техно логія 
та організація виробництва, виробничі навички робітників, спеціа
лізоване обладнання та технологічне оснащення робочого місця.

Залежно від типу виробництва, характеру виробничого процесу і 
нормованої операції технічні норми часу визначаються аналітичним 
або сумарним методами [8, 17, 23, 26, 29, 34, 39].

Під методом у нормуванні праці розуміють методологічні основи, 
що встановлюють методику дослідження, проектування і визначення 
величини затрат робочого часу та розроблення нормативних матеріалів 
для нормування трудових процесів. Спосіб встановлення норм пока-
зує, на підставі якої інформації та яким шляхом її визначено.

У практиці нормування застосовують аналітичні та сумарні методи 
нормування затрат праці (рис. 9.1) [29].

Аналітичні методи передбачають аналіз трудового процесу; поділ 
його на елементи; проектування раціональних режимів роботи облад-
нання та прийомів праці робітників; визначення норм за елемен тами 
трудового процесу з урахуванням специфіки конкретних робочих місць 
і виробничих підрозділів; встановлення норми на операцію.

Сумарні методи передбачають встановлення норм праці без поді-
лу процесу на елементи і проектування раціональної організації пра-
ці, тобто на підставі досвіду і кваліфікації нормувальника (досвідний 
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метод), шляхом порівняння з аналогічними деталями-представниками 
(порівняльний) або на підставі статистичної інформації (статистичний 
метод).

МЕТОДИ НОРМУВАННЯ ЗАТРАТ ПРАЦІ

Сумарні Аналітичні

Досвідний Порівняльний Статистич-
ний

Аналітично-
дослідний

Аналітично-
розрахунковий

СПОСОБИ ВСТАНОВЛЕННЯ НОРМ ПРАЦІ

На підставі 
досвіду і 

кваліфікації 
нормуваль-

ника

Шляхом 
порівняння з 
аналогічними 

деталями-
представни-

ками

На підставі 
статистичної 
інформації

Шляхом про-
ведення масо-
вих фотохро-
нометражних 
спостережень 

і створення 
нормативних 

матеріалів

На підставі 
використання 
нормативних 
матеріалів та 

розрахунків за 
емпіричними 
формулами

Рис.  9.1.  Класифікація методів і способів нормування затрат праці
Суть досвідного способу полягає в тому, що норма визнача ється на 

основі суб’єктивної оцінки нормувальника (майстра, технолога), що 
можна вважати недоліком цього методу. Чим кращий досвід і вищу ква-
ліфікацію має нормувальник, тим точніше він може врахувати особли-
вості технологічного процесу, можливості обладнання, інструментів, 
тим ближче до дійсних затрат праці буде встановлена норма. Найсуттє-
вішим недоліком цього методу є його суб’єктивність.

Порівняльний спосіб полягає у підборі деталі чи операції-аналога та 
зіставленні тих характеристик, які саме визначають норму часу. Існує 
й модернізований варіант, коли порівнюються кілька важливих пара-
метрів виконуваної роботи (маса, діаметр, довжина оброблення тощо), 
розраховуються поправочні коефі цієнти для відповідного уточнення 
норми. Цей варіант дістав назву спосіб неперехідної інтерполяції (по-
рівняння за основни ми переходами операції). Поширений на тих під-
приємствах, де використовуються уніфіковані деталі та типові техно-
логічні процеси.

Статистичний спосіб припускає використання даних про затрати 
праці на конкретну операцію (деталь, виріб), що були у виробництві в 

минулому. Статистичні норми можуть бути використані при встанов-
ленні затрат праці на унікальні одиничні види продукції.

Норми, які встановлюються за допомогою сумарних методів, нази-
ваються досвідно-статистичними.

Особливістю досвідно-статистичних норм є використання звітно-
статистичних відомостей про фактичні затрати часу на дану чи поді-
бну роботу або обсяг виробленої продукції за звітний період. Їх ши-
роко застосовують в одиничному та малосерійному виробництві, де, 
як правило, відсутні детальні розробки технологіч ного процесу, а тому 
встановлення технічно обґрунтованих норм потребує значних затрат 
праці нормувальників. Головним недоліком цих норм є те, що вони не 
фіксують наявні недоліки в організації праці, не відображають наукові 
досягнення і не орієнтують на передовий досвід, оскільки узагальню-
ють лише звітно-статистичні відо мості. Як правило, рівень досвідно-
статистичних норм занижений; їх легко перевиконують, оскільки такі 
норми не враховують повною мірою організаційні й технічні умови ви-
робництва. Вони не є прогресивними, тобто не враховують зростання 
технічної озброєності, впровадження нової техніки, поліпшення орга-
нізації виробництва та вдосконален ня праці. Такі норми не дозволяють 
ефек тивно використовувати виробничі ресурси і повинні замінюватись 
нор мами, які встановлюються аналітичними методами.

Аналітичні методи можна класифікувати за трьома ознаками:
◊ методикою одержання вихідних даних;
◊ ступенем диференціації трудового процесу;
◊ характером залежності норм праці від факторів, що вплива ють 

на їх розмір.
За методикою одержання вихідних даних аналітичні методи поді-

ляють на аналітично-розрахункові, за яких базою розрахунків норм є 
нормативні матеріали, й аналітично-дослідні, за яких вихід на інформа-
ція одержується шляхом спостереження або експериментів.

За аналітично-розрахунковими методами затрати часу розраховують 
за нормативами режимів роботи устаткування і часу, а також за форму-
лами залежності часу від факторів тривалості на основі проектування 
найбільш раціонального змісту операції та послідовності її виконання, 
встановлення найбільш продуктивних режимів роботи устаткування, 
найкращої організації праці, що враховує передові методи праці та до-
свід роботи передовиків виробництва. Вони забезпечують необхідний 
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рівень обґрунтованості норм за значно менших, порівняно з дослідни-
ми мето дами, витрат на збирання вихідної інформації.

Процес встановлення норм аналітично-розрахунковим методом 
включає такі процедури:

◊ аналіз структури трудового процесу та можливостей його вдо-
сконалення;

◊ вивчення та в разі потреби поліпшення організаційно-технічних 
умов виконання трудового процесу;

◊ вибір нормативів часу, що відповідають даним організаційно-
технічним умовам;

◊ визначення тривалості кожного елемента та усієї норми в цілому.
Зі зміною типу виробництва змінюються вимоги до точності норм 

часу, а відповідно, і методи його виміру. За умов масового і багато-
серійного виробництва норми часу встановлюють методом роз-
рахунку за нормативами в поєднанні з широким використанням експе-
риментальних досліджень на робочих місцях. За умов серійного ви-
робництва норми визначають, в основному, за нормативами режимів 
роботи обладнання і часу.

Методологічною основою аналітично-дослідного методу норму-
вання є ґрунтовне вивчення та комплексний аналіз виробничого та 
трудового процесу безпосередньо на робочому місці; поділ трудового 
процесу на складові його елементи, дослідження чинників, що вплива-
ють на тривалість кожного елемента та операції в цілому, вимірювання 
затрат робочого часу на кожний елемент операції; проектування на цій 
основі найбільш раціонального з врахуванням досягнень передового 
виробничого досвіду змісту, послідовності та тривалості виконання 
елементів операції, а також відповідні їм організаційно-технічні умови 
на робочому місці та порядок його обслуговування.

Норми затрат праці на кожну операцію встановлюються на основі 
даних досліджень режимів роботи устаткування і затрат робочого часу, 
отриманих внаслідок вивчення безпосередньо на робочому місці як 
структури, змісту, послідовності та тривалості виконання кожної кон-
кретної операції та окремих складових її елементів, так і оптимальних 
режимів роботи устаткування.

Аналітично-дослідний метод застосовують для виявлення причин 
невиконання норм або зниження продуктивності праці у окремих ро-
бітників. Для вивчення процесу праці за аналітично-дослідним мето-

дом нормування проводять фотографію робочого дня, хронометраж, 
фотохронометраж, фотографію виробничого процесу й інші спостере-
ження, а також користуються методом технічного розрахунку, метою 
якого є розра хунок часу машинної обробки за формулами. Дані тех-
нічного розрахунку перевіряються методом безпосереднього спостере-
ження на робочих місцях.

Аналітично-дослідні методи використовують за відсутності норма-
тивних даних. Їх основним завданням є не стільки одержання норм за-
трат праці, як створення нормативних матеріалів для подальшого вста-
новлення норм аналітично-розрахунковим методом.

За умов одиничного і дрібносерійного вироб ництв при нормуван-
ні операцій економічно доцільно проводити їх дослідження на рівні 
укрупнених трудових прийомів або операцій в цілому. В цьому випад-
ку широко застосовують методи укрупненого нормування, які є різно-
видом аналітичного методу.

За ступенем диференціації трудового процесу аналітичні мето ди по-
діляють на диференційовані та укрупнені.

Диференційовані методи передбачають детальний поділ тру дового 
процесу на елементи (до рівня трудових рухів і дій), дослідження фак-
торів, що впливають на тривалість кожного елементу, проектування 
нового складу, послідовності та часу виконання елементів операції. 
Ці методи застосовуються, якщо доцільна велика точність нормування 
трудових операцій, що обумовлена великими обсягами випуску про-
дукції.

Укрупнені методи передбачають розподіл трудового процесу на 
комплекси прийомів та операцій. Необхідний час встановлюється на 
основі укрупнених нормативів і типових норм.

За третьою ознакою (характером залежності норм праці від фак-
торів, що на них впливають) аналітичні методи поділяють на прямі та 
непрямі. При використанні прямих методів, норми обслуговування, 
чисельності, підлеглості розраховуються на основі встановлення функ-
ціональних залежностей розміру норм від трудомісткості відповідних 
робіт. Використання непрямих методів передбачає встановлення ста-
тистичних залежностей норм від факторів, що непрямо впливають на 
трудомісткість відповідних робіт.

Норми, що встановлюються на основі аналітичних методів, назива-
ють технічно або науково-обґрунтованими, тобто такими, що врахову-
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ють, крім технічних, також економічні, соціальні й інші чинники. 
Особливістю технічно обґрунтованих норм є застосування розра-

хункових методів, які дозволяють широко ви користовувати досягнення 
науки і техніки, досвід найкращих робіт ників в удосконаленні праці 
та виробництва. Ці норми являють собою встановлений для певних 
організаційно-технічних умов час на виконання роботи, виходячи з по-
вного використання виробни чих можливостей устаткування і робочого 
місця з урахуванням пе редового виробничого досвіду. Наукове обґрун-
тування норми, у свою чергу, обумовлене наступним:

◊ наявністю раціонального технологічного процесу та ефектив ної 
організації виробництва і праці;

◊ безумовним виконанням роботи працівниками відповідної ква-
ліфікації (тобто кваліфікація робітників-виконавців має відпові-
дати ступеню складності, кваліфікації роботи) та перевищенням 
рівня продуктив ності їхньої праці середньої продуктивності пра-
ці робітників, зайнятих на аналогічних роботах, та його відповід-
ністю стійким показникам їхньої роботи.

Конкретний зміст аналітичного методу нормування залежить від 
виробничих умов, для яких встановлюються технічно обґрунтовані 
норми часу. Найбільш повно виробничі умови характеризуються ти-
пом виробництва. Тому методам встановлення технічно обґрунтованих 
норм часу для кожного типу виробництва притаманні специфічні осо-
бливості. Ці особливості методів нормування за типами виробництва 
згруповані в табл. 9.1 [23].

Таблиця  9.1
Особливості технічного нормування за різних типів виробництва

Тип ви-
робни-
цтва

Організаційно-
технічна характе-
ристика виробни-

чих умов

Метод розрахун-
ку часу

Нормативи, що застосову-
ються

1 2 3 4

Масове 
та круп-

носерійне

1. Детально роз-
роблений (по опе-
раціях, переходах 
і проходах) та ста-
лий технологічний 
процес
2. Робочі місця 
та устаткування 
спеціалізовані за 
конкретними де-
талеопераціями на 
тривалий відрізок 
часу
3. Оснащення робо-
чих місць спеціаль-
ним приладдям та 
інструментами
4. Застосування 
поточних методів 
організації за част-
кової чи повної 
синхронізації опе-
рацій. Диферен-
ціація операцій з 
врахуванням вимог 
синхронізації

1. Попередній 
розрахунок норм 
за нормативами
2. Остаточний 
розрахунок норм 
за даними ана-
лізу та вивчення 
операцій без-
посередньо на 
робочих місцях 
шляхом хро-
нометражу по 
окремих прийо-
мах чи простих 
комплексах при-
йомів
3. Експеримен-
тальна перевірка 
режимів роботи 
устаткування в 
сукупності з ви-
мірюванням за-
трат часу

1. Нормативи режимів рі-
зання розроблені стосовно 
конкретних деталей, мате-
ріалів, моделей верстатів та 
інструментів
2. Нормативи допоміжного 
часу розроблені стосовно 
конкретних типів і моделей 
верстатів, інструментів за 
окремими прийомами та 
простими комплексами 
прийомів (елементні нор-
мативи)
3. Для спеціального устат-
кування розробляються 
експлуатаційні карти, які 
містять дані про режими 
різання та допоміжний час
4. Тривалість прийомів, 
отримана розрахунком, 
уточнюється хронометраж-
ними спостереженнями по 
окремих прийомах та про-
стих комплексах прийомів. 
Мікроелементні нормативи
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Продовження: таблиця  9.1

1 2 3 4

Серійне

1. Технологічний 
процес диференці-
йований за операці-
ями та переходами
2. Періодична по-
вторюваність одна-
кових технологіч-
них процесів
3. Переналагоджу-
вання устаткування 
впродовж однієї 
зміни в зв’язку із 
закріпленням за 
одним робочим 
місцем кількох де-
талеоперацій
4. Оснащення 
робочих місць 
універсальним 
устаткуванням та 
оснасткою

1. Розрахунок 
норм за норма-
тивами режимів 
роботи устатку-
вання та норма-
тивами часу
2. Аналітично-
дослідний метод 
застосовується 
за наявності 
значних партій 
деталей

1. Нормативи режимів рі-
зання розроблені стосовно 
окремих видів робіт (то-
карні, свердлильні тощо) 
для часто застосовуваного 
універсального інструмен-
ту, а в деяких випадках для 
спеціальних інструментів, 
що часто застосовуються
2. Нормативи допоміжно-
го часу розробляються на 
комплекс прийомів та най-
більш типові прийоми сто-
совно використовуваних в 
даному виробництві типів 
устаткування, універсаль-
них інструментів
3. Укрупнені нормативи 
оперативного часу

Малосе-
рійне та 

одиничне

1. Маршрутний та 
операційний техно-
логічний процес
2. За робочим 
місцем закріплені 
різноманітні та 
рідко повторювані 
деталеоперації
3. Універсальне 
технологічне устат-
кування та оснаст-
ка

1. Розрахунок 
норм за норма-
тивами часу та 
нормативами 
режимів роботи 
устаткування
2. Розрахунок 
норм за укрупне-
ними нормати-
вами

1. Нормативи неповного 
штучного часу
2. Нормативи машинного 
та допоміжного часу на 
окремі технологічні пере-
ходи та операції в цілому
3. Типові нормативи на 
окремі переходи
4. Укрупнені комплекси 
ручних прийомів на опе-
рацію
5. Нормативи машинного 
часу на 100 мм довжини 
оброблення стосовно одно-
рідних груп устаткування. 
Типові норми на типові де-
талі по окремих операціях

9.2.  Чинники, що впливають на вибір методики нормування 
праці

Застосування того чи іншого методу і способу нормування залежить 
від багатьох чинників, в тому числі: різновидності праці (ручна, ручна 
механізована, машинно-ручна, машинна, автоматизована, апаратурна); пе-
ріодичності повторення і тривалості процесу (циклічності, періодичності 
чи неперервності виробничого процесу); форми організації праці (індиві-
дуальна, бригадна, багатоверстатна); виду діяльності робітника в процесі 
виробництва (безпосередня участь в створенні виробу, обслуговування 
процесу, управління виробництвом); типу виробництва (поточне, масове, 
крупносерійне, серійне, малосерійне, одиничне); ступеню стабільності та 
сталості трудового процесу (стабільний, суміжний з іншими повторюва-
ними роботами, нестабільний) (рис. 9.2) [5].

Методика нормування праці і види норм, що застосовуються, відо-
бражаючи специфіку, зміст та умови виконання кожного виду робіт, 
кожного трудового процесу, залежать певною мірою і від критеріїв оці-
нювання та вимірювання результатів праці того чи іншого робітника: а) 
кількості безпосередньо виробленої даним працівником (групою пра-
цівників) продукції незалежно від того, є даний працівник робітником 
чи службовцем; б) непрямих наслідків впливу на кількісні та якісні 
результати роботи робітників, що ними обслуговуються; в) загальних 
техніко-економічних показників роботи керованого об’єкту (дільниці, 
цеху, підприємства).

У методиці нормування повинен відображатись зміст самої праці, 
тобто порядок поєднання та питома вага в ньому елементів розумової 
та фізичної праці.

Організація праці і технологія виробництва під час здійснення того 
ж самого процесу можуть бути різними. Кожному типу виробництва та 
різновидності виробничих процесів відповідають характерні для нього 
особливості в устаткуванні, диференціації в оснащенні технологічно-
го процесу, формах організації та планування виробництва, організації 
праці та обслуговуванні робочого місця, змісті, способах виконання 
окремих прийомів операції, спеціалізації та кваліфікації робітників. 
Все це вносить специфіку в методику нормування праці, яка за біль-
шості випадків набуває галузевого характеру. Проте, у змісті кожної 
галузевої методики закладено загальні основи, єдині для усіх галузей 
промисловості.
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Чинники, що впливають на вибір способу нормування

Різновидність праці
Періодичність 
повторення і 

тривалість процесу

Форма організації праці

Індивідуальна

Бригадна

Багатоверстатна

Ручна

Ручна механізована

Апаратурна

Автоматизована

Машинно-ручна

Машинна

Циклічний

Періодичний

Неперервний

Вид діяльності

Тип виробництва Стабільність 
трудового процесу

Виробничий

Обслуговування

Управління

Поточний

Масовий

Одиничний

Малосерійний

Крупносерійний

Серійний

Стабільний

Суміжний з іншими 
повторюваними 

роботами

Нестабільний

Рис.  9.2.  Чинники, що впливають на методику нормування праці
В разі змінювання типу виробництва від одиничного до серійного 

та від серійного до масового більш удосконалюється техніка, техно-
логія та організація виробництва; спеціалізується устаткування, при-
ладдя, робочий інструмент, методи контролю та оснащення робочого 
місця; удосконалюються організація праці та виробничі навички робіт-
ників. В зв’язку з цим затрати робочого часу на виконання аналогічних 
прийомів та операцій, а також на виготовлення однакових виробів і від-
повідно рівень продуктивності праці за умов одиничного, серійного і 
масового виробництва будуть різними.

За багаточисельними співставленнями нормативів часу на аналогіч-
ні види робіт за умов різних типів виробництва тривалість допоміж-
них прийомів залежно від їх складності складає такі середні та гра-
ничні співвідношення стосовно масового виробництва, прийнятого за 
одиницю [5]:

Вид співвідношення
Тип виробництва

Крупносе-
рійне Серійне Малосерій-

не Одиничне

Середні співвідношення 1,35 1,8 2,6 3,8
Граничні співвідношення 1,2-1,5 1,4-2,2 2,0-3,2 3,0-4,6

Якщо також врахувати вказані вище відмінності в устаткуванні, 
технології, оснащенні, організації виробництва, то відмінність у за-
тратах праці на виконання аналогічних робіт буде ще більш суттєвою. 
Тому, щоб норми були прогресивними, під час нормування важливо 
правильно визначити, до якого типу виробництва повинно бути відне-
сено виконання даної роботи і які повинні бути застосовані при цьому 
нормативи.

Проте, за умов того самого типу виробництва затрати робочого часу 
на одні й ті самі вироби, деталі, операції суттєво коливаються залеж-
но від періоду перебування даного виробу у виробництві та кількос-
ті вироблених виробів з початку їх виготовлення. Пояснюється це не 
тільки тим, що зі збільшенням часу перебування виробу у виробни-
цтві вдосконалюється застосовуване устаткування, технологічні про-
цес, оснащення, організація виробництва і праці, але й тим, що новим 
виробничо-технічним умовам буде відповідати інша організація праці 
та виробництва, інший зміст, поєднання, послідовність та способи ви-
конання окремих прийомів операції, більш розвинуті навички та, від-
повідно, інша тривалість одних й тих самих прийомів операції та опе-
рації в цілому.

Окрім того, норма часу буде визначатись не тільки затратами праці 
робітника та тривалістю механічного чи фізико-хімічного процесу, але 
й тим, як вони поєднуються між собою. У разі однакової тривалості 
машинного і допоміжного часу оперативний час за послідовного, пара-
лельного та послідовно-паралельного поєднання процесів праці робіт-
ника і роботи устаткування буде різним.

Чим вищий ступінь автоматизації виробництва, тим більша частка 
функцій спостереження, регулювання і контролю перебігу техноло-
гічного процесу в загальних затратах праці робітника і тим більшою 
мірою процес праці відбувається паралельно з роботою устаткування. 
Тому при встановленні методики нормування повинні бути враховані 
також особливості перебігу різних виробничих процесів та відповід-
них їм форм організації праці [5].
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Науково обґрунтована методологія нормування праці є технічною 
основою раціональної організації виробництва. Обґрунтоване нор-
мування сприятиме вдосконаленню організації праці і технологічних 
процесів на робочому місці, повнішому та економічному використан-
ню устаткування. За ринкових умов науково обґрунтоване нормування 
праці сприятиме економічному розвитку підприємства, забезпеченню 
його конкурентоспроможності.

Тести для самопідготовки
1. До якого з понять найкраще підходить твердження «методологічні 

основи, що встановлюють методику дослідження, проектування і 
визначення величини затрат робочого часу та розробки норматив-
них матеріалів для нормування трудових процесів»:
а) спосіб встановлення норм;
б) метод нормування праці;
в) організація праці;
г) раціоналізація трудового процесу?

2. Які методи нормування затрат праці застосовують у нормуванні:
а) аналітичні;
б) математичні;
в) сумарні;
г) графічні?

3. Застосування аналітичних методів передбачає ... 
а) поділ трудового процесу на елементи;
б) визначення норм за елемен тами трудового процесу;
в) встановлення норми на операцію;
г) проектування раціональних режимів роботи обладнання та при-

йомів праці робітників.
4. Застосування сумарних методів передбачає ...

а) встановлення норм праці без поділу процесу на елементи;
б) визначення норм за елемен тами трудового процесу;
в) встановлення норми на операцію;
г) проектування раціональних режимів роботи обладнання та при-

йомів праці робітників.
5. Сумарні методи передбачають застосування таких способів вста-

новлення норм:
а) досвідного способу;

б) індивідуального способу;
в) порівняльного способу;
г) статистичного способу.

6. За яким способом встановлення норм припускається використання 
даних про затрати праці на конкретну операцію (деталь, виріб), що 
були у виробництві в минулому:
а) досвідним способом;
б) індивідуальним способом;
в) порівняльним способом;
г) статистичним способом?

7. За яким способом встановлення норма визнача ється на основі 
суб’єктивної оцінки нормувальника:
а) досвідним способом;
б) індивідуальним способом;
в) порівняльним способом;
г) статистичним способом?

8. За методикою одержання вихідних даних аналітичні методи поді-
ляють на:
а) аналітично-мікроелементні;
б) аналітично-операційні;
в) аналітично-розрахункові;
г) аналітично-дослідні.

9. За якого методу встановлення норм базою їх розрахунків є норма-
тивні матеріали:
а) сумарного;
б) аналітично-операційного;
в) аналітично-розрахункового;
г) аналітично-дослідного?

10. За ступенем диференціації трудового процесу аналітичні мето ди 
поділяють на:

а) технічно обґрунтовані;
б) диференційовані;
в) досвідно-статистичні;
г) укрупнені.
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Нормування праці робітників основного 
виробництваРозділ  10

План викладу матеріалу
10.1.  Технічне нормування верстатних робіт.
10.2.  Організація та нормування багатоверстатного обслуговування.
10.3.  Нормування заготівельних і слюсарно-збиральних робіт.
10.4.  Нормування апаратурних процесів.
10.5.  Нормування праці в гнучких виробничих системах.

10.1.  Технічне нормування верстатних робіт
Технічне нормування робіт на металорізальних верстатах є необ-

хідною умовою правильного вибору варіанта технологічного процесу. 
Встановлюючи величину затрат робочого часу, технічно обґрунтовані 
норми являються одним з показників оцінювання економічної доціль-
ності варіантів оброблення [4, 8, 23, 29, 42].

Нормування технічно пов’язане з проектуванням технологічних 
процесів, супроводжує та завершує його. Тому аналітичний метод нор-
мування передбачає проектування технологічних процесів у два етапи.

На першому етапі розробляється перелік операцій та послідовність 
їх виконання, обирається устаткування, інструмент та приладдя, роз-
робляються попередні режими різання за допустимими технологіч-
ними вимогами. На другому етапі за допомогою методів технічного 
нормування здійснюється аналіз попередньо обраних режимів різання 
з точки зору технологічних, організаційних та економічних вимог. Та-
кий аналіз дозволяє встановити і повною мірою використати виробни-
чі можливості устаткування та спроектувати найбільш раціональний 
зміст і порядок виконання трудових прийомів робітника.

Визначення технічно обґрунтованих норм на верстатні роботи по-
требує вибору такого варіанта технологічного процесу, який забезпе-
чує виконання технічних вимог, що висуваються до деталей, потребує 
оптимальних затрат часу на його виконання, за яких підвищується про-
дуктивність праці і знижується собівартість оброблення.

Основний (технологічний) час на верстатні роботи нормується ви-
ходячи з найвигідніших режимів різання – глибини, подачі та швид-
кості різання, що забезпечують мінімальні сумарні затрати живої та 

матеріалізованої праці за дотримання заданих технічних вимог (дотри-
мання розмірів та якості поверхні).

Процес різання здійснюється за участю головного руху і руху по-
дачі. Головний рух характеризує число обертань заготовки, подвійних 
ходів стола чи інструмента за хвилину. Обертання заготовки (токарні 
верстати) чи інструмента (фрезерні і свердлильні верстати) відбува-
ється внаслідок обертання шпинделя верстата, тому число обертань 
заготовки (інструмента) дорівнює числу обертань шпинделя. Завдяки 
цьому під час нормування таких видів робіт за основу розрахунків при-
ймають число оборотів шпинделя верстата за хвилину п, під час нор-
мування стругальних робіт – число подвійних ходів за хвилину, яке теж 
позначається п. 

Основний (технологічний) час на кожний технологічний перехід То 
визначається за формулою [23, c. 222]:

,o
LT i

n S
= ⋅

⋅
                                         (10.1)

де L – розрахункова довжина оброблення за напрямком подачі, мм;
n – частота обертання шпинделя верстата або число подвійних хо-

дів стола чи інструмента за хвилину;
S – подача за один оборот шпинделя або подвійний хід стола чи 

інструмента, мм/об.;
i – число проходів.
Розрахункова довжина оброблення обчислюється за формулою [42, 

c. 151]:
L=l+l1+l2 ,                                          (10.2)

де l – довжина оброблюваної поверхні заготовки за кресленням, мм;
l1 – відстань врізання та виходу інструмента, мм;
l2 – додаткова відстань руху інструмента для взяття пробної струж-

ки, мм.
Якщо технологічна операція складається з кількох переходів, то роз-

рахунки величини основного часу роблять для кожного пе реходу окремо.
Наведена формула основного (технологічного) часу є загальною 

для усіх видів верстатних робіт. Проте, методика розрахунку параме-
трів режиму різання під час нормування різних видів верстатних робіт 
має свої особливості. Формули розрахунку основного (технологічного) 
часу для деяких основних видів металорізальних верстатів наведено у 
табл. 10.1 [23, c. 224-226].



240

Нормування праці

241

Розділ  10.  Нормування праці робітників основного виробництва

Таблиця  10.1
Формули розрахунку основного (технологічного) часу

Вид верстата 
та вид роботи Формула основного (технологічного) часу

1 2

1. Токарні, кару-
сельні, револь-
верні верстати

Загальна формула
1 2 ,o
S

l l lT i
n

+ +
=

де l – довжина оброблюваної поверхні за напрямком подачі, мм; 
l1 – довжина врізання та перебігу інструмента, мм; l2 – додаткова 
довжина для взяття пробної стружки, мм; і – число проходів

Поздовжнє об-
точування та 
розточування

Довжина врізання та перебігу інструмента

1
tl

tgϕ
= +(1÷3) мм,

де t – глибина різання; φ – головний кут у плані різця; l2 – 
залежить від вимірювального інструмента та вимірюваного 
розміру; під час вимірювання кронциркулем, штангенцир-
кулем, мікрометром та скобою довжиною до 250 мм l2=5 
мм; понад 250 мм l2=8 мм. Якщо установка на стружку здій-
снюється по лімбу, l2=0

Підрізування та 
відрізування

Для підрізання торця чи відрізання суцільного січення

2
Dl =

Для підрізання торця чи відрізання кільцевого січення
max min

2
D Dl −

=

Для підрізання значення l1 та l2 беруться такі самі, як з по-
здовжнього обточування, а для відрізання l1=2÷4 мм; l2=0

2. Свердлильні 
верстати

Загальна формула основного (технологічного) часу
1 ,o

S

l lT i
n
+

=

де l – довжина оброблюваної поверхні за напрямком подачі, 
мм; l1 – довжина врізання та перебігу інструмента, мм

3. Фрезерні вер-
стати

Загальна формула основного (технологічного) часу

де l – довжина оброблюваної поверхні за напрямком подачі, 
мм; l1 – довжина врізання та перебігу інструмента, мм; l2 – до-
вжина для взяття пробної стружки, мм; Sхв– хвилинна подача, 
мм/хв.; Sz– подача на один зуб фрези; z – число різців фрези

Продовження: таблиця  10.1

1 2

4. Поздовжньо-
стругальні вер-
стати

Загальна формула основного (технологічного) часу
1 2 ,o

L B l lT i i
nS nS

+ +
= =

де L – довжина шляху, що проходить інструмент за напрям-
ком подачі, мм; В – ширина струганої поверхні, мм; п – чис-
ло подвійних ходів стола верстата за хвилину; S – подача 
інструмента за один подвійний хід, мм

5. Шліфувальні 
верстати. Кру-
гле зовнішнє 
шліфування з 
п о зд о вж н ь о ю 
подачею

Загальна формула основного (технологічного) часу

де LД – довжина шліфування, мм; h – припуск на оброблен-
ня; Sм – поздовжна подача, мм/хв.; – поправочний 
коефіцієнт на поздовжну подачу залежно від: 1) шорсткості 
поверхні; 2) форми поверхні; xSt – поперечна подача на хід 
стола, мм; 

1 5
...St Stk k – поправочні коефіцієнти на поперечну 

подачу залежно від: 1) оброблюваного матеріалу і точності; 
2) припуску на шліфування; 3) розміру і швидкості шліфу-
вального кругу; 4) способу шліфування; 5) форми поверхні 
і жорсткості деталі; kж – поправочний коефіцієнт на режим 
шліфування залежно від точності та жорсткості верстата; k1 
– поправочний коефіцієнт залежно від твердості круга

Кругле зовніш-
нє шліфування з 
радіальною по-
дачею

де – хвилинна поперечна подача, мм/хв.; 
1 4
...St Stk k – по-

правочні коефіцієнти залежно від: 1) оброблюваного мате-
ріалу; точності, шорсткості поверхні; 2) розміру і швидкості 
шліфувального кругу; 3) способу шліфування; 4) форми по-
верхні і чистоти деталі

Плоске шліфу-
вання на верста-
тах з прямокут-
ним столом пе-
риферією круга 
(подача на один 
хід стола)

де BD – ширина шліфування, мм; – швидкість шліфуван-
ня; S0 – поперечна подача на хід стола, мм/хід; q – число 
одночасно оброблюваних деталей; xSt – подача на глибину, 
мм/хід; 

1 2
, St Stk k – поправочні коефіцієнти залежно від: 1) об-

роблюваного матеріалу і точності; 2) розміру шліфувально-
го кругу і ступеня заповнення стола
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Товщина шару матеріалу, який знімається у процесі оброблення по-
верхні заготовки, називається припуском на оброблення h. Цей припуск 
можна зняти за один або кілька проходів інструмента. Товщина шару 
матеріалу, який знімається за один прохід, нази вається глибиною різан-
ня t. Кількість проходів i визначається як відношення припуску на об-
роблення заготовки h до глибини рі зання t [42, c. 151]:

.hi
t

=                                               (10.3)

Подача різального інструмента Sоб – це відстань його переміщен-
ня за одне обертання шпинделя чи один подвійний хід відносно об-
роблюваної заготовки (токарні, свердлильні, поздовжньо-стругальні 
верстати) або відповідне переміщення заготовки відносно інструмента 
(фрезерні, поперечно-стругальні верстати). На деяких роботах, напри-
клад, фрезерних, при розрахунках користуються хвилинною подачею 
Sхв, тобто подачею за одну хвилину або подачею на один зуб Sz багато-
лезового інструмента.

Подача хвилинна обчислюється за формулами [42, c. 151]:
◊ для точіння, свердлування та чистового фрезерування:

Sхв = Soб·п,                                          (10.4)
◊ для чорнового фрезерування:

Sхв = Sz·z·п,                                          (10.5)
де Soб – подача на одне обертання заготовки (свердла, фрези), мм/об;

z – кількість різальних пластинок (різців) у багатолезовому інстру-
менті (фрезі).

Швидкість різання v – це інтенсивність переміщення різаль ного ін-
струмента відносно оброблюваної поверхні заготовки в напрямку го-
ловного робочого руху в одиницю часу, м/хв. Швид кість різання зале-
жить від твердості матеріалу заготовки і враховується для обчислення 
норми машинного (основного) часу через кількість обертів п заготовки 
чи різального інструмента [29, c. 115]:

                                        (10.6)

де v – швидкість різання, м/хв.;
d – діаметр заготовки (інструмента), мм;
1000 – числовий множник для переводу метрів у міліметри.
Глибину різання, подачу і швидкість різання визначають за допомо-

гою нормативів режимів різання або за емпіричними фор мулами.

При виборі режимів різання враховують сили різання, які будуть ви-
никати при підібраних глибині різання та подачі, швидкість різання, 
відповідну підібраним глибині різання і подачі, та ефективну потуж-
ність, що необхідна для здійснення даного режиму.

Під час різання інструмент знімає стружку, переміщуючись вздовж 
оброблюваної поверхні. Оброблюваний матеріал чинить опір різанню, 
рівний Р, який передається на інструмент і називається силою різання. 
Розрізняють вертикальну силу різання Рz; осьову Рх та радіальну Ру. 
Найбільше значення має вертикальна сила різання, числове вираження 
якої залежить від характеристики оброблюваного матеріалу, глибини 
різання, подачі та геометрії інструмента [29, c. 208]:

,pz pzx y
z pzP C t S=                                       (10.7)

де pzC  – коефіцієнт, який залежить від механічних властивостей об-
роблюваного матеріалу і різального інструмента;

, pz pzx y  – показники степеня.
Як правило, сили різання Рz, Рх, Ру можна визначити за таблицями 

нормативів режимів різання. Вони не повинні перевищувати зусиль, 
що допускаються верстатом, заготовкою чи інструментом. Допустимі 
зусилля подачі Рх встановлюють за паспортними даними верстата. Пе-
ревірку цих зусиль роблять тільки за чорнового оброблення заготовки. 
Потрібну потужність оброблення заготовки обирають за нормативами 
і порівнюють її з ефективною потужністю верстата.

Рекомендований порядок вибору режимів різання такий:
1. З урахуванням різальних властивостей інструмента обира ють глибину 

різання, далі за нормативами визначають подачу, швидкість різання і 
необхідну потужність. Від глибини різання залежить кількість прохо-
дів інструмента, яка має бути мінімальною, тоді й основний час буде 
найменшим. Крім того, невиправдане збільшення кількості проходів 
збільшує не лише основний, а й допоміжний час. Визначаючи подачу 
та глибину різання, доцільно виконувати механічне оброблення з біль-
шою глибиною різання і меншою кількістю проходів.

2. За нормативами залежно від глибини різання, подачі, власти востей 
матеріалу та інструмента обирають швидкість різання. Збільшувати 
швидкість різання за рахунок зменшення подачі не доцільно.

3. За формулами або таблицями нормативів визначають кіль кість 
обертів шпинделя, які корегують відповідно до паспортних даних 
верстата, вибираючи найближчі до розрахункових.
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4. Визначають розрахункову довжину оброблення L за крес ленням де-
талі та нормативами; обчислюють основний час оброблення.

5. За нормативами часу встановлюють допоміжний час на операцію.
6. За нормативами визначають час на обслуговування робочого місця, 

відпочинок та особисті потреби; обчислюють норму штучного часу.
7. За нормативами встановлюють норму підготовчо-завершального 

часу на партію деталей.
Результати нормування технологічних процесів оформляються в 

техніко-нормувальних картах.

10.2.  Організація та нормування багатоверстатного обслу-
говування

Сутність багатоверстатного (багатоагрегатного) обслуговування 
полягає в тому, що робітник або група робітників (бригада) виконує 
роботу з обслуговування кількох верстатів (агрегатів), причому ручні 
елементи операції на кожному верстаті виконуються під час автоматич-
ної роботи інших верстатів [8, 23, 24, 29].

Багатоверстатне обслуговування стало можливим завдяки диферен-
ціації праці, спеціалізації робочих місць та автоматизації технологічно-
го устаткування. Це сприяло збільшенню питомої ваги часу пасивного 
спостереження (фактично вільного часу) верстатників внаслідок ско-
рочення затрат праці на обслуговування робочого місця та виконання 
допоміжних прийомів, пов’язаних з установленням та зняттям заго-
товок, контрольними вимірами, управлінням верстатом. Вивільнений 
час стало можливим використовувати для обслуговування додаткової 
кількості устаткування (розширеної зони).

Багатоверстатне обслуговування є прогресивною формою організа-
ції праці, що сприяє зростанню його продуктивності, розширенню ви-
робничого профілю робітника та сумісництву професій.

У машинобудуванні застосовують різноманітні форми організації 
багатоверстатного обслуговування, класифікація яких наведена на 
рис. 10.1 [23, c. 260].

Стосовно технологічної однорідності устаткування розрізняють об-
слуговування верстатів-дублерів, тобто однотипних верстатів, на яких 
виконуються однакові операції; однотипного устаткування, що вико-
нує різні операції, і технологічно різнорідного устаткування.

Різновидності сумісних операцій

Ступінь 
ритмічності 
виробничих 

процесів

Структура 
операції

Співвідношення 
тривалості 

поєднуваних 
операцій

Технологічна 
однорідність 
устаткування

Спосіб 
обслуговування 

верстатів

Не пов’язані 
із загальним 

ритмом 
роботи

Пов’язані 
загальним 

ритмом 
роботи

Однопідхідні 
з простим 

циклом

Багатопідхідні 
зі складним 

циклом

Рівні за 
тривалістю 

операцій

Кратні за 
тривалістю 

операцій

Нерівні та 
некратні за 
тривалістю 

операцій

Верстати-
дублери

Різнотипні 
верстати 
одного 

технологічного 
призначення

Технологічно 
різнорідне 

устаткування

Циклічний 
(маршрутний)

Нециклічний

Комбінований

Рис.  10.1.  Класифікація багатоверстатних робіт
Щодо поєднання виконуваних операції розрізняють операції, трива-

лість яких однакова; можуть бути операції нерівної, але кратної три-
валості, і можливі операції, тривалість яких не рівна і не кратна.

Відносно структури операції розрізняють однопідхідні, коли робіт-
ник за цикл обслуговування тільки один раз підходить до верстата, і 
багатопідхідні, коли за час циклу обслуговування робітник підходить 
до верстата кілька разів.

Стосовно стабільності виробничого процесу розрізняють циклічне, 
сторожове та комбіноване обслуговування.

Циклічне (маршрутне) обслуговування передбачає регламентова-
ний обхід верстатів за заздалегідь складеним графіком. Цей вид ба-
гатоверстатного обслуговування характерний для потоково-масового 
виробництва. Нециклічне (сторожове) обслуговування характерне 
для серійного та малосерійного виробництва. За цих умов робітник-
багатоверстатник спостерігає за роботою усіх верстатів та підходить 
до того з них, який в даний момент потрібно обслугувати. Комбіноване 
обслуговування являє собою поєднання маршрутного та сторожового 
обслуговування. Воно доцільне для групи верстатів, які виконують 
одно- і багатопідхідні операції. За такого обслуговування один робіт-
ник обходить верстати за графіком, а інші – за мірою виникнення по-
треби в обслуговуванні.
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Можливі різні варіанти організації багатоверстатного обслугову-
вання. Кожному з них відповідає конкретний графік багатоверстатного 
обслуговування. Побудова графіків багатоверстатного обслуговування 
базується на таких розрахункових засадах.

Час зайнятості робітника обслуговуванням одного верстата Тз 
складається з таких елементів [23, c. 262]:

Тз = Тр + Тмр + Тас + Тобх,                              (10.8)
де Тр – час виконання ручних прийомів операції, що не перекривається 
машинним часом;

Тмр – час виконання машинно-ручних прийомів;
Тас – час активного спостереження за роботою верстата;
Тобх – час на підхід до верстата.
Загальний час зайнятості робітника під час обслуговування групи 

верстатів Тзрм буде дорівнювати сумі часу зайнятості робітника віднос-
но кожного з обслуговуваних верстатів [23, c. 262]:

                                        (10.9)

де п – кількість верстатів в групі.
Час автоматичної роботи верстата, який не перекривається ча-

сом зайнятості робітника під час роботи на даному верстаті, назива-
ється вільним машинним часом Тмв і обчислюється за формулою [23, 
c. 262]:

Тмв = То – Тзп або Тмв = То – (Тмр + Тас + Тобх),                 (10.10)
де То – основний (технологічний) час;

Тзп – час зайнятості робітника, що перекривається машинним часом 
роботи на даному верстаті.

Основну умову ефективної організації багатоверстатного обслу-
говування можна записати так [23, c. 262]:

                  (10.11)

де  – сума вільного машинного часу за всіма обслуговуваними 
верстатами.

Якщо це співвідношення виконується, то вільний машинний час 
за своєю загальною тривалістю виявляється достатнім для перекрит-
тя загального часу зайнятості робітника. Проте, в такому випадку за 
сторожового обслуговування можливі випадкові співпадіння зупинки 

верстата по закінченню часу машинної роботи з часом зайнятості ро-
бітника на іншому верстаті. У разі недотримання цього співвідношен-
ня будуть виникати систематичні перерви в роботі верстатів, оскільки 
вільний машинний час в цьому випадку виявляється недостатнім для 
перекриття часу зайнятості робітника.

Важливим поняттям в організації багатоверстатного обслуговуван-
ня є цикл багатоверстатного обслуговування.

Цикл багатоверстатного обслуговування Тц – це період часу, впро-
довж якого робітник регулярно виконує весь комплекс робіт щодо об-
слуговування всіх верстатів, об’єднаних в групу. Якщо робітник не має 
вільного часу під час обслуговування, то час циклу багатоверстатного 
обслуговування дорівнює сумі затрат часу на обслуговування усіх вер-
статів в групі [23, c. 263]:

Тц = Тзрм.                                        (10.12)
Така ситуація характерна для обслуговування верстатів-дублерів і 

для верстатів, на яких виконуються операції рівної тривалості.
За циклічного обслуговування верстатів, які мають не рівну, але 

кратну тривалість операцій, можлива наявність вільного часу у робіт-
ника. Тривалість вільного часу робітника Тпр в такому випадку визна-
чається за формулою [23, c. 263]:

Тпр = Тц – Тзрм.                                    (10.13)
Для циклічного обслуговування верстатів, на яких виконуються опе-

рації з нерівною та некратною тривалістю, а також для багатопідхідних 
операцій характерною є наявність простоїв у верстатів та вільного часу 
у робітника. Цикл багатоверстатного обслуговування в такому випад-
ку визначають порівнянням найбільшої величини оперативного часу 
в обслуговуваних верстатах та часу зайнятості робочого місця. По-
рівнювана величина, що виявиться найбільшою, визначає тривалість 
циклу багатоверстатного обслуговування. Час простою верстатів Тпв 
за цикл багатоверстатного обслуговування розраховують за формулою 
[23, c. 263]:

                                 (10.14)

де Топ – оперативний час роботи на одному верстаті.
Під час сторожового обслуговування тривалість циклу багатовер-

статного обслуговування, втрати часу у робітника та простої верста-
тів оцінюються за емпіричними залежностями, в основі яких лежать 
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результати масових спостережень за роботою багатоверстатників, що 
працюють за сторожовою системою, або застосовують методи теорії 
масового обслуговування.

Основою розрахунків для організації багатоверстатного обслугову-
вання є визначення мінімально необхідного числа верстатів (агрегатів), 
яке забезпечує повну зайнятість робітника (виробничої бригади) впро-
довж циклу багатоверстатного обслуговування. Число обслуговуваних 
верстатів (норма обслуговування) визначається, виходячи з основної 
умови організації багатоверстатного обслуговування [23, c. 264]:

                     (10.15)

і для варіанту об’єднання в групу для багатоверстатного обслуговуван-
ня верстатів-дублерів і верстатів з рівною тривалістю операцій розра-
ховується за формулою [23, c. 264]:

                                     (10.16)

У всіх інших випадках за циклічного обслуговування кількість вер-
статів в групі складає [23, c. 264]:

                                  (10.17)

де Кд – коефіцієнт, що враховує коливання затрат часу у робітника під 
час виконання трудових процесів та необхідний час для створення 
мікропауз в його роботі.
Значення коефіцієнта Кд наведено у табл. 10.2  [23, c. 264].

Таблиця  10.2
Значення коефіцієнта Кд

Тип виробництва Устаткування
універсальне спеціальне

Масове 0,85 0,90
Серійне 0,70 0,80
Одиничне 0,56 0,75

Для формування багатоверстатного робочого місця з технологічно 
різнорідного устаткування підбір верстатів здійснюється на основі роз-
рахунків коефіцієнта зайнятості робітника К  за кожним верстатом 
[23, c. 265]:

К = Тз / Топ.                                       (10.18)
Сума К за усіма обслуговуваними верстатами повинна бути близь-

кою до 1:

1
1.

n

K ≤∑                                          (10.19)

Організація багатоверстатних робочих місць, що є у складі потоко-
вих ліній, здійснюється з врахуванням погодженості зайнятості робіт-
ника на робочому місці з тактом r потокової лінії [23, c. 265]:

Тзрм ≈ Тц ≈ r.                                      (10.20)
Важливим фактором ефективної організації багатоверстатної ро-

боти є вибір раціонального планування робочого місця багатоверстат-
ника. Раціональне планування робочого місця повинне забезпечити 
найкоротший маршрут переміщення робітника під час обслуговування 
верстатів, всебічне стеження за всією групою устаткування, економне 
використання виробничої площі.

Критерієм вибору раціонального маршруту є затрати часу робітни-
ком на підходи до верстатів. Час, витрачений багатоверстатником на 
переходи (підходи) до верстатів Тобх, визначається за формулами [23, 
c. 266]:

◊ за кільцевого розташування устаткування та циклічного обслу-
говування

Тобх = пlв· 0,015 хв.;                               (10.21)
◊ за лінійного розташування устаткування та циклічного обслуго-

вування
Тобх = 2lв(п – 1)0,15 хв.;                            (10.22)

◊ за нециклічного обслуговування середній час переходу від вер-
стату до верстату можна визначити за емпіричною залежністю

Тобх = lв[1+0,333(п – 2)]0,015 хв.,                   (10.23)
де lв – середня відстань між верстатами;

п – кількість обслуговуваних верстатів;
0,015 – час, необхідний робітнику для проходження 1 м шляху.
Продуктивність праці робітників-багатоверстатників значною мі-

рою залежить від організації системи обслуговування робочих місць. 
Обслуговування робочих місць повинно бути організоване таким чи-
ном, щоб більшість функцій (налагоджування, регулювання, подача 
деталей тощо) виконувались допоміжними робітниками. В організації 
багатоверстатного обслуговування нерідко виникає необхідність суміс-
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ництва професій робітником-багатоверстатником, тому заздалегідь пе-
редбачаються заходи щодо освоєння робітниками суміжних професій.

Ефективність організації багатоверстатного обслуговування можна 
оцінити за допомогою коефіцієнтів [23, c. 267]:

◊ завантаження робітника:
                               (10.24)

◊ завантаження верстатів:
                            (10.25)

На завершальному етапі організації багатоверстатного обслугову-
вання розраховують норму штучного часу і норму виробітку.

Для умов багатоверстатного обслуговування застосовується типова 
структура норми штучного часу [23, c. 267]:

Тшт = Топ + Тобсл.орг + Тобсл.тех + Тпер ,                   (10.26)
де Топ – оперативний час;

Тобсл.орг. – час організаційного обслуговування;
Тобсл.тех – час технічного обслуговування;
Тпер – час перерв на відпочинок (регламентованих перерв).
Проте, в розрахунках кожного елемента є певні особливості.
Оперативний час включає основний технологічний час То і час за-

йнятості робітника Тз, що не перекривається технологічним часом 
роботи на даному верстаті. У розрахунках часу зайнятості робітника 
основний технологічний час То, ручний час Тр і машинно-ручний час 
Тмр визначаються за відповідними нормативами аналогічно визначен-
ню часу за одноверстатною роботою.

Час активного спостереження за роботою верстатів Тас для умов се-
рійного і крупносерійного виробництва береться рівним 5 % від осно-
вного технологічного часу. Час на обхід устаткування Тобх можна визна-
чити, користуючись раніше наведеними формулами.

Для багатоверстатного обслуговування важливо також правиль но 
обґрунтувати змінну норму виробітку.

Змінна норма виробітку багатоверстатника визначається за форму-
лою [29, c. 123]:

                                 (10.27)

де Тзм – змінний робочий час;
Но – норма обслуговування багатоверстатника;

Нчис – норма чисельності;
Нтв – норма тривалості операції стосовно верстата [29, c. 123]:

                               (10.28)

де Тпер – тривалість регламентованих (нормованих) перерв у ро боті 
устаткування в розрахунку на одну зміну.
У складі Тпер найчастіше враховують неперекривні затрати ча су об-

слуговування робочого місця, підготовчо-завершального ча су, часу на 
відпочинок та особисті потреби.

10.3.  Нормування заготівельних і слюсарно-збиральних 
робіт

До заготівельних відносять ливарні, ковальсько-штампувальні, зва-
рювальні та розкрійні роботи, що мають специфічні особливості, які 
враховуються під час встановлення норм праці [4, 23, 24, 42]. Для усіх 
заготівельних робіт характерна наявність спільних особливостей, які 
відрізняють нормування цих робіт від робіт, що виконуються на інших 
стадіях виробництва: 1) бригадний характер організації праці, який ви-
магає встановлення оптимальної чисельності бригади та забезпечення 
рівномірного завантаження всіх її членів; 2) наявність на робочих міс-
цях бригади кількох видів технологічного устаткування різної продук-
тивності та необхідність вирівнювання її шляхом підбору розмірів та 
зусиль устаткування; 3) мала питома вага основного (машинного) часу 
в нормі штучного часу; 4) значний вплив загальних умов роботи, зокре-
ма санітарно-гігієнічних, на темп роботи та втомлюваність робітників.

Виготовлення відливок у машинобудівному виробництві здійсню-
ється різними способами, основними з яких є: виготовлення відливок у 
піщані форми, кокільне та центробіжне лиття, лиття під тиском, корко-
ве лиття, лиття за виплавними моделями.

До основних видів ливарних робіт відносять виготовлення форм і 
стержнів для відливок, заливання форм, очищення відливок. Зміст цих 
робіт визначається видом застосовуваного матеріалу, засобами меха-
нізації, конструкцією та габаритами відливок, типом виробництва та 
формами організації праці (індивідуальна, бригадна, поточна).

У ливарному виробництві найбільш трудомісткі формові та стерж-
ньові роботи. Розрізняють такі види формових робіт: безопокова фор-
мовка, формовка на машинах і формовка в опоках вручну. Перший вид 
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формових робіт застосовується у масовому виробництві, формовка на 
машинах – у масовому і крупносерійному, формовка вручну – зазви-
чай, у малосерійному та одиничному виробництві.

Виготовлення стержнів може здійснюватись як на машинах, так і 
вручну. До складу операції машинного виготовлення стержнів входить 
більша кількість ручних прийомів, ніж за машинною формовкою опок; 
фактори тривалості різноманітніші. Основними факторами вважають-
ся площа набивки стержньового ящика, обсяг суміші, спосіб заповне-
ння, модель машини, кількість ударів тощо.

Для обслуговування стержньової машини одним робітником опера-
тивний час встановлюють сумуванням тривалості окремих прийомів 
роботи, а для обслуговування машини двома робітниками норму вста-
новлюють шляхом побудови графіків роботи.

Однією з важливіших операцій у ливарному виробництві є залив-
ка ливарних форм, яку може здійснювати як бригада ливарників, так 
й один ливарник. Нормування праці по заливанню форм відбувається 
за такими основними комплексами прийомів: наповнення ковша мета-
лом, його транспортування і заливка металу у форми.

Розрахунок норми штучного часу на заливку металу у форми за-
лежно від типу виробництва має такі особливості: за умов масового та 
крупносерійного виробництва визначають оперативний час на комп-
лекси прийомів, що припадають на 1 т залитого придатного металу.

Для нормування робіт з очищення відливок розроблено класифіка-
цію комплексів прийомів за видами відливок (малі, середні, крупні). 
Для спрощення нормування у серійному виробництві нормативи опе-
ративного часу містять додатковий час на підготовчо-завершальну ро-
боту, обслуговування робочого місця та перерви на відпочинок та осо-
бисті потреби у розмірі 8 % для малих та 10 % для середніх і крупних 
відливок.

Основним методом встановлення норм часу на ливарні роботи є ме-
тод розрахунку за нормативами. Розрахунок технічно обґрунтованих 
норм здійснюється диференційовано або укрупнено.

Диференційований розрахунок норм часу, який надає точніші ре-
зультати, складний та досить трудомісткий. Цей метод застосовують 
лише за умов, коли можна точно встановити якісні та кількісні зна-
чення чинників, що випливають на виконання окремих елементів ли-
варних робіт.

Диференційований розрахунок технічно обґрунтованих норм за-
стосовують у ливарних підрозділах масового і крупносерійного вироб-
ництва. Розрахунок норм часу, як правило, здійснюється за окремими 
прийомами і лише в окремих випадках – за окремими простими комп-
лексами. Норма часу, отримана внаслідок таких розрахунків, уточню-
ється на робочому місці шляхом хронометражу.

У серійному виробництві розрахунок норм часу здійснюється за 
простими та укрупненими комплексами прийомів, в малосерійному та 
одиничному – за укрупненими комплексами і типовими нормами.

Норма часу на партію відливок складається з норми підготовчо-
завершального часу і норми штучного часу. Норму штучного часу ви-
значають за формулою [24, c. 157]:

                              (10.29)

де К – коефіцієнт часу на обслуговування робочого місця та відпочинок;
Кп – коефіцієнт, що враховує розмір партії відливок.
Оперативний час у нормуванні ливарних робіт не поділяється на 

основний та допоміжний.
Технічне нормування ковальських робіт охоплює такі технологіч-

ні процеси: штампування та кування. Процес штампування буває двох 
видів: гаряче та холодне. Особливостями кування та гарячого штампу-
вання є поєднання двох повністю різних процесів (деформації металу 
та нагріву його), застосування різного обладнання (молот, прес-пічь), 
бригадний характер організації робіт, незначна питома вага часу де-
формації металу в нормі штучного часу, особливі санітарно-гігієнічні 
умови, що впливають на тем роботи та втомлюваність робітників.

Для здійснення деформації металу шляхом кування та штампування 
заготовки нагрівають до конкретної температури. Тому на робочій діль-
ниці, крім кувального устаткування (молота, пресу), повинна бути піч 
для нагріву заготовок. Для повного і продуктивного використання ку-
вального устаткування процес нагріву повинен відбуватись паралель-
но і синхронно з процесом штампування. У нормуванні ковальсько-
штампувальних робіт потрібно враховувати такі особливості:
1. Необхідність окремого встановлення часу на нагрів заготовок та на 

штампування (кування). Оскільки нагрів заготовок, зазвичай, від-
бувається паралельно з часом штампування (кування), час нагріву 
не включають до норми часу на ковальсько-штампувальні роботи.
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2. Застосування диференційованого методу нормування і створення з 
цією метою диференційованих нормативних матеріалів для розра-
хунку машинного і ручного часу.

3. Застосування аналітичних методів визначення часу деформації ви-
ключно для окремих деталей, оскільки складність таких розрахун-
ків та сумнів їх точності вимагають визначення тривалості осно-
вного часу штампування за числом необхідних ударів на окремі 
переходи, що встановлюються дослідним шляхом, і за часом, що 
витрачається на один удар.

4. Визначення тривалості допоміжного часу за окремими прийомами і 
простими комплексами прийомів.

5. Необхідність внаслідок бригадного характеру організації ковальсь-
ко-штампувальних робіт забезпечити рівномірне завантаження 
кож ного члена бригади.

6. Встановлення норм часу на ковальсько-штампувальну роботу за 
найбільшим оперативним часом з усіх членів бригади за виключен-
ням нагрівальників.
У нормуванні ковальсько-штампувальних робіт потрібно також 

враховувати тип виробництва як важливий фактор тривалості окремих 
елементів роботи та усіх робіт в цілому.

Найбільша точність нормування потрібна у масовому та крупносе-
рійному виробництвах. Норми часу на штампувальні роботи в масо-
вому виробництві розраховуються за окремими елементами роботи, в 
крупносерійному – за укрупненими комплексами основного і допоміж-
ного часу та в серійному виробництві – за нормами штучного часу на 
типові технологічні операції.

В малосерійному та одиничному виробництвах, де, зазвичай, поков-
ки виготовляють куванням під молотами, норми штучного часу розра-
ховують за сумою неповного оперативного часу Тн.оп (сума основного 
та допоміжного часу, пов’язаного з технологічним переходом) і допо-
міжного , що включає затрати часу на завантаження заготовок чи 
поковок у нагрівальні печі та виймання їх з печі; подачу заготовок чи 
поковок на бойок молота, зняття їх з бойка та укладання; вимірювання 
та клеймування поковок. В малосерійному та одиничному виробни-
цтвах роботи нормуються також за нормами штучного часу на кування 
типових поковок (диски, болти, траверси тощо).

Нормування за неповним оперативним часом передбачає розраху-
нок норми штучного часу за такою формулою [24, c. 158]:

                          (10.30)

де К – коефіцієнт, що враховує час на обслуговування робочого місця 
і на відпочинок, % від оперативного часу.
Штучно-калькуляційний час в серійному, малосерійному та одинич-

ному виробництвах визначають за формулою [24, c. 159]:

                                   (10.31)

де п – кількість деталей в партії.
Число робітників в бригаді визначають за формулою [24, c. 159]:

                           (10.32)

де  – сума оперативного часу на одну деталь за всією роботою;

Топ.біл – найбільший оперативний час на одну деталь в даній бригаді 
робітників.

Змінний виробіток бригади визначається співвідношенням [23, c. 282]:

                              (10.33)

де Тзм – тривалість робочого зміни.
Кількість заготовок, що одночасно нагріваються в печі, визнача-

ють за формулою [24, c. 159]:
т=Тн / Топ + 1,                                    (10.34)

де Тн – часу нагріву однієї заготовки за даного їх розташування.
Слюсарні роботи в обробленні поковок, в основному, являють со-

бою холодне оброблення металів різанням, що виконується ручним 
способом або із застосуванням механізованого інструменту. Серед 
слюсарних операцій найчастіше зустрічаються: розмічування, рубання 
металу зубилом, різання ножівкою, обпилювання терпугом, шабруван-
ня, свердління, нарізування різьби, гнуття, зачищання країв металевих 
деталей.

У складальних роботах операції можуть відбуватись безпосередньо 
на складальних місцях без встановлення виробу в тиски чи на верстак. 
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Серед складальних робіт переважають: з’єднування окремих деталей, 
розбирання, зварювання, клепання, паяння. Внаслідок різноманітності 
складальних операцій і чинників, що впливають на час їх виконання, 
нормування складальних робіт складніше, ніж нормування робіт в за-
готівельних цехах [8, 23, 24, 29, 42]. 

За змістом і характером роботи складання поділяється на попереднє 
та остаточне (вузлове та агрегатне). До остаточного складання входять 
установлення та стикування попередньо зібраних вузлів та агрегатів, 
установлення готових приборів та інших виробів, перевірка та регу-
лювання.

Складання буває у пристосуваннях, на верстаках, на складальних 
місцях – стендах чи на конвеєрі.

Нормування слюсарно-складальних робіт передбачає:
1) аналіз операції слюсарного оброблення і складання та вибір 

найбільш раціонального варіанта його технологічного змісту, 
що забезпечує найменші затрати робочого часу за дотримання 
пред’явлених до оброблення технічних вимог;

2) проектування змісту виконуваної роботи за елементами і розро-
блення найбільш раціональних форм і методів організації праці;

3) розрахунок технічно обґрунтованих норм часу за визначеною 
тривалістю окремих елементів роботи за нормативними матері-
алами.

Слюсарно-складальні роботи є, в основному, ручними, рідше ма-
шинними, тому важко виділити допоміжний час. В зв’язку з цим нор-
мування здійснюється за оперативним часом. Тому в збірниках норма-
тивів є два види таблиць.

У першому виді таблиць до норми часу укрупнено включений осно-
вний та допоміжний час, окрім часу підготовчо-завершального, часу 
обслуговування та відпочинку. Норма часу встановлюється на одини-
цю вимірювання. В другому виді таблиць оперативний час надається за 
включенням допоміжного часу, який відноситься лише до інструменту 
чи оброблюваного матеріалу, але не включений час, пов’язаний з де-
таллю чи вузлом.

Час на організаційно-технічне обслуговування визначається за нор-
мативами в процентах від оперативного часу і не перевищує 2 % від 
тривалості робочої зміни. Час на перерви значно більший, ніж під час 
роботи на верстатах, і досягає 4 % часу робочої зміни.

Така побудова нормативів викликана можливістю оброблення од-
накових поверхонь на деталях різного габариту та ваги, що спричиняє 
різний час на установлення деталей.

Основними чинниками, що впливають на тривалість операцій, є вид 
слюсарної роботи, оброблюваний матеріал, форма і розміри оброблю-
ваної поверхні, припуск на оброблення, інструменти та механізми, що 
використовуються, потрібна точність оброблення, зруч ність виконання 
роботи, величина партії або серії деталей чи ви робів.

Основна формула для обчислення штучно-калькуляційного часу на 
слюсарні операції за диференційованими нормативами така [29, c. 126]:

                               (10.35)
де Топі

 – оперативний час на один перехід слюсарно-складальної опе-
рації (визначається за загально машинобудівними чи галузевими 
нормативами);
К1 – коефіцієнт, що враховує потрібний час підготовчо-завершальної 

роботи, час обслуговування робо чого місця, відпочинку та осо-
бистих потреб;

К2 – коефіцієнт, що враховує розмір партії оброблюваних деталей 
або виробів, що підлягають складанню;

К3 – коефіцієнт, що враховує особливі умови праці, зокрема ступінь 
зручності виконання операції.

Різноманітність складальних робіт дуже широка. Велике значення 
має галузева специфіка, тип виробництва тощо. Тому укрупнені норма-
тиви часу на складальні роботи здебільшого мають галузевий характер.

10.4.  Нормування апаратурних процесів
Апаратурними називають технологічні процеси, які відбува ються 

під впливом теплової, хімічної чи електричної енергії у спе ціальних 
апаратах: печах, реакторах, автоклавах, ваннах тощо [8, 26, 29, 39]. На 
відміну від механічних процесів, за яких змінюється лише розмір, фор-
ма, зовнішній вигляд предмету праці, в апаратурних процесах отриму-
ється продукт, що відрізняється від сировини за хімічним складом чи 
агрегатним станом.

Апаратурні процеси характеризуються тим, що кількість продукції, 
яка виготовляється, вимірюється не в штуках, а загальним виходом за 
одиницю часу.
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За апаратурних процесів виробництва трудовий процес робітни-
ків відбувається в основному паралельно технологічному процесу, що 
має місце в апараті (агрегаті). Трудові функції робітника полягають у 
контролі за перебігом технологічного процесу та його регулюванні, 
підтриманні встановленого технологічного режиму та у виконанні до-
поміжних робіт.

Залежно від режиму роботи технологічного устаткування апа-
ратурні процеси поділяють на періодичні та безперервні.

Періодичні процеси здійснюються у перервно працюючих апаратах. 
Завантаження сировини і вивантаження готової для даного апарата 
продукції відбувається під час його зупинки. Для зручності нормуван-
ня періодичні процеси поділяють на дві групи: невеликої тривалості 
(від десятків секунд до однієї години) і тривалі (по кілька годин).

Короткотривалі процеси, як правило, обслуговуються одним робіт-
ником, довготривалі – групою працівників. На короткотривалих проце-
сах апаратник має високий ступінь завантаженості, тому за таких умов 
багатоагрегатне обслуговування зустрічається зрідка. На довготрива-
лих процесах апаратники мають більше вільного часу, завантаженість 
їх неоднакова, тому за таких умов широко використовується бригадне 
багатоагрегатне обслуговування.

Прикладом короткотривалих періодичних апаратурних процесів 
може слугувати виготовлення деталей з пластмас на термопластавтома-
тах. До довготривалих апаратурних процесів можна віднести плавлен-
ня чавуну у вагранці, одержання коксу з вугілля на коксових батареях.

Безперервні апаратурні процеси здійснюються в безперервно пра-
цюючих апаратах впродовж тривалого періоду часу (можуть продо-
вжуватись тижнями, місяцями). Завантаження сировини і одержання 
готової продукції не переривають процеси, що відбуваються в апараті. 
Всі затрати часу, пов’язані з виконанням безперервних процесів, пе-
рекриваються апаратурним часом. Такі процеси найхарактерніші для 
хімічної та нафтопереробної галузей промисловості.

За апаратурних процесів виробництва особливі вимоги пред’яв-
ляються до надійності управління технологічними процесами. Потре-
ба швидкого коригування перебігу реакції за відхилення пара метрів у 
випадкові моменти часу впливає на напруженість праці робітників апа-
ратурного виробництва. Напруженість праці пов’язана здебільшого зі 
збільшенням розумового навантаження, що обумовлено необхідністю 

прийняття рішень щодо технологічної ситуації у занадто короткі тер-
міни.

Специфіка апаратурних процесів та особливості організації праці 
робітників впливають на методи нормування праці. Наприклад, пра-
вильно встановити норми затрат праці робітників, що безпосередньо 
обслуговують апаратурний процес, можна лише на основі раціональ-
ного регламенту його здійснення. Такий регламент складається відпо-
відно до результатів фотографії робочого дня чи виробничого процесу, 
а також з врахуванням технологічних інструкцій щодо порядку веден-
ня процесу. Завдання нормування апаратурних процесів зводиться до 
встановлення норми продуктивності устаткування та визначення нор-
ми обслуговування, виробітку, нормативної чисельності робітників. На 
роботах, пов’язаних з переміщенням, завантаженням, вивантаженням 
сировини та іншими процесами, що не виконують апаратники, можуть 
застосовуватись норми часу, які встановлюються за допомогою вказа-
них методів.

Проектна норма продуктивності апарата не є постійною величи-
ною, тому її визначають для конкретних техніко-технологічних умов. 
Продуктивність апаратурного устаткування може бути визначена шля-
хом теоретичних розрахунків, порівняльним зіставленням показників 
роботи даної установки з показниками роботи аналогічних кращих 
установок, а також на основі проектних паспортних даних.

У загальному вигляді продуктивність апарата можна визначити 
як функцію від кількості сировини і повноти здійснення реакції [29, c. 
129]:

Q = a . p,                                          (10.36)
де Q – продуктивність апарата;

а – кількість (вага чи об’єм) сировини, що надходить в апа рат за 
одиницю часу;

р – повнота перероблення сировини протягом часу перебу вання її 
в апараті.

Вагова чи об’ємна кількість сировини в апараті залежить від його 
робочого об’єму, тобто від тієї частини загального об’єму, яка при ро-
боті заповнюється сировиною. Повнота перероблення сировини зале-
жить від часу її перебування в апараті і швидкості здійснення реакції. 
Визначення продуктивності апарату проводиться окремо для кожного 
конкретного апаратурного процесу.
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Норми обслуговування розробляються виходячи з раціонального 
регламенту роботи (графіка) обслуговуючого персоналу, за допомогою 
якого можна встановити час зайнятості робітників на роботах з обслу-
говування апаратів, а також апаратурно-вільний час, впродовж якого 
даний апарат може працювати без участі робітника, оскільки немає 
необхідності в обслуговуванні.

Час зайнятості робітника з обслуговування встановлюється шляхом 
проведення спостережень чи за нормативами часу. За безперервного 
апаратурного процесу норма обслуговування Нобсл одним апаратником 
апаратів-дублерів визначається за формулою:

                                 (10.37)

де Тав – апаратурно-вільний час;
Тз – час зайнятості робітника на роботах з обслуговування одного 

апарата, включаючи переходи та час обслуговування робочого 
місця;

Кд – коефіцієнт, що враховує мікропаузи в роботі та можливі від-
хилення фактичного часу зайнятості від його середніх значень, 
включених у формулу, Кд = 0,9 – 0,97.

Якщо число обслуговуваних робочих місць, обчислене за форму-
лою, виявиться не цілим числом, але більшим за одиницю, час Тз мож-
на зменшити шляхом закріплення функцій за допоміжними робітника-
ми. Це дозволить апаратнику обслуговувати більшу кількість апаратів 
або перейти до колективного обслуговування кількох апаратів.

Якщо Тз < 1, один апаратник не зможе встигати обслуговувати апа-
рат, тоді число апаратників, потрібних для його обслуговування, визна-
чається за формулою Ч = 1 / п, де п менше одиниці.

Норма обслуговування апаратів безперервної дії одним апаратником, 
час обслуговування яких – Тз – неоднаковий, розраховується як відношен-
ня змінного фонду робочого часу, за виключенням часу на відпочинок та 
особисті потреби, до середнього часу зайнятості апаратника на одному 
апараті впродовж зміни за відсутності випадкового співпадіння необхід-
ності обслуговування одночасно кількох апаратів Тзср.

Попередження таких співпадінь досягається складанням раціональ-
ного регламенту роботи апаратника шляхом коригування часу (кален-
дарного) виконання тих чи інших елементів обслуговування, із дотри-
манням нормального перебігу технологічного процесу.

Норма обслуговування апаратів-дублерів періодичної дії одним апа-
ратником визначається за формулою [39, c. 104]:

                                (10.38)

де Тав – апаратурно-вільний час за період одного циклу;
Тз – час зайнятості апаратника за той же час.
На відміну від способу розрахунку часу зайнятості апаратника за 

безперервного процесу в обчисленні часу зайнятості робітника за пе-
рервного процесу враховується тільки тривалість обслуговування апа-
рата у період циклічної роботи. В зв’язку з цим до зазначеного часу не 
повинний бути включений час виконання тих підготовчо-завершальних 
робіт та обслуговування робочого місця, які можуть виконуватись 
впродовж зміни поза циклом, тобто до початку циклічної роботи апа-
рата чи після її закінчення.

Норму обслуговування апаратів періодичної дії одним апаратником 
з різною тривалістю обслуговування обчислюють за рівнянням [39, c. 
104]:

                         (10.39)

де abT∑  – сума апаратурно-вільного часу на усіх обслуговуваних апа-
ратах за час одного циклу кожного з них;

 – сума часу зайнятості апаратника за той же час на всіх апа-
ратах;

Кс – коефіцієнт можливого співпадіння часу зайнятості робітника 
на одному апараті із завершенням процесу на інших.

Під час встановлення норм обслуговування апаратів з різною три-
валістю обслуговування здійснюються розрахунки для їх економічного 
обґрунтування.

Норма виробітку апаратників Нв під час обслуговування апаратів-
дублерів перервної дії визначається за формулою [39, c. 104]:

                                     (10.40)

де Т – тривалість календарного періоду, за який встановлюється норма 
виробітку;
Тпц – тривалість робіт, виконуваних поза циклом (підготовчо-
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завершальні, обслуговування робочого часу), а також час на від-
починок та особисті потреби;

Тц – тривалість одного циклу (апаратообороту);
Вц – випуск продукції за один цикл (апаратооборот) в одиницях ви-

мірювання.
Для апаратів з різною тривалістю обслуговування норма виробітку 

встановлюється як сума продукції, отриманої з усіх апаратів, за період, 
на який встановлюється норма.

Для визначення норми виробітку за безперервного апаратурного 
процесу з розрахункового періоду виключається час простоїв апарата в 
планово-попереджувальному ремонті. В такому разі [39, c. 105]

Нв = (Т – Тп–п)В,                                    (10.41)
де Тп–п – норма простою устаткування в планово-попереджувальному 

ремонті за календарний період;
В – випуск продукції за одиницю робочого часу.
Норма виробітку кінцевої продукції, випуск якої забезпечується не 

тільки апаратниками, але й іншими робітниками підрозділу, є нормою 
не тільки апаратників, але й усіх робітників, що беруть участь у під-
готовці, виконанні та завершенні апаратурного процесу. Тому під час 
розроблення норм затрат праці потрібно брати до уваги раціональ-
ну організацію праці усіх робітників, включаючи зайнятих планово-
попереджувальним ремонтом.

У процесі оптимізації норм чисельності в безперервних вироб-
ництвах повинні бути дотримані обмеження щодо допустимого часу 
регулювання параметрів технологічного процесу. Вибір оптимальної 
норми чисельності здійснюється на основі розрахунку завантаження 
робітників виконанням основних і допоміжних функцій. Затримки у 
виконанні основних функцій безпосередньо впливають на обсяг ви-
пуску продукції та її якість, а у багатьох випадках порушення техноло-
гічного регламенту через несвоєчасність виконання основних функцій 
може призвести до створення аварійних ситуацій. Допоміжні функції 
можуть бути виконані в періоди, коли працівники вільні від основних 
функцій, тобто терміни виконання допоміжних функцій суворо не ре-
гламентовані. Це стосується таких робіт, як прибирання робочого міс-
ця, приймання сировини, пакувальних матеріалів на наступну зміну, 
заповнення планово-облікової документації тощо.

Основні функції робітників включають два види операцій: регла-
ментовані та нерегламентовані. До регламентованих відносяться тру-
дові операції, початок і закінчення яких заздалегідь встановлені регла-
ментом технологічного процесу. Наприклад, завантаження сировини в 
апарат, відбір проб, їх аналіз, запис технологічних параметрів в журнал 
тощо. До нерегламентованих відносяться трудові операції, обумовле-
ні випадковими відхиленнями від нормального режиму перебігу тех-
нологічного процесу. Такі операції мають вигляд потоку заявок, що 
надходять у випадкові моменти часу. Періодичність та тривалість не-
регламентованих операцій заздалегідь не відомі. Затримка виконання 
нерегламентованих операцій, так само як й регламентованих, впливає 
на обсяг продукції, що виготовляється, її якість та може призвести до 
аварійної ситуації.

Поділ трудових операцій на регламентовані, нерегламентовані, до-
даткові дозволяє більш точно встановити обсяг трудових функцій, який 
повинен бути виконаний робітниками для забезпечення нормального 
перебігу технологічного процесу.

Відповідно до розглянутих функцій робітників, які здійснюють без-
перервний апаратурний процес, норма їх чисельності Нчис повинна за-
довольняти співвідношення [26, c. 202]:

Нчис > Чз = Чрг + Чнр + Чдод,                           (10.42)
де Чз – розрахункова чисельність робітників, зайнятих виконанням 

усіх видів трудових операцій, передбачених технологічним проце-
сом впродовж зміни;
Чрг, Чнр – розрахункова середня чисельність робітників, зайнятих 

виконанням відповідно регламентованих і нерегламентованих 
операцій впродовж зміни;

Чдод – розрахункова чисельність робітників, зайнятих виконанням 
додаткових функцій впродовж зміни.

Величина Чрг визначається за формулою [26, c. 203]:

                                        (10.43)
де Трг – час виконання всіх регламентованих трудових операцій впро-

довж зміни;
Тзм – тривалість зміни.
Для визначення зайнятості робітників виконанням нерегламентова-

них операцій потрібно встановити середнє число заявок на обслугову-
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вання, що надходять за одиницю часу λ, та середню кількість заявок, 
що можуть бути виконані за одиницю часу одним робітником μ. Чи-
сельність робітників, постійно зайнятих виконанням нерегламентова-
них операцій, може бути визначена за формулою [26, c. 203]:

                                         (10.44)

Оскільки можливі затримки у виконанні нерегламентованих опера-
цій можуть потягнути за собою створення аварійних ситуацій, змен-
шення обсягу випуску продукції, погіршення її якості, перевитрату си-
ровини, то прийнята чисельність робітників, потрібна для виконання 
нерегламентованих операцій, повинна бути обґрунтованою відповідно 
до обмежень щодо допустимого часу очікування обслуговування.

Середній час очікування обслуговування прийнятої заявки для кож-
ного варіанта чисельності може бути встановлений за номограмою за-
лежно від чисельності робітників, потрібних для виконання нерегла-
ментованих операцій, та середнього коефіцієнта зайнятості робітників 
виконанням даних операцій. Такі номограми розраховуються на основі 
теорії масового обслуговування.

Отриманий середній час очікування обслуговування прийнятої за-
явки за даної чисельності перевіряється за допустимим часом очіку-
вання. Щоб зменшити час очікування виконання заявки на обслугову-
вання, потрібно збільшити чисельність робітників, що обслуговують 
технологічний процес, та встановити нове значення середнього часу 
очікування за номограмою.

Середня кількість робітників, що зайняті впродовж зміни виконан-
ням додаткових функцій, може бути розрахована за формулою:

                                       (10.45)

де Тдод – час виконання додаткових функцій впродовж зміни.
Таким чином, виходячи із зайнятості робітників виконанням усіх 

трудових операцій впродовж зміни, що потрібні для забезпечення нор-
мального перебігу технологічного процесу, може бути встановлена за-
гальна чисельність робітників, що обслуговують досліджувану техно-
логічну стадію.

Перевірка обмеження за максимально допустимим періодом часу 
очікування для параметрів, вихід яких з допустимих меж може при-

звести до створення аварійних ситуацій, здійснюється під час встанов-
лення остаточної чисельності робітників з врахуванням особливостей 
технологічного процесу, організації праці на конкретній дільниці, роз-
ташування устаткування, контрольно-вимірювальних приборів, засо-
бів сигналізації тощо.

10.5.  Нормування праці в гнучких виробничих системах
Гнучкі виробничі системи (ГВС) концентрують у собі всі останні 

досягнення науки і техніки. Процес впровадження гнучких виробни-
чих систем представляє собою найновіший етап розвитку автоматиза-
ції, що здійснюється за умов функціонування традиційного виробни-
цтва [11, 24].

Основні особливості нормування праці в ГВС полягають у такому:
1. Робітники ГВС безпосередньо не впливають на предмет праці. Їх 

основне завдання полягає в тому, щоб забезпечити ефективну екс-
плуатацію устаткування. Зі зміною функцій робітників змінюється 
структура затрат їх робочого часу. Основна його частина витрача-
ється на налагоджування, обслуговування та ремонт устаткування.

2. Кількість одиниць технологічного устаткування ГВС переви-
щує чисельність робітників кожної групи: наладчиків, слюсарів-
ремонтників, електронників тощо. Тому необхідно встановити 
оптимальні співвідношення між кількістю одиниць устаткування 
та чисельністю робітників кожної групи, нормувати затрати часу в 
двох розрізах: відносно устаткування та відносно робітників.

3. Щоб перевищити рівень надійності функціонування ГВС, потрібно 
формувати комплексні наскрізні бригади з оплатою праці за кінце-
вою продукцією. Причому потрібно враховувати, що простої устат-
кування під час обслуговування та в очікуванні його тим менші, чим 
ширший профіль кожного робітника відносно виконуваних функцій 
та зон обслуговування устаткування.
Ефективне вирішення проблем організації праці в ГВС залежить від 

стану трудової нормативної бази. Теорія та досвід експлуатації ГВС 
вказують, що найбільш практичне значення мають норми тривалос-
ті операцій стосовно устаткування (норми станкомісткості операцій), 
норми трудомісткості операцій, норми чисельності та обслуговування.

Відповідно до традиційної класифікації затрат робочого часу слід 
виділити час виконання виробничого завдання, який ділиться на 
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підготовчо-завершальний, оперативний і час обслуговування робочого 
місця. Перш за все, слід відмітити, що в гнучких виробничих систе-
мах велику частину в загальній структурі затрат складає підготовчо-
завершальний час, практично він займає всю першу зміну, частково 
другу і повністю відсутній у третю. Це свідчить про нерівномірний 
розподіл певних видів робіт і елементів затрат робочого часу в різних 
змінах, а отже нормування праці направлене на дослідження всього 
комплексу робіт даної програми.

Допоміжний час значно скорочується, так як забезпечення заготов-
ками, управління устаткуванням, переміщення деталей в гнучких ви-
робничих системах здійснюються автоматично.

Час оперативної роботи в гнучких виробничих системах спря-
мований на спостереження за функціонуванням устаткування. Опера-
тивний час у гнучких виробничих системах є активним і охоплює в 
основному другу і третю зміни.

Час обслуговування робочого місця мінімальний. Зауважимо, що 
гнучкі виробничі системи вимагають мінімальних затрат часу перерв, 
оскільки зростає «ціна» машинного часу і це свідчить про необхідність 
нормування всього комплексу технічної програми в цілому.

Стосовно встановлення часу оперативної роботи у гнучких вироб-
ничих системах мають місце певні невідповідності. Оскільки робітник 
не зайнятий у верстата при обробленні кожної деталі, але контролює 
виконання всієї програми, час, який витрачається ним на виготовлення 
партії деталей, не має тісного зв’язку з тривалістю оброблення однієї 
з них у даному модулі. Це означає, що оперативний час виготовлення 
однієї деталі не може бути основою формування норми часу і не може 
бути використаний як міра затрат праці основних робітників в ГВС. 
В нормі часу на виготовлення партії деталей слід враховувати тільки 
активний час.

Для практичних розрахунків норм тривалості потрібно виходити 
з поділу нормованих затрат часу на прямі та непрямі. Перші можуть 
бути достатньо точно розраховані безпосередньо на одиницю продук-
ції даного виду. Другі стосуються всієї продукції, що виготовляється на 
даному робочому місці чи дільниці, і тому включаються до нормованої 
тривалості операції пропорційно величині прямих затрат.

За умов ГВС до прямих, як правило, відносять лише затрати часу 
автоматичної роботи устаткування. Непрямі затрати часу доцільно 

включати до складу норми тривалості виконання операцій Нт, вихо-
дячи з такої формули [24, c. 153]:

Нт = Та [Тпл / (Тпл – Тн.п)],                             (10.46)
де Та – час безперервної автоматичної роботи устаткування за плано-

вий період його експлуатації;
Тпл – плановий добовий фонд часу роботи ГВС (як правило, пови-

нен бути рівним трьом змінам);
Тн.п – середній час нормованих перерв в роботі устаткування за зміну.
Величина Тн.п повинна включати лише ті реальні перерви в роботі 

устаткування, які об’єктивно неусувні за умов конкретної ГВС, вихо-
дячи з оптимального регламенту обслуговування устаткування і вста-
новленого режиму праці та відпочинку робітників. Склад перерв Тн.п 
визначається конструктивними особливостями досліджуваної системи 
та умовами її експлуатації. Як правило, величина Тн.п включає непере-
кривну машинним часом тривалість налагоджувальних, регулюваль-
них, перевірочних робіт, час простоїв устаткування, пов’язаних з регла-
ментованим обслуговуванням механічних, електричних, електронних 
та інших підсистем, час виготовлення та контролю пробних деталей 
тощо. У процесі встановлення складу перерв Тн.п потрібно поставити за 
мету максимально можливе перекриття одних робіт іншими, паралель-
не їх виконання, суміщення функцій робітників ГВС, використання пе-
реваг бригадної організації праці, колективного підряду.

У всіх ГВС устаткування не вимикається під час відпочинку робіт-
ників, що надається за ковзним графіком. Тому час на відпочинок та 
особисті потреби до складу перерв Тн.п не включається. Він враховуєть-
ся у розрахунку оптимальних норм обслуговування та чисельності, які 
встановлюються на рівні, що дозволяє реалізувати нормативний час на 
відпочинок за рахунок взаємозамінності робітників.

Другий співмножник формули норми тривалості можна виразити 
через коефіцієнт використання устаткування під час автоматичної ро-
боти Ка [24, c. 153]:

Тпл / (Тпл – Тн.п ) = Тпл / Та = 1 / Ка.                      (10.47)
За такого підходу середній нормований час виготовлення одиниці 

продукції (норма тривалості) може бути визначений за формулою [24, 
c. 154]:

Нт = Та / Ка.пл .                                   (10.48)
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Для практичних розрахунків можна прийняти, що Ка буде дорівню-
вати Ка.пл – плановому коефіцієнту використання устаткування за часом 
автоматичної роботи.

Наведена формула найбільш зручна для практичного нормування 
тривалості операцій, оскільки містить два параметри: Ка та Ка.пл , що 
використовуються у всіх основних технологічних та організаційно-
планових розрахунках ГВС.

Величину Ка.пл визначають, виходячи з виробничої програми ГВС, 
за формулою [24, c. 154]:

                             (10.49)
де Pk – програма випуску продукції k-го виду;

Tak – час автоматичної роботи устаткування під час виготовлення 
одиниці продукції k-го виду;

Fo – можливий для використання фонд часу одного верстата у пла-
новому періоді (потрібно враховувати, що устаткування ГВС, як 
правило, не вимикається під час обідньої перерви);

N – наявна кількість верстатів (модулів).
Розрахунок коефіцієнта Ка.пл може виконуватись або в цілому по 

ГВС, якщо верстати взаємозамінювані, або за окремими технологічни-
ми групами.

У наведених формулах величина Та характеризує затрати автоматич-
ного часу на одиницю продукції. Тому, якщо одночасно (паралельно) 
обробляються k деталей, то величина Та буде рівною циклу автоматич-
ної роботи, поділеному на k.

Після визначення норм тривалості за формулою [24, c. 151]:
Нч.гр = (Нчис / Нобсл )Нт ,                              (10.50)

де Нч.гр – норма часу на одиницю продукції даного виду для робітників 
даної групи;
Нчис – норма чисельності для робітників даної групи; 
Нобсл – норма обслуговування,
Hm – встановлюють норми трудомісткості операцій.
У розрахунках норм трудомісткості потрібно враховувати нерів-

номірність розподілу персоналу ГВС за змінами. За нормальної екс-
плуатації ГВС найбільша частина робітників зайнята у першу зміну, 
а в третій працює лише черговий персонал. Може бути відмінність за 
змінами та за кількістю устаткування, що використовується. Внаслідок 

зазначених причин формула для встановлення норм трудомісткості мо-
дифікується таким чином [24, c. 154]:

           (10.51)
де – норми чисельності робітників даної групи відпо-

відно у першу, другу та третю зміни;
, ,I II IIIN N N – кількість використовуваних модулів по змінах.

Для практичних розрахунків можна бути використана така формула 
[24, c. 155]:

Нч.гр=Нчис / (N пзм Кв ),                               (10.52)
де пзм – кількість змін роботи устаткування;

 – плановий коефіцієнт використання устатку-
вання.

Якщо деякі групи персоналу обслуговують кілька ГВС чи поряд з 
ними інше устаткування, то їх норми обслуговування будуть дорівню-
вати загальному числу обслуговуваних ними верстатів (агрегатів).

Аналізуючи теоретичне і методологічне забезпечення нормування 
праці в гнучких виробничих системах, слід відмітити основні пробле-
ми [11]:

◊ відсутність системного підходу до нормування в гнучких вироб-
ничих системах;

◊ орієнтація існуючих підходів до нормування на низький рівень 
зрілості гнучких виробничих систем, неможливість врахування 
специфіки конкретних систем і рівня їх розвитку;

◊ відсутність методичного забезпечення нормування, що не дозво-
ляє забезпечити єдність визначення норм на види робіт, які ви-
конуються в гнучких виробничих системах за однакових умов;

◊ ускладнення оперативного розрахунку норм часу на виготовлен-
ня партії деталей через швидку зміну номенклатури виробів;

◊ орієнтація існуючих методик нормування праці в гнучких ви-
робничих системах на використання їх тільки для певної групи 
робітників або окремих фахівців.

Тести для самопідготовки
1. Якого з понять стосується твердження «товщина шару матеріалу, 

який знімається у процесі обробки поверхні заготовки»:
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а) припуск на обробку;
б) глибина різання;
в) подача різального інструмента;
г) швидкість різання?

2. До якого з понять найкраще підходить твердження «товщина шару 
матеріалу, який знімається за один прохід»:
а) припуск на обробку;
б) глибина різання;
в) подача різального інструмента;
г) швидкість різання?

3. Що визначає формулювання «відстань переміщення різального ін-
струмента за одне обертання шпинделя»?
а) припуск на обробку;
б) глибина різання;
в) подача різального інструмента;
г) швидкість різання.

4. Яке з понять описує твердження «інтенсивність переміщення різаль-
ного інструмента відносно оброблюваної поверхні заготовки в на-
прямку головного робочого руху за одиницю часу»:
а) припуск на оброблення;
б) глибина різання;
в) подача різального інструмента;
г) швидкість різання?

5. За організації багатоверстатного обслуговування стосовно стабіль-
ності виробничого процесу розрізняють:
а) прямоточне обслуговування;
б) циклічне обслуговування;
в) сторожове обслуговування;
г) комбіноване обслуговування.

6. За якого виду обслуговування в організації багатоверстатної робо-
ти передбачається регламентований обхід верстатів за заздалегідь 
складеним графіком:
а) прямоточного;
б) циклічного;
в) сторожового;
г) комбінованого?

7. До якого з понять найкраще підходить твердження «період часу, 
впродовж якого робітник регулярно виконує весь комплекс робіт 
щодо обслуговування всіх верстатів, об’єднаних в групу»:
а) цикл багатоверстатного обслуговування;
б) час автоматичної роботи верстата;
в) загальний час зайнятості робітника;
г) час, що витрачається на переходи (підходи)?

8. Під час якого виду обслуговування в організації багатоверстатної 
роботи застосовують методи теорії масового обслуговування:
а) прямоточного;
б) циклічного;
в) сторожового;
г) комбінованого?

9. Які процеси відбува ються під впливом теплової, хімічної чи елек-
тричної енергії у спе ціальних апаратах: печах, реакторах, автокла-
вах, ваннах?
а) апаратурні процеси;
б) багатоверстатне обслуговування;
в) верстатні роботи;
г) заготівельні роботи.

10. Які процеси полягають в тому, що робітник або група робітників 
(бригада) виконують роботу з обслуговування кількох верстатів 
(агрегатів), причому ручні елементи операції на кожному верстаті 
виконуються під час автоматичної роботи інших верстатів?

а) апаратурні процеси;
б) багатоверстатне обслуговування;
в) верстатні роботи;
г) заготівельні роботи.
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Нормування праці допоміжних
праців никівРозділ  11

План викладу матеріалу
11.1.  Особливості нормування праці допоміжних робітників.
11.2.  Нормування праці з обслуговування устаткування.
11.3.  Нормування праці з обслуговування робочих місць.

11.1.  Особливості нормування праці допоміжних робітників
Допоміжні робітники обслуговують устаткування та робочі місця і в 

основному, і в допоміжному виробництві. Допоміжні робітники зайня-
ті обслуговуванням основного виробництва з виконанням ряду допо-
міжних функцій в різних підрозділах підприємства: службах і дільни-
цях основних цехів; допоміжних службах і дільницях з виготовлення 
продукції та послуг допоміжних цехів; допоміжних службах з обслу-
говування підприємства в цілому. Вони здійснюють ремонтні роботи, 
транспортування сировини і готової продукції, тепло- і теплозабезпе-
чення підприємства, підготовлення сировини до виробничого викорис-
тання тощо [2, 13, 24].

Нормування праці допоміжних робітників має свої специфічні осо-
бливості, які визначаються характерними рисами організації трудових 
процесів з обслуговування виробництва. Основною відмінністю праці 
допоміжних робітників є, перш за все, нестабільність трудового про-
цесу за часом, місцем та обсягом виконуваної роботи. Результати праці 
допоміжного робітника з обслуговування виробництва не завжди мо-
жуть бути виміряні у натуральних показниках. Окрім того, за допоміж-
ними робітниками, зазвичай, закріплюються не тільки основні функ-
ції, пов’язані з обслуговуванням виробництва, але й додаткові функції, 
зміст і обсяг роботи яких важко виміряти [8, 23, 24, 26, 29, 42]. 

До основних функцій, що виконуються допоміжними робітниками, 
відносять такі види робіт, які визначаються призначенням даного виду 
робіт і мають сталий, повторюваний характер (наприклад, до основних 
функцій наладчика відносять налагоджування, підналагоджування та 
дрібний ремонт устаткування). Додатковими функціями є такі види 
робіт, що повторюються нерегулярно, зазвичай, мають разовий (впро-
довж зміни) характер та створюють умови для виконання основних 
функцій (до додаткових функцій наладчика, наприклад, відносять під-

готовку та прибирання інструмента, заповнення планово-облікових до-
кументів тощо).

Вказаний принцип поділу функцій на основні та допоміжні є за-
гальним для усіх категорій допоміжних робітників. Проте, зазначений 
принцип може бути конкретизований таким чином: до основних функ-
цій відносять такі роботи, затримка у виконанні яких тягне за собою 
простої устаткування, що обслуговується, та робочих місць чи пору-
шення їх функціонування. Додатковими функціями відповідно є такі 
роботи, затримка у виконанні яких відразу не призводить до простоїв 
устаткування та робочих місць.

У нормуванні праці допоміжних робітників слід врахо вувати харак-
тер і зміст закріплених за ними робіт.

Увесь комплекс обслуговування виробництва можна умовно поді-
лити на дві частини:

◊	 перша включає роботи, для яких можна встановлювати нор ми 
часу і норми виробітку подібно до того, як це робиться в ос-
новному виробництві (наприклад, виготовлення інструментів і 
при строїв, планово-запобіжний ремонт обладнання, виготовлен-
ня запасних частин, ремонтно-будівельні роботи тощо);

◊	 друга	– налагоджувально-регулювальні роботи, міжремон тне об-
слуговування устаткування, підсобні роботи.

Для нормування праці допоміжних робітників використовуються три 
групи методів: досвідно-статистичний,	аналітично-розрахунковий та 
методи, засновані на застосуванні теорії	 ймовірностей	та	матема-
тичної	статистики.
Досвідно-статистичне	нормування допоміжних робіт засноване на 

укрупненому оцінюванні потрібної кількості допоміжних робітників, 
виходячи з виробничого досвіду або статистики за минулий період. За 
цим методом чисельність допоміжних робітників визначається за робо-
чими місцями, за встановленим співвідношенням основних і допоміж-
них робітників, за фактичним обсягом виконуваних робіт. Встановлені 
за цим методом норми не є прогресивними.
Аналітично-розрахунковий метод нормування праці допоміжних 

робітників передбачає застосування різних видів норм і відповідно різ-
них методичних прийомів їх визначення. У табл. 11.1 наведено різно-
видності норм, що характерні для нормування праці основних катего-
рій допоміжних робітників [23, c. 318].
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Таблиця  11.1
Застосування різних норм для нормування праці допоміжних робітників

Вид допоміжних робіт
Норма часу 
(норма виро-

бітку)

Норма обслугову-
вання

Норма чисель-
ності

Налагоджування та підна-
лагоджувальні роботи – × ×

Планово-запобіжний ре-
монт устаткування × – –

Технічне обслуговування 
устаткування - × ×

Контрольно-сортувальні 
роботи:
– у масовому і крупносерій-
ному виробництві × – –

– у серійному і дрібносерій-
ному виробництві – × ×
Транспортні та вантажно-
розвантажувальні роботи × × ×

Приймання, зберігання, ви-
дача матеріальних ціннос-
тей

– – ×

Роботи з прибирання ви-
робничих приміщень – × ×

Основою аналітично-розрахункового методу нормування праці до-
поміжних робітників є норми	часу	обслуговування Тн.обсл, що встановлю-
ються за формулою [23, c. 318]:

                                      (11.1)
де Тн – час виконання основних функцій на одиницю виконання обсягу 

роботи;
N – число одиниць обсягу роботи, що припадає на одиницю устат-

кування, що обслуговується (для ремонту – число ремонтних 
одиниць даної моделі верстата, для налагоджування – число на-
ладок впродовж зміни тощо);

К – коефіцієнт, що враховує час на виконання додаткових функцій, 
обслуговування, відпочинок та особисті потреби.

Норма	обслуговування для допоміжних робітників Нобсл, тобто число 
одиниць устаткування, що обслуговується одним робітником впродовж 
зміни, визначається за формулою [24, c. 162]:

                          (11.2)
де Тзм – тривалість зміни.

Коефіцієнт К дорівнює [24, c. 162]:

                               (11.3)

де Тпер – час на регламентовані перерви, %;
Твідп – час на відпочинок та особисті потреби, % від тривалості зміни.
Для розрахунку норм обслуговування для різнотипного устатку-

вання використовують величину, зворотну нормі обслуговування 1/
Нобсл=Z, що встановлює частку часу, що витрачається допоміжним ро-
бітником на обслуговування одиниці устаткування. До того ж повинно 
бути дотримано умову [23, c. 319]:

1
1.

n

Z ≅∑                                             (11.4)

Розрахунок норм чисельності допоміжних робітників здійснюється 
з використанням або норм часу обслуговування, або норм обслугову-
вання. Норму	чисельності	допоміжних робітників Нчис можна розраху-
вати, виходячи з норм часу обслуговування Тн.обсл [23, c. 319]:

Нчис	=	QТн.обслКзм	/	Тзм,                                      (11.5)
де Q – обсяг даного виду допоміжної роботи, що виконується під час 

денної зміни (загальна кількість устаткування, що обслуговується, 
ремонтних одиниць, виробничих робітників, м2 площі тощо);
Кзм	– коефіцієнт змінності.
Якщо отримані розрахунком норми чисельності мають значні від-

хилення від цілих чисел, то з метою досягнення повної завантаженос-
ті допоміжних робітників потрібно або перерозподілити функції між 
основними та допоміжними робітниками, або закріпити за допоміж-
ними робітниками додаткові функції, або ввести суміщення професій.

Розраховані норми чисельності Нчис визначають явочну чисельність 
допоміжних робітників, тобто число робітників, необхідне для обслу-
говування певної кількості конкретних видів устаткування чи виконан-
ня певних функцій з обслуговування. Спискову	кількість допоміжних 
робітників розраховують за формулою [23, c. 319]:
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Нс.чис	=	Нчис(1+α	/	100),                               (11.6)
де α – плановий відсоток невиходів на роботу (відпустка, навчання, 
хвороби тощо). 

11.2.  Нормування праці з обслуговування устаткування
Трудові процеси з налагоджування та технічного обслуговування 

виробництва для наладчиків, контролерів верстатних та слюсарних 
робіт, слюсарів-електриків з ремонту та технічного обслуговування 
устаткування, прибиральників виробничих та службово-побутових 
приміщень і порядок розрахунку типових норм часу та норм обслу-
говування за взаємодії робітників та устаткування залежать від різних 
схем обслуговування з врахуванням вибору оптимального варіанту 
кількісного складу обслуговуючих робітників за різноманітних типів 
виробництва [8, 24, 29, 42].

Наладчики устаткування. Основними функціями наладчиків є 
налагоджування верста тів; оброблення пробних партій деталей з пе-
ревіркою всіх пара метрів якості; встановлення оптимальних режимів 
роботи устат кування відповідно до вимог технології; заточування 
інструмен тів (за відсутності централізованого заточування); інструк-
таж вер статників.

До додаткових функцій наладчиків відносять підготовку та приби-
рання інструментів, спостереження за роботою устаткування, участь 
у здаванні продукції ВТК, роботу з технічною та планово-звітною до-
кументацією, періодичний контроль якості продукції під час роботи 
устаткування тощо.

Взаємодія наладчиків з основними робітниками та устаткуванням, 
як правило, відбувається за схемою «з можливим очікуванням обслу-
говування». Це пояснюється тим, що під час налагоджування, підна-
лагоджування та дрібного ремонту об’єктивно можуть виникати пере-
рви у роботі устаткування та зайнятості основних робітників. За умов 
масового та крупносерійного виробництв частину налагоджувальних 
робіт можна виконати до початку роботи основних робітників. Про-
те, у більшості випадків виконання функцій налагоджування, піднала-
годжування та дрібного ремонту пов’язане з перервами в діяльності 
основних робочих місць.

Оптимальними є такі норми обслуговування, за яких забезпечується 
фонд часу роботи устаткування, необхідний для виконання виробничої 

програми; зайнятість наладчиків впродовж зміни не перевищує допус-
тимого рівня; досягається мінімум сумарних затрат на робітників та 
устаткування.

Для наладчиків розроблено норми часу обслуговування Тн.обсл за ви-
дами устаткування та коригуються на поправочний коефіцієнт Кзаг, що 
враховує ступінь завантаженості устаткування впродовж зміни, вид 
оброблюваних матеріалів та сплавів, форму обслуговування (індиві-
дуальна чи бригадна), участь основного робітника в обслуговуванні 
устаткування, спосіб переміщення та фіксації деталей тощо. Розряд 
робіт для наладчиків устаткування за окремими професіями (групами 
устаткування) встановлюється за змістом виконуваної роботи в масо-
вому, крупносерійному, середньосерійному та дрібносерійному типах 
виробництва.
Трудомісткість робіт на налагоджування різнотипного устаткуван-

ня дільниці (цеху) у найбільш завантажену зміну розраховують за фор-
мулою [24, c. 164]:

                                (11.7)

де п – кількість типів устаткування;
Ni – число одиниць і-го типу устаткування, що працює в одну зміну.
Явочну	кількість наладчиків визначають за формулою [24, c. 164]:

Нчис	=	(Тн	/	Тзм)Кзм.																																	(11.8)
Роботи з налагоджування діляться на налагоджування устаткування та 

оснащення, підналагоджування устаткування, пристосувань та інструмен-
та, поточний ремонт устаткування, пристосувань, інструментів.

У разі виконання однієї з частин налагоджувальних робіт основни-
ми робітниками чи слюсарями з ремонту трудомісткість робіт з обслу-
говування устаткування для наладчиків відповідно зменшується на ве-
личину часу підналагоджування устаткування, пристосувань та інстру-
мента, поточного ремонту устаткування, пристосувань, інструментів.

Контролери верстатних та слюсарних робіт. Для розрахунку 
чисельності контролерів можуть використовуватися диференційова-
ні та укрупнені норми часу на контрольні вимірювання в масовому і 
крупносерійному виробництвах та норми обслуговування у решті ти-
пах виробництвах.
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Норми	оперативного	часу Топ	визначаються за загальномашинобу-
дівними нормативами допоміжного часу на контрольні вимірювання 
Твим з врахуванням коефіцієнта періодичності Кп контрольних вимірю-
вань, що враховує процент вибірковості контролю Вк [24, c. 164]:

                              (11.9)

Час на контроль деталеоперацій може визначатись за укрупненими 
типовими загальномашинобудівними, галузевими чи місцевими нор-
мативами.
Трудомісткість	контролю за кожною операцією Тк	визначають за 

формулою [24, c. 164]:

                        (11.10)

де	 Тобсл – час обслуговування робочого місця у % від оперативного 
часу;
Твідп – час відпочинку і особистих потреб у % від оперативного часу;
NД – програма випуску деталей за розрахунковий період (добу, мі-

сяць, рік).
Загальна	трудомісткість	контролю Тз.к за всіма деталеопераціями 

по дільниці (цеху) визначається як сума	Тз.к	=	∑Тк .
Явочну	чисельність контролерів за зміну визначають за формулою 

[24, c. 164]:
Нчис	=	Тз.к	/	Тзм.                                     (11.11)

Для умов середньосерійного, дрібносерійного та одиничного ви-
робництв визначають норми обслуговування – кількість основних 
робітників, що обслуговуються одним контролером. Зазначені норми 
коригують на загальний поправочний коефіцієнт Нз.к з врахуванням 
конкретних виробничих умов аналогічно нормам часу.

З врахуванням загальної явочної чисельності основних робітників 
Чо.р та чисельності робітників, зайнятих самоконтролем Чр.с, визнача-
ється явочне	число контролерів дільниці (цеху) [24, c. 164]:

Нчис	=	(Чо.р	–	Чр.с)	/	Нз.к..																											(11.12)
Слюсарі та слюсарі-електрики по ремонту устаткування. Роз-

різняють дві основні групи робіт для слюсарів та слюсарів-електриків 
по ремонту устаткування: виконання капітальних, середніх і поточних 
ремонтів устаткування у відповідності з графіком планових ремонтів; 

огляди, технічне обслуговування, спостереження та контроль за робо-
тою устаткування тощо.

Планові ремонти, як правило, виконуються спеціалізованими чи 
комплексними бригадами за видами робіт із залученням слюсарів 
та електриків. Трудомісткість Тп.р розраховують за нормами часу на 
слюсарно-збиральні роботи з ремонту відповідних типів чи груп (ви-
дів) устаткування за укрупненими нормативами, де наведено зміст 
роботи та ескізи, значення основних чинників, що впливають на нор-
мативні величини, поправочні коефіцієнти до оперативного часу для 
різних варіантів трудового процесу. Нормування здійснюється за опе-
раціями (комплексами) слюсарних, слюсарно-збиральних робіт за ви-
користання аналітично-розрахункового методу для визначення часу з 
наступним сумуванням операційних норм за видами ремонту та типа-
ми устаткування, дільницями та цехами в цілому. Норми	часу	на	різні	
види	ремонту наведено у табл. 11.2 [29, c. 137].

Таблиця  11.2
Норми часу на різні види ремонту

Найменування професій

Норми часу на одиницю ре-
монтної складності, год.

Норми часу між-
ремонтного об-
слуговування на 
одиницю ремонт-
ної складності, 
годин на місяць

малий 
ремонт

середній 
ремонт

капі-
тальний 
ремонт

Слюсарі-ремонтники в механічних це-
хах з металообробним обладнанням:
2–5 одиниць ремонтної складності 2,2 6,6 13,3

від 0,307 до 0,36 
для всіх величин 
ремонтної склад-

ності

6–8 одиниць ремонтної складності 2,5 7,6 15,2
9–12 одиниць ремонтної складності 2,9 8,6 17,2
13–16 одиниць ремонтної складності 3,4 10,1 20,3
17 і більше одиниць ремонтної склад-
ності 3,7 11,2 22,4

Верстатники служби механіка в меха-
нічних цехах 1,07 3,7 7,3 0,1

Електромонтери і електрослюсарі в 
механічних цехах 0,6 3,0 – 0,18

Слюсарі по ремонту трубопроводів, 
вентиляції та іншого сантехнічного 
обладнання в усіх цехах

3,55 10,65 21,65 0,25
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Явочна	чисельність слюсарів з ремонту устаткування визначається 
за формулою [24, c. 165]:

Нчис	=	Тп.р	/	Феф.р,                                  (11.13)
де Тп.р – трудомісткість планових ремонтів;

Феф.р – ефективний фонд часу робітника за розрахунковий період.
Встановлення трудових затрат на обслуговування устаткування 

слюсарями з ремонту устаткування, слюсарями-електриками, мастиль-
никами тощо базується на загальномашинобудівних типових нормах 
часу обслуговування Тн.обсл одиниці устаткування в зміну залежно 
від виду та технічної характеристики устаткування з врахуванням часу 
відпочинку, типу дільниці (цеху) та виду допоміжних робіт.

Розрахунок явочної	чисельності робітників з обслуговування устат-
кування здійснюється окремо для механічної та електричної частин 
устаткування за формулою [24, c. 165]:

                            (11.14)

де п – число фізичних одиниць устаткування, що працює в найбільш 
завантажену зміну;
Кзаг – поправочний коефіцієнт, що враховує вплив завантаженості, 

форми обслуговування та терміну роботи устаткування.
Розрахунок явочної	чисельності мастильників здійснюється за фор-

мулою [24, c. 166]:
Нчис	=	(Тзмащ	/	Тзм) /	Кзм,																												(11.15)

де Тзмащ – трудомісткість змащувальних робіт.
Виконання робіт з ремонту та обслуговування устаткування комп-

лексними бригадами із залученням робітників різних професій перед-
бачає сумування явочної чисельності слюсарів, слюсарів-електриків, 
мастильників та інших робітників в цілому по бригаді.

Окремим питанням постає встановлення трудомісткості робіт з 
ремонту та обслуговування устаткування. В межах підприємства для 
кожного цеху трудомісткість	 робіт з ремонту та обслуговування 
устаткування Тр	можна визначити як функцію від ремонтної складнос-
ті, терміну служби та завантаження устаткування, тобто [26, c. 209]:

Тр	=	f	(R,	γ,	kм),                                    (11.16)
де R	–	ремонтна складність устаткування;

γ – коефіцієнт, що враховує термін служби устаткування;
kм – коефіцієнт використання устаткування за машинним часом 

(відношення часу машинної роботи до загального фонду часу 
використання устаткування).

Для груп однорідних цехів (механообробних, ковальських, ливар-
них тощо) чисельність ремонтників повинна бути пропорційна трьом 
вказаним величинам. За однакових γ та kм чисельність ремонтників 
буде пропорційною сумарній кількості одиниць ремонтної складності. 
У зв’язку з цим доцільно ввести поняття приведеної (чи використову-
ваної) ремонтної складності.

Число одиниць приведеної	ремонтної	складності враховує основні 
чинники, що впливають на трудомісткість ремонту, і для кожного цеху 
[26, c. 210]:

                       (11.17)

де  – коефіцієнти, що характеризують частку машинного 
часу в загальному фонді часу встановленого устаткування j-ї техно-
логічної групи за першу, другу та третю зміни.
Величину kм потрібно визначати за технологічною та плановою до-

кументацією. Інакше доцільно використовувати метод моментних спо-
стережень та технічні засоби контролю за роботою устаткування. При 
цьому спочатку встановлюють величину kм у базовому періоді, а потім 
виходячи з її значення та динаміки виробничої програми розраховують 
планове значення.

Якщо для даного підприємства коефіцієнт машинного часу kм прак-
тично важко встановити, то у розрахунку числа одиниць приведеної 
ремонтної складності RП замість kм можна використовувати коефіцієн-
ти завантаження устаткування (за штучно-калькуляційним часом) або 
у крайніх випадках коефіцієнти змінності.

На основі викладених положень норматив	чисельності	ремонтників 
для групи однорідних цехів встановлюється за формулою [26, c. 211]:

                                      (11.18)

де Чо – базова чисельність ремонтників, поділена між ремонтними 
бригадами цехів;

 – число одиниць приведеної ремонтної складності і-го цеху.
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Планова чисельність ремонтників і-го цеху [26, c. 211]:
                                     (11.19)

Якщо на даному підприємстві деякі види ремонтів виконують у спе-
ціальному цеху (як правило, це відноситься до капітального ремонту), 
то чисельність бригад ремонтників кожного з цехів повинна бути змен-
шена пропорційно частці трудомісткості централізовано виконуваного 
ремонту в загальній трудомісткості ремонтних робіт. Зазначену частку 
робіт встановлюють за нормативами системи планово-запобіжного ре-
монту.

Основною умовою застосування викладеного методу нормування 
чисельності ремонтників є наявність нормативів ремонтної складності 
устаткування.

Планування ремонтних робіт поряд з нормативами чисельності ви-
магає встановлення кваліфікаційного рівня слюсарів-ремонтників. Се-
редній тарифний розряд бригади повинен відповідати середньому роз-
ряду робіт з ремонту устаткування.
Середній	тарифний	розряд бригади обчислюють за формулою [26, 

c. 211]:
                               (11.20)

де rj – середній розряд робіт з ремонту, що відповідає j-й групі устат-
кування.

На основі середнього розряду робіт визначають норматив середньої 
тарифної ставки бригади. Виходячи з цього нормативу та планової чи-
сельності бригади розраховують плановий тарифний фонд.

Нормативи чисельності та середньої тарифної ставки характеризу-
ють необхідні затрати праці ремонтників. Кінцеві результати їх праці 
визначаються нормативом	 тривалості	 простоїв устаткування в ре-
монті, який встановлюється як відношення сумарної тривалості про-
стоїв устаткування під час та в очікуванні планових і позапланових ре-
монтів до числа одиниць приведеної ремонтної складності [26, c. 212]:

                                (11.21)

де p
jT  – сумарна тривалість простоїв в ремонті устаткування j-ї групи 

даного цеху за планом (встановлюють за даними оперативного обліку 
простоїв устаткування).

Прибиральники виробничих та службово-побутових приміщень. 
Норми обслуговування розробляються в розмірі площі, що прибира-
ється, на одного прибиральника у зміну.

Для прибиральників виробничих приміщень норма обслуговування 
залежить від виду дільниці (цеху), маси одержуваних відходів, обсягу 
та якості прибирання. На прибирання службово-побутових приміщень 
впливає вид приміщення та число працівників в даному цеху.
Явочну	чисельність прибиральників визначають за формулою [24, 

c. 166]:
Нчис	= (П	/	Нобсл)Кзм,																																	(11.22)

де П – розмір площі, що прибирається, м2;
Нобсл – норма обслуговування, м2.
Норми часу та обслуговування на прибирання приміщень наведено 

у відповідних типових нормах. Конкретні значення нормативів	 часу	
та	 норми	 обслуговування на типові види робіт для прибиральників 
виробничих і службово-побутових приміщень ілюструють додатки Е 
[42].

11.3.  Нормування праці з обслуговування робочих місць
Раціональна система обслуговування та оптимізація трудового про-

цесу із забезпечення робочих місць предметами праці та оснащенням 
є основою встановлення науково обґрунтованих норм часу обслугову-
вання та чисельності робітників з ремонту та відновлення оснащення, 
транспортування вантажів, розподілення робіт та збереження матері-
альних ресурсів.

Побудова нормативів часу обслуговування, норм обслуговування 
та чисельності робітників, що забезпечують робочі місця предметами 
праці та оснащенням і порядок встановлення норм часу обслуговуван-
ня для різних видів робіт, передбачає в основному методику, аналогіч-
ну нормуванню праці з обслуговування устаткування.

Слюсарі з ремонту технологічного оснащення. На ремонт техно-
логічного оснащення по виконанню капітальних, середніх та поточних 
ремонтів повинні складатись графіки планових ремонтів, за якими 
можна встановити загальну трудомісткість ремонтних робіт Тп.р.з. У 
розрахунку часу виконання ремонтів відповідного виду пристосувань 
враховується група ремонтної складності Rп, трудомісткість однієї ре-
монтної одиниці (tп,	 tс,	 tк – поточного, середнього та капітального ре-
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монтів), коефіцієнт, що враховує регламентовані перерви, час на від-
починок та особисті потреби К, число ремонтів з врахуванням ремонт-
ного циклу та міжремонтного періоду Nп,	Nс,	Nк, кількість оснащення п 
даного виду і. Загальна трудомісткість	ремонтних робіт за графіком 
планового ремонту технологічного оснащення сумується за видами 
пристосувань [24, c. 167]:

                (11.23)

Явочну	чисельність слюсарів по ремонту оснащення розраховують 
за формулою [24, c. 167]:

Нчис	=	Тп.р.з	/	Феф.р.                               (11.24)
Транспортні робітники. Організація транспортного обслуговуван-

ня передбачає доставку в цехові склади і на робочі місця матеріалів, за-
готовок, деталей, напівфабрикатів, інструменту тощо; розвантаження, 
сортування і складування різних вантажів; видалення з робочих місць 
виробничих відходів.
Трудомісткість транспортних робіт з навантаження чи розван-

таження вантажу Тнр можна визначити за нормативами єдиних норм 
виробітку та часу на вагонні, автотранспортні та складські вантажно-
розвантажувальні роботи з врахуванням загального обсягу Qт відпо-
відного виду вантажу і різних класів п [24, c. 167]:

                               (11.25)

де Нн.р – норма часу на 1 т вантажу (навантажування, розвантажуван-
ня), хв.;
Кв – коефіцієнт використання вантажопідйомності транспортних 

засобів.
Час	 транспортування вантажу чи повернення транспорту (і-го 

виду) порожняком Тт.п з врахуванням відстані L, швидкості руху тран-
спорту υ та коефіцієнта, що враховує можливі затримки в дорозі Кз, 
визначають за формулою [24, c. 167]:

                                  (11.26)

Явочну	чисельність такелажників визначають за сумарною трудоміст-
кістю Ттр	 транспортних робіт, що включає навантаження, транспорту-
вання, розвантаження, повернення транспорту порожняком [24, c. 167]:

Нчис	=	Ттр	/	Феф.р.                                      (11.27)
Розрахунки можуть виконуватись за кожною частиною транспорт-

них робіт окремо (навантаження, розвантаження, транспортування та 
повернення транспорту порожняком). Роботи класифікують, враховую-
чи вид транспорту, характеристики вантажу та організаційно-технічні 
умови виконання робіт. Поряд з міжгалузевими нормативами час на 
навантаження та розвантаження може встановлюватись за галузевими 
нормативами.
Кількість	транспортних	засобів відповідного виду Ні (автомобіль, 

трактор, електрокар тощо) для внутріцехових та міжцехових переве-
зень, а відповідно, і явочна чисельність водіїв може розраховуватись 
на основі вантажопотоку в тонах Qт за розрахунковий період, номі-
нальної вантажопідйомності транспортних засобів g та коефіцієнта ви-
користання вантажопідйомності	Кв [24, c. 168]:

                          (11.28)

Чисельність обслуговуючого персоналу для стаціонарних тран-
спортних засобів (мостових кранів, електроталей тощо) встановлю-
ється за кількістю підйомно-транспортних засобів в цеху, враховуючи 
змінність їх роботи щодо переміщення між робочими місцями.

Ефективність транспортного обслуговування робочих місць зале-
жить від рівня оснащеності транспортних процесів спеціальною тарою 
та іншими транспортними елементами.

Комірники (комплектувальники). Норми обслуговування для ко-
мірників та комплектувальників встановлюються залежно від числа 
шифрів інструментів (матеріалів) Nш, найменування деталей (загото-
вок), що видаються впродовж зміни, їх середньої ваги та типу вироб-
ництва.
Явочну	чисельність комірників (комплектувальників) Нчис розрахо-

вують окремо за кожною дільницею (цехом, підрозділом), враховую-
чи організаційно-технічні умови з коригуванням норм обслуговування 
[24, c. 168]:

Нчис	=	(Nш /	Нобсл.к)Кзм,																															(11.29)
де Нобсл.к – норма обслуговування комірників (комплектувальників).
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У разі обслуговування робочих місць зі встановленою частотою Ро 
у розрахунковий період за нормативами визначають час на виконан-
ня роботи на одне обслуговування tо чи обхід за фактичними заміра-
ми часу. Якщо впродовж зміни встановлено графік обслуговування чи 
відома його частота, то явочну	чисельність робітників визначають за 
формулою [24, c. 168]:

Нчис	=[(РоtоК)/Тзм ]	Кзм.																																	(11.30)
Для укрупненого визначення чисельності комірників (комплекту-

вальників, сортувальників) встановлюють норми чисельності Чн за-
лежно від виду складів, організаційно-технічних умов обслуговування. 
Явочну	чисельність визначають, враховуючи коефіцієнт змінності ро-
боти підрозділів [24, c. 169]:

Нчис	=	ЧнКзм.                                      (11.31)
Для нормування робіт, що виконуються в інструментальних та мате-

ріальних складах, можливим є використання прямих аналітичних ме-
тодів. До прикладу, інструментально-роздавальний склад (ІРС) забез-
печує робочі місця різними вилами інструмента (вимірювальними, до-
поміжними та різальними), пристосуваннями, штампами, абразивними 
кругами та іншим технологічним оснащенням, яке надходить до складу 
з інших комор, цехів та майстерень підприємства. Залежно від систем 
і форм обслуговування робочих місць, обраних виходячи з конкретних 
організаційно-технічних умов виробництва, завдання забезпечення 
інструментом основних робочих місць вирішують по-різному. Так, за 
чергової форми обслуговування характерні такі роботи, як отриман-
ня, обмін та здавання інструмента до ІРС основними робітниками, в 
основному без попереднього комплектування; за планово-запобіжного 
обслуговування робочих місць забезпечення, обмін та повернення піс-
ля роботи інструмента здійснюється допоміжними робітниками ІРС 
(комірниками-експедиторами). За децентралізованої системи обслу-
говування комірники ІРС самостійно доставляють інструмент з цен-
трального інструментального та абразивного складів, відправляють 
пристосування до ремонту, різальний інструмент до заточування тощо.

Першим етапом прямого аналітичного нормування обслуговуючих 
робіт є їх поділ на операції (модулі), з яких потім можна «сконструюва-
ти» будь-яку з форм обслуговування робочих місць.

Усі роботи, що виконуються допоміжними робітниками щодо за-
безпечення інструментом робочих місць, поділяють на диспетчерські 

(облікові), комплектувальні, роботи щодо видачі, приймання, обміну 
інструмента, сортувальні та транспортні.

Щоб врахувати різницю в обсягах та стабільності робіт щодо забез-
печення інструментом робочих місць, їх доцільно поділити на основні, 
додаткові та випадкові. До основних відносять роботи, які виконують 
щоденно, їх результатом є безпосереднє обслуговування основних ро-
бочих (видача, обмін, прийом, комплектування та постачання інстру-
мента на робочі місця). До додаткових відносять роботи, які виконують 
кілька разів на тиждень, місяць – безпосередньо для організації збере-
ження, отримання, сортування інструмента (отримання замовлень на 
комплектування від майстра чи розподільника робіт виробничої діль-
ниці, формування комплектувальних карт інструмента до змінного за-
вдання, розкладання отриманого ІРС інструмента по стелажах відпо-
відно до прийнятого порядку збереження тощо).

Ряд робіт, необхідність у виконанні яких виникає за об’єктивних 
для ІРС причин (у зв’язку з неякісним плануванням та матеріально-
технічним постачанням, безвідповідальним ставленням робітників 
паралельних служб до своїх обов’язків), можна вважати випадковими. 
Наприклад, оформлення акту на вилучення партії недоброякісного ін-
струменту з обігу; складання акту в разі поломки чи втрати інструмен-
та чи інвентарю, відповідно до інструкції про списання інструмента 
тощо.

Виділення основних, додаткових та випадкових робіт встановлює і 
різний ступінь точності їх нормування. Трудомісткість основних робіт, 
що найбільш часто повторюються, потребують великих затрат часу, 
повинна бути точніше обґрунтованою, тому вимагає більш детально-
го поділу робіт, ніж решти. Трудомісткість випадкових робіт доцільно 
встановлювати укрупнено, у процентному відношенні до затрат праці 
на основні (або на суму часу основних та додаткових робіт) за допомо-
гою аналізу використання робочого часу за конкретних організаційно-
технічних умов виробництва.

За аналітичного нормування основних і додаткових робіт щодо за-
безпечення робочих місць інструментом потрібне проектування раці-
ональних процедур їх виконання. Якщо система обслуговування ро-
бочих місць інструментом встановлює набір робіт та операцій, то їх 
тривалість залежить від організації праці в ІРС та методу виконання 
робіт. Для опису, проектування та нормування робіт щодо забезпечен-



288

Нормування праці

289

Розділ  11.  Нормування праці допоміжних праців ників

ня робочих місць інструментом доцільно використовувати модульну 
систему нормативів трудових рухів.

Для встановлення трудомісткості додаткових робіт щодо обслугову-
вання робочих місць поряд з нормами часу на одиницю роботи потріб-
но встановити обсяги виконуваних робіт. Їх потрібно визначати, перш 
за все, на основі проектування типових систем обслуговування робо-
чих місць. Потрібна ретельна розробка цих систем, щоб можна було 
встановити число операцій кожного виду за плановий період. Фактичні 
обсяги робіт щодо обслуговування можуть бути розраховані за даними 
обліку зношування інструментів та пристосувань.

Аналіз реквізитів облікової документації дозволяє встановити, яка 
кількість найменувань і типорозмірів інструмента за певний період 
часу надійшла до ІРС. Дані змінних завдань та комплектувальних карт 
надають можливість встановити число комплектів інструмента, підго-
товлених і направлених на робочі місця, середню кількість інструмен-
та та пристосувань в одному комплекті. Вивчення інструментальних 
книжок робітників дозволяє встановити кількість інструментів, що ви-
даються одночасно.

Тести для самопідготовки
1. В яких підрозділах підприємства виконують свої обов’язки допо-

міжні робітники:
а) службах і дільницях основних цехів;
б) допоміжних службах;
в) службах з обслуговування підприємства;
г) дільницях з виготовлення продукції та послуг допоміжних цехів?

2. Для нормування праці допоміжних робітників використовуються 
такі методи:
а) аналітично-розрахунковий;
б) досвідно-статистичний;
в) методи, засновані на застосуванні теорії ймовірностей та мате-

матичної статистики;
г) мікроелементний.

3. Який метод нормування праці допоміжних робітників заснований 
на укрупненому оцінюванні потрібної кількості допоміжних робіт-
ників, виходячи з виробничого досвіду або статистики за минулий 
період:

а) аналітично-розрахунковий;
б) досвідно-статистичний;
в) методи, засновані на застосуванні теорії ймовірностей та мате-

матичної статистики;
г) мікроелементний?

4. Який метод нормування праці допоміжних робітників передбачає 
застосування різних видів норм і відповідно різних методичних 
прийомів їх визначення:
а) аналітично-розрахунковий;
б) досвідно-статистичний;
в) методи, засновані на застосуванні теорії ймовірностей та мате-

матичної статистики;
г) мікроелементний?

5. Яке з понять описує твердження «число одиниць устаткування, що 
обслуговується одним робітником впродовж зміни»:
а) норма обслуговування;
б) норма часу обслуговування;
в) норма чисельності;
г) кількість устаткування цеху?

6. Нормування праці з обслуговування устаткування передбачає роз-
рахунок типових норм часу та норм обслуговування таких категорій 
працівників:
а) прибиральників виробничих та службово-побутових приміщень;
б) наладчиків устаткування;
в) контролерів верстатних та слюсарних робіт;
г) слюсарів та слюсарів-електриків з ремонту устаткування.

7. Нормування праці з обслуговування робочих місць передбачає роз-
рахунок типових норм часу та норм обслуговування таких категорій 
працівників:
а) прибиральників виробничих та службово-побутових приміщень;
б) слюсарів з ремонту технологічного оснащення;
в) транспортних робітників;
г) комірників (комплектувальників).

8. Основними функціями наладчиків є:
а) налагоджування верста тів;
б) встановлення оптимальних режимів роботи устат кування;
в) підготовка та прибирання інструментів;
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г)  інструктаж вер статників.
9.  До додаткових функцій наладчиків відносять:

а)  підготовка та прибирання інструментів;
б)  спостерігання за роботою устаткування;
в)  участь у здаванні продукції ВТК;
г)  заточування інструмен тів.

10.  Організація транспортного обслуговування передбачає ...
а)  доставку в цехові склади і на робочі місця матеріалів;
б)  розвантаження, сортування і складування різних вантажів;
в)  видалення з робочих місць виробничих відходів;
г)  виконання  капітальних,  середніх  і  поточних  ремонтів  устатку-

вання.
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План викладу матеріалу
12.1.  Особливості управлінської праці та її наукова організація.
12.2.  Методологічні основи нормування праці управлінського персоналу.
12.3.  Методи нормування управлінської праці.
12.4.  Зміст  і  послідовність  розроблення  нормативів  для  нормування  праці 

управ лінського персоналу.

12.1. Особливості управлінської праці та її наукова 
організація

Відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2005 
«Класифікатор професій» до складу управлінського персоналу на-
лежать керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці [25]. 
Принципова відмінність праці управлінського персоналу за сучасних 
умов господарювання полягає в наявності у процесі праці розумової 
діяльності, високої інтенсивності праці, інформаційної насиченості, 
що потребує значних затрат часу на пошук, аналіз, систематизацію та 
узагальнення інформації. Це вимагає постійного самовдосконалення, 
систематичного підвищення кваліфікаційного рівня, формування від-
повідальності, проявлення рішучості, ініціативи, творчої активності за 
умов жорсткої регламентації робочого часу.

Особливість праці керівників також полягає в тому, що вони самі 
безпосередньо не здійснюють впливу на предмети праці, не створюють 
матеріальних цінностей, а виконують управління виробництвом, його 
конструкторське, технологічне, економічне, фінансове забезпечення; 
підготовку кадрів; управління нормуванням і організацією праці. На 
відміну від робітників, результати праці управлінського персоналу ма-
ють опосередкований характер, і як правило, за часом віддалені від са-
мого процесу праці.

Управлінська праця –  різновид розумової праці. Хоч вона безпосе-
редньо і не виступає творцем матеріальних благ, але є невід’ємною час-
тиною праці сукупного працівника, а отже, й продуктивною працею.

Управлінська праця об’єднує елементи менеджменту з елементами 
спеціальності та професії. Менеджери майже завжди в процесі вико-
нання своїх безпосередніх обов’язків виконують також і неуправлін-
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ські функції. Суттєві елементи управлінської праці передбачають на-
лагодження зв’язків, управління людською поведінкою та прийняття 
на себе відповідальності за успішне виконання роботи.

Основна мета управління – створення необхідних умов (організа-
ційних, технічних, соціальних, психологічних і т. ін.) для реалізації 
завдань організації, забезпечення послідовності між індивідуаль-
ними трудовими процесами, координація й узгодження спільної ді-
яльності працівників заради досягнення конкретних запланованих 
результатів. Управління – насамперед, робота з людьми, трудова ді-
яльність яких є об’єктом управлінського впливу.
Досягнення мети управління здійснюється шляхом вибору і реаліза-

ції сукупності управлінських впливів. Управлінський вплив на колективи 
людей, на їхню трудову діяльність – це і є специфічний продукт управ-
лінської праці. Основною формою такого впливу є управлінське рішення.

Ефективність прийняття управлінських рішень на основі аналізу зо-
внішнього і внутрішнього середовища залежить від опанування склад-
ною і рухливою сукупністю чинників, що постійно створюють нестан-
дартні ситуації. Рішення, прийняті керівниками, залежать не тільки від 
їхніх знань і кваліфікації, а й від особистих рис, практичного досвіду, 
інтуїції, здорового глузду.

Збільшення масштабів промислового виробництва об’єктивно при-
звело до відокремлення окремих видів управлінської праці в само-
стійні сфери трудової діяльності різних груп працівників управління. 
Спеціалізація в сфері управління сприяла підвищенню якості роботи 
апарату управління великих підприємств. У теорії та практиці менедж-
менту виділяють кілька видів поділу управлінської праці.

Функціональний поділ праці являє собою виділення функцій, 
об’єктивно необхідних для ефективного управління виробництвом, ви-
конання яких закріплюється за конкретними працівниками або підроз-
ділами апарату управління.

Ієрархічний поділ управлінської праці передбачає поділ комплексів 
робіт з реалізації функцій за рівнями ієрархії управління та закріплен-
ня їх за відповідними управлінськими працівниками і формування на 
цій основі повноважень останніх.

Технологічний поділ передбачає диференціацію процесу управління 
на операції зі збору, передачі, збереження і перетворення інформації, 
що виконуються визначеними категоріями працівників.

Професійний поділ пов’язаний з розподілом управлінських праців-
ників відповідно до їхньої професійної підготовки.

Кваліфікаційний поділ передбачає розподіл робіт за функціями 
управління і закріплення їх за управлінськими працівниками відповід-
но до їхньої кваліфікації, стажу роботи й особистих рис.

Посадовий поділ передбачає розподіл управлінських працівників 
у системі управління організацією відповідно до їхньої компетенції 
(компетенція –  сукупність прав, обов’язків і відповідальності управ-
лінського працівника за реалізацію конкретної функції управління).

Головну роль серед різних видів поділу управлінської праці відіграє 
функціональний поділ, який історично зумовив появу інших [47].

Зміст праці такої групи управлінського персоналу, як керівники, по-
лягає в управлінні персоналом на різних ієрархічних рівнях підпри-
ємства: від робітників та службовців до керівників підрозділів, служб, 
відділів, їх заступників.

Зміст праці фахівців полягає в своєчасному і по вному постачанні 
фахової інформації для забезпечення ритміч ного та безперебійного 
ходу технологічного виробничого проце су і функціонування економіч-
ного механізму підприємства в ціло му та окремих його структурних 
підрозділів.

Зміст праці технічних службовців зводиться до обслуговування 
інфор маційних потоків у технічний, технологічній і економічній сфе-
рах функціонування підприємства.

Відповідно до зростання обсягу виробництва збільшується обсяг ро-
біт за всіма цими функціями, що викликає розростання адміністративно-
управлінського апарату підприємства. Тому нор мування праці управ-
лінського персоналу створює засади науково обґрунтова ного встанов-
лення чисельності цієї групи персоналу, обмеження необґрунтованого 
її зростання, скорочення надлишкових затрат праці, робочого часу (і, 
відповідно, заробітної плати).

Сучасне виробництво не може функціонувати без інформації на 
всіх етапах виготовлення продукції, починаючи з етапу підготовки ви-
робництва і забезпечення виробничого процесу, закінчуючи етапами її 
рекламування, просування до споживача, реалізації та надання підсум-
кової оцінки господарській діяльності підприємства в цілому.

Інформація являє собою програму виробничої діяльності, виконан-
ня якої забезпечує отримання економічно ефективних результатів, тому 



294

Нормування праці

295

Розділ  12. Нормування праці службовців

вона є невід’ємною частиною продуктивної праці. З розвитком вироб-
ництва інформаційна робота набуває самостійної виробничої функції, 
тому що чим значніші поділ та кооперування праці, концентрація та 
спеціалізація ви робництва, тим значніші зусилля потрібні для коорди-
нування праці численних працівників, машин, механізмів, технологіч-
них потоків. Усе це в сукупності відокремлює діяльність з отримання 
та оброблення поточної інформації, її аналізу і перероблення в нову ін-
формацію від безпосередньо виробничих функцій, пов’язаних з впли-
вом на матеріальні об’єкти праці.

Особливості, притаманні інформації як проміжному продукту праці 
у сфері управління виробництвом, обумовлюють враху вання обсягу та 
складності інформації, яку необхідно виробити для забезпечення ефек-
тивного функціонування підприємства. Слід зазначити, що ця робота 
значно ускладнюється нематеріальним характером інформації, різни-
ми методами її фіксації, різним співвідношенням обсягів зафіксованої 
та незафіксованої інфор мації, часто неможливістю правильного оціню-
вання важливості окремих видів інформації для вироблення управлін-
ського рішення, впливом попереднього трудового досвіду на своєчас-
ність і якість продукту – управлінського рішення, програм виконання 
виробничого завдан ня, діяльності підприємства, заходів щодо втілення 
програми та ін.

Ускладнює процес нормування праці управлінського персоналу ще 
й те, що в їхній роботі значне місце належить елементам творчої пра-
ці, які базуються на інтенсивній розумовій діяльності. Творчі процеси 
проходять за складними і специфічними психо фізіологічними закона-
ми, що практично не підлягають зовнішньо му контролюванню. Їх мож-
на оцінити лише опосередковано –  за складністю праці, її інтенсивніс-
тю та якістю [1].

Ефективність роботи управлінського персоналу, перш за все, визна-
чається рівнем організації праці залучених до управління працівників. 
Сучасна оргтехніка та автоматизовані системи управління висувають 
до працівника високі вимоги. За таких умов важливим питанням по-
стає наукова організація праці у сфері управління.

Наукова організація праці (НОП) у сфері управління – це організа-
ція праці, що заснована на досягненнях науки і передового досвіду, 
а також застосовуваних або можливих до використання технічних 
засобах, дозволяє найкращим чином встановити та постійно удо-

сконалювати взаємодію службовців між собою, з робітниками, а 
також з засобами, що використовуються у процесі здійснення функ-
цій управління та інженерно-технічного забезпечення виробництва, 
тим самим забезпечуючи підвищення ефективності праці управлін-
ського персоналу за збереження їх здоров’я та працездатності, по-
кращення результатів діяльності всього колективу.
Основні напрямки та зміст НОП управлінського персоналу наведе-

но на рис. 12.1, з якого випливає, що наукова організація праці у сфері 
управління – комплексна і практична проблема [2�, �. ���]. Для успіш- [2�, �. ���]. Для успіш-�. ���]. Для успіш-. ���]. Для успіш-. Для успіш-
ного її вирішення потрібні спільні зусилля фахівців у галузі організації 
управління, економіки праці, кібернетики, організації та технології ви-
робництва, соціології, права, фізіології розумової праці, психології, ма-
тематики, організаційної техніки тощо. Тільки комплексне розроблен-
ня питань організації праці у сфері управління гарантує підвищення 
ефективності управлінської праці. Окрім того, підвищення управлін-
ської праці залежить від одночасного виконання сукупності основних 
принципів НОП службовців.

Перший принцип – комплексність – полягає в тому, що проблема 
удосконалення організації праці в управлінні виробничим колективом 
повинна розв’язуватись різнобічно, тобто з врахуванням усіх її аспек-
тів – організаційних і правових, кібернетичних і технічних, економіч-
них і соціальних, психологічних і фізичних. Цей принцип передбачає 
також проведення роботи не за одним окремим направленням НОП, а 
за всіма направленнями, враховуючи не одного окремого робітника, а 
весь склад робітників, що виконують ту чи іншу роботу.

Другий принцип – системність – передбачає взаємне погодження 
усіх напрямків та засад НОП управлінського персоналу із заходами, 
спрямованими на удосконалення організації виробництва та управлін-
ня, а також з мінімізацією та автоматизацією процесів управлінської 
діяльності.

Третій принцип – регламентація – означає встановлення та жорстке 
дотримання певних правил, положень, інструкцій, нормативів, заснованих 
на об’єктивних закономірностях. Основними об’єктами регламентації на-
лежить вважати зміст, результати і затрати праці службовців.

Четвертий принцип – спеціалізація – полягає в постійному закрі-
пленні за кожним структурним підрозділом підприємства, а відповід-
но, за кожним трудовим колективом певних об’єктів діяльності – ви-



296

Нормування праці

297

Розділ  12. Нормування праці службовців

дів продукції, технологічних процесів, функцій, робіт. Спеціалізація є 
необхідною передумовою застосування прогресивних методів і засобів 
праці, підвищення її продуктивності, покращення якості роботи.

П’ятий принцип – стабільність – передбачає необхідну стійкість в 
роботі колективу у розрізі його структури, складу працівників, системи 
виконання функцій управління.

Шостий принцип – цілеспрямована творчість – полягає у розв’язку 
двох взаємозалежних завдань: забезпечити творчий підхід у проекту-
ванні і запровадженні наукової організації праці управлінського пер-
соналу і максимально використати його творчий потенціал у повсяк-
денній діяльності.

Ступінь дотримання кожного з розглянутих принципів і всієї сукуп-
ності повинен слугувати критерієм оцінювання якості розроблення та 
впровадження проекту наукової організації праці в управлінні вироб-
ничим колективом.

Запровадження наукової організації праці у сфері управління мож-
ливе лише за правильного встановлення цілей і завдань підприємства, 
функцій управління та механізму діяльності керуючої системи, струк-
тури органів управління, інформаційної підсистеми, організації та про-
цедур розроблення, прийняття та реалізації рішень, застосування су-
часної технології та техніки управління [2�].

12.2.  Методологічні основи нормування праці управлін-
ського персоналу

Методологічні засади нормування праці управлінського персоналу 
обумовлюються особливостями змісту їх праці. Зміст управлінської 
праці визначається сутністю функцій працівників щодо координації, 
контролю, підготовлення, організації та управління виробництвом. 
Зміст праці управлінського персоналу розкривається через характер 
зв’язку праці з окремими сторонами виробничого процесу. Виконання 
роботи з координації, контролю та організації окремих сторін вироб-
ничого процесу здійснюється через функції управління. Під функці-
єю управління розуміється певний склад робіт, об’єднаних спільністю 
чинників цільового спрямування в системі управління та трудомісткіс-
тю їх виконання.

Функція управління є основним об’єктом організації та нормуван-
ня праці управлінського персоналу. Відповідно до функцій управління 
здійснюється поділ та кооперування праці. Поділ праці за функціями 
визначає конкретний зміст праці кожного працівника або групи праців-
ників, що одночасно виконують задану функцію. За характером вико-
нуваних функцій зміст праці управлінського персоналу поділяється на 
три категорії – здійснення керівництва, вироблення рішень та підго-
товка інформації. Поділ праці за цими функціями визначає посадовий 
склад категорій управлінського персоналу.

Рис.  12.1.  Основні напрямки та зміст НОП управлінського персоналу
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Склад працівників за кожною категорією посад визначається харак-
тером трудових функцій. З метою наукової організації та нормуван-
ня праці склад управлінського персоналу класифікується за групами 
функцій та окремими функціями управління. В системі управління 
підприємством виділяють групи функцій адміністративного, економіч-
ного та оперативного управління, обслуговування основної діяльності, 
допоміжного обслуговування.

Кожна група, у свою чергу, поділяється на функції. Наприклад, група 
функцій економічного та оперативного управління диференціюється на 
функції техніко-економічного планування, оперативного управління, орга-
нізації праці та заробітної плати, бухгалтерської та фінансової діяльності.

Організація і нормування праці управлінського персоналу здійснюєть-
ся не тільки за групами функцій, окремими функціями та підфункціями, 
але і за видами робіт, операцій та професійно-кваліфікаційною ознакою.

Трудові функції і процеси керівників, професіоналів, фахівців, тех-
нічних службовців відрізняються низкою особливостей – наявністю 
елементів творчої праці, відсутністю регулярно повторюваних еле-
ментів роботи, нерівномірністю завантаженості впродовж робочого 
дня тощо, – які потребують різних методів нормування та оцінювання 
ефективності праці.

Відсутність повторюваності робіт та операцій – характерна особли-
вість трудових процесів керівників, професіоналів та фахівців. Трудові 
процеси технічних службовців мають регулярну повторюваність одна-
кових робіт та операцій – приймання та видача документів, виготов-
лення копій креслень, машинописні роботи тощо.

Під операцією праці технічних службовців і деяких категорій фа-
хівців розуміється дія одного виконавця над одним й тим самим до-
кументом чи групою документів від моменту надходження до нього 
до моменту передавання іншому виконавцю чи у місце збереження 
документа. Під час виконання однієї операції може оброблятися будь-
яка кількість документів; проте, на виході операції повинен бути лише 
один новий документ. Розрізняють чотири види операцій – пошукові 
(письмові, графічні), обчислювальні, логічні та аналітичні. Викорис-
тання того чи іншого виду норм визначається рівнем управління, кате-
горій функцій, конкретним змістом трудових функцій.

На відміну від нормування праці виробничих робітників, нормуван-
ня праці управлінського персоналу пов’язане з нормуванням розумо-

вих функцій, що не піддаються безпосередньому спостереженню та 
вимірюванню [2�].

Суть нормування праці управлінського персоналу полягає в установ-
ленні міри затрат праці на виконання певного обсягу роботи за нор-
мальної інтенсивності праці та оптимальних організаційно-технічних 
умов трудової діяльності. Міра затрат праці може бути виражена або 
безпосередньо у затратах часу працівника на виконання дорученої 
йому роботи, або через чисельність працівників, яка необхідна для ви-
конання певної функції.

Мета нормування праці управлінського персоналу – підвищення 
продуктивності і ефективності його роботи. На основі нормування 
праці службовців вирішуються такі завдання:

◊ визначення необхідної чисельності службовців на підприємстві;
◊ розподіл цієї чисельності по структурних підрозділах і окремих 

робочих місцях;
◊ визначення посадового складу службовців;
◊ забезпечення оптимального завантаження працівників;
◊ облік, оцінювання результатів індивідуальної та колективної 

праці, організація преміювання службовців [�6].
Під час нормування праці управлінського персоналу вирішуються 

в основному два завдання: визначається трудомісткість окремих видів 
виконуваних робіт та виявляється потрібна чисельність цих працівни-
ків. Зазначеними завданнями визначається послідовність виконання 
робіт з нормування управлінської праці (рис. 12.2) [2�, �. �49].

Аналіз об’єкта нормування та вибір методу

Вивчення затрат робочого часу Статистичний аналіз даних 
первинного обліку та чисельності 

працівників

Розробка (коригування) 
нормативів і норм часу

Розробка (коригування) 
норм обслуговування 

та підлеглості

Розробка (коригування) 
нормативів чисельності

Розрахунок необхідних затрат 
часу на конкретні роботи

Розрахунок необхідної 
чисельності управлінського 

персоналу за конкретних умов

Рис.  12.2.  Послідовність вирішення завдання нормування праці 
управлінського персоналу
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Трудомісткість окремих видів робіт може визначатись для правиль-
ного вирішення питань поділу праці та використання працівників за їх 
кваліфікаційними та посадовими характеристиками, для забезпечення 
оплати праці відповідно до її кількості та якості, аналізу раціональнос-
ті процесів праці та рівня її продуктивності, визначення потреби в тех-
нічних засобах і розрахунку собівартості виконання робіт.

Чисельний склад управлінського персоналу потрібний для виконання 
розрахунків правильних пропорцій між окремими категоріями працівни-
ків, раціональних структур апарату управління, штатів і фондів заробітної 
плати, економічної ефективності заходів щодо удосконалення організації 
праці та загальних результатів діяльності підприємства [2�].

Затрати праці управлінського персоналу регламентуються такими 
видами норм: норми часу, норми виробітку, норми обслуговування, нор-
ми підлеглості, норми співвідношення та норми чисельності [1, 8, 2�, 
29, �6, �8].

Норма часу – регламентовані затрати часу на виконання одиниці 
нормованого виду робіт. Норми часу застосовуються для нормуван-
ня відносно простих робіт, які мають стабільний характер і резуль-
тат яких має кількісний вимір. Такі норми частіше використовуються 
для технічних виконавців. У ряді випадків норми часу застосовують-
ся для конструкторів, технологів та інших фахівців. Для працівників 
проектно-конструкторських і технологічних підрозділів доцільно нор-
ми часу встановлювати на виконання регламентованого обсягу роботи, 
який виражений в натуральних одиницях, наприклад, одна деталь, тех-
нологічний процес. Нормування за допомогою норм часу вважається 
найбільш прогресивним.

У тих випадках, коли впродовж робочого дня виконується одна і 
та сама робота замість норми часу слід використовувати норму виро-
бітку, тобто кількість одиниць роботи, яка повинна бути виконана за 
одиницю часу. Норми виробітку встановлюються для працівників, які 
виконують операції з технологічно регламентованим змістом, обсягом 
і методом виконання – облікові операції, машинописні, креслярські та 
інші роботи.

Норма обслуговування – регламентована чисельність працівників, 
робочих місць, підрозділів, які повинні обслуговуватись одним вико-
навцем чи групою виконавців за певних організаційно-технічних умов. 
Норми обслуговування можуть бути використані для технічних вико-

навців і фахівців, таких як бухгалтер, нормувальник, технолог, диспет-
чер, табельник, обліковець. Норми обслуговування визначаються різ-
ними одиницями виміру, наприклад, кількістю найменувань матеріалів 
і деталей, які закріплені за одним обліковцем або диспетчером; числом 
робітників і службовців, які закріплені за одним касиром тощо. Норми 
обслуговування застосовуються для нормування робіт, які мають не-
стабільний характер, але з повторюваними елементами у змісті праці.

Норми підлеглості – регламентована чисельність підлеглих, якою 
даний керівник може ефективно керувати. Вони використовуються для 
нормування праці лінійних керівників (майстрів, начальників діль-
ниць) і керівників функціональних підрозділів будь-якого рівня.

Різновидністю норм обслуговування та норм підлеглості є різно-
манітні норми співвідношень. Під нормою співвідношення розуміється 
число працівників тієї чи іншої кваліфікації чи посади, яке повинно 
припадати на одного працівника іншої кваліфікації чи посади за пев-
них організаційно-технічних умов.

Норми співвідношень мають важливе значення для раціональної 
організації праці службовців. Зазначені норми передбачають відповід-
ність чисельності певних груп працівників трудомісткості властивих 
їм робіт. За нормами співвідношень, перш за все, встановлюються най-
більш доцільні співвідношення між чисельністю основних категорій 
службовців – керівників, професіоналів, фахівців, технічних службов-
ців, а також співвідношення окремих посадових груп всередині цих 
категорій, наприклад, співвідношення між інженерами, технічними та 
допоміжним технічним персоналом.

Норми співвідношень виражаються відношенням, приведеним 
до одиниці, або у відсотках, а також у вигляді розмірних ланцюжків. 
Останній вид співвідношень застосовується для встановлення спів-
відношень між чисельністю кількох категорій службовців. Наприклад, 
співвідношення чисельності керівників, фахівців та технічних служ-
бовців 1 : 5 : 4 означає, що на одного керівника в даному підрозділі 
припадає п’ять фахівців та чотири технічних службовців.

Норма чисельності – регламентована чисельність працівників пев-
ного професійно-кваліфікаційного складу, необхідна для виконання 
робіт за відповідною функцією управління чи робіт, закріплених за 
структурним підрозділом за певних організаційно-технічних умов.

Норми чисельності управлінського персоналу встановлюються з 
різним ступенем укрупнення та визначаються по підприємству в ціло-
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му (норма чисельності апарату управління підприємством) за групами 
функцій, за функціями чи підфункціями, за окремими рівнями управ-
ління чи структурними підрозділами (цехами основного чи допоміж-
ного виробництва, заводоуправління).

Норми чисельності є найбільш поширеним видом норм у нормуван-
ні управлінської праці. Для спрощення технічних розрахунків за ана-
літичними формулами складають нормативні таблиці (нормативи чи-
сельності), за якими й встановлюється нормативна чисельність управ-
лінського персоналу. Чисельність апарату управління, встановлена за 
нормативами чисельності, використовується у планових розрахунках 
щодо планування чисельності управлінського персоналу.

Планова (середньоспискова) чисельність управлінського персоналу 
встановлюється з врахуванням співвідношення загальної нормативної 
та фактичної чисельності, планових завдань щодо зростання продук-
тивності праці та обсягів виробництва.

Однією з перспективних форм вираження міри колективної та інди-
відуальної праці службовців є нормовані завдання. Нормовані завдання 
– це регламентовані на основі норм часу обсяги робіт, які повинні вико-
нати службовці за певний календарний проміжок часу з дотриманням 
вимог до якості робіт. Індивідуальне нормоване завдання встановлю-
ється для службовців, у праці яких є перевага періодичних видів робіт, 
стабільних за змістом і з конкретним результатом у вигляді документів. 
Колективне нормоване завдання встановлюється для групи службов-
ців, в праці яких переважають роботи, пов’язані з управлінням і об-
слуговуванням виробництва, а також для конструкторів і технологів.

12.3.  Методи нормування управлінської праці
Суттєвою характеристикою рівня організації управлінської праці є 

ефективність використання робочого часу. Для того, щоб робочий час 
використовувався продуктивно, його треба ретельно вивчати, вести 
спостереження за роботою працівників, аналізувати причини втрат і 
непродуктивних затрат.

Такий аналіз дає корисну інформацію про зміст праці конкретних 
посадових осіб, раціональність поділу праці, ефективність професійно-
кваліфікаційної структури працівників управління та ефективність ви-
трат на управлінський персонал [9].

Розгорнуту класифікацію затрат робочого часу працівників апара-
ту управління наведено на рис. 12.� [15].
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Рис.  12.3.  Класифікація затрат робочого часу управлінського персоналу
Робочий час працівника апарату управління підрозділяється на 

дві частини: час роботи і час перерв. Структурно час на виконання 
посадових обов’язків складається з трьох складових: підготовчо-
завершального часу, часу основної роботи або оперативного часу, часу 
обслуговування робочого місця.

 Підготовчо-завершальний час передбачає отримання завдань від 
вищого керівництва, консультування, пошуки інформації, погодження 
та підписання підготовлених документів, здавання завершеної роботи.

Основний (оперативний) час використовують на виконання опера-
цій та процесів, що становлять зміст посадових обов’язків працівни-
ка. Для працівників апарату управління час основної роботи охоплює 
його затрати на виконання організаційно-адміністративних, творчих, 
формально-логічних і технічних дій.

Організаційно-адміністративна праця – це сфера компетенцій ке-
рівників різних рівнів управління. Творча праця характерна і для керів-
ників, і для професіоналів. Формально-логічні роботи виконують пере-
важно фахівці, частково технічні службовці та професіонали. Технічна 
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робота включає прості операції, пов’язані з прийманням, сортуван-
ням, обліком, зберіганням та передаванням різноманітної інформації, 
виконанням операторських та секретарських функцій. Технічні опера-
ції виконують переважно технічні службовці.

Непродуктивна робота пов’язана із виправленням неякісно вико-
наних завдань і доручень, необов’язковою участю у нарадах, пошуком 
або очікуванням посадових осіб, виконанням громадських обов’язків 
тощо. Така робота здебільшого є наслідком різноманітних недоліків в 
організації праці управлінського персоналу.

Виконання робіт, не передбачених посадовими обов’язками, може 
бути наслідком порушень трудової дисципліни з боку працівника, рід-
ше – з ініціативи керівництва, коли воно вимушене з різних причин за-
лучати працівників у робочий час виконувати завдання, які не входять 
до їх обов’язків.

Час обслуговування робочого місця включає затрати часу на органі-
заційне, технічне та інформаційне самообслуговування та самозабез-
печення. Це в основному прибирання робочого місця, одержання та 
доставка витратних матеріалів, підготовка до роботи технічних засо-
бів, бланків, інших носіїв інформації, підбір фахової літератури в бі-
бліотеці, замовлення документів з архіву, упорядкування документації, 
що зберігається на робочому місці.

Нерегламентовані перерви можуть залежати від працівника, якщо 
вони зумовлені порушенням трудової дисципліни. Незалежні від пра-
цівника нерегламентовані перерви є свідченням порушень в організації 
праці, рідше їх причиною можуть бути певні форс-мажорні обставини, 
наприклад, незалежне від підприємства раптове знеструмлення елек-
тромережі

У практиці нормування праці управлінського персоналу для дослі-
дження змісту праці та затрат робочого часу використовують різні ва-
ріанти фотографії робочого часу, моментні спостереження, усні та 
письмові опитування, хронометраж і спеціальну кінозйомку.

Залежно від характеру і змісту виконуваних апаратом управління 
функцій, стану поділу і кооперування праці, обсягів виробництва та 
інших чинників застосовують сумарні або аналітичні методи норму-
вання праці. До сумарних методів відносять досвідний, порівняльний та 
статистичний методи.

Суть досвідного методу полягає в тому, що норма визначається на 
основі виробничого досвіду нормувальника, керівника підрозділу чи 

власника малого підприємства. Метод не потребує виконання складних 
розрахунків чи проведення тривалих спостережень. Проте, основним 
недоліком цього методу є суб’єктивність. Досвідний метод доцільно 
застосовувати на малих підприємствах на етапах становлення.

Порівняльний, або аналоговий, метод вимагає пошуку такого під-
приємства, підрозділу, де виконуються однакові функції, в однакових 
або близьких умовах. Наприклад, під час розроблення бізнес-плану за-
снування нового підприємства, проектуючи штатний розклад, власник 
або його менеджер може визначати кількість посад працівників апара-
ту управління з окремими функціями за аналогією з різними схожими 
підприємствами, які мають певний досвід роботи.

Статистичні методи широко використовуються для створення 
укрупнених трудових нормативів для нормування чисельності управ-
лінського персоналу. З цією метою спочатку ретельно аналізують орга-
нізацію управління, вживають заходів щодо скорочення зайвих посад, 
укрупнення дрібних структурних підрозділів, удосконалення поділу та 
кооперування праці, що формувались роками.

Далі експертним методом відбирають найбільш впливові чинники на 
трудомісткість конкретної функції управління, а отже, і на чисельність 
управлінського персоналу. Такими чин никами можуть бути, наприклад, 
кількість робітників, чин них трудових норм, одиниць технологічного 
устатку вання, обсяг капітальних вкладень тощо.

Після цього на широкому статистичному матеріалі із застосу ванням 
математичного апарату виводять статистичні залежності між рівнем впли-
вових чинників і кількісним складом управлінського персоналу.

Емпірична формула для розрахунку норми чисельності працівників від-
ділу організації праці та заробітної плати має вигляд [9, �. 7�]:

                        (12.1)
де Чсп – середньоспискова чисельність персоналу на підприємстві, осіб;

Нв – кількість чинних норм виробітку, одиниць.
Аналітичні методи застосовуються для визна чення норм праці стосов-

но тих категорій управлінського персо налу, в яких зміст функцій є досить 
стабільним, а одні й ті самі роботи повторюються більш-менш регуляр-
но. Такими методами розроблено норми затрат часу на конструкторські, 
технологічні роботи, а також на роботи, що виконуються економістами, 
бухгалте рами, товарознавцями тощо [8, 9, 29].
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Серед аналітичних методів для нормування праці управлінсько-
го персоналу використовують два його різновиди: аналітично-
розрахунковий та аналітично-дослідницький [2�, �6, �8].

Найбільш поширеним методом нормування є аналітично-розрахун-
ковий, який, зазвичай, суміщається з укрупненим та диференційованим 
нормуванням. За укрупненого нормування визначається необхідна та 
достатня чисельність робітників для виконання встановленого об-
сягу робіт. На етапі диференційованого нормування встановлюються 
необхідні затрати часу на виконання одиниці роботи. Необхідність по-
єднання укрупненого та диференційованого нормування обумовлена 
рядом чинників, а саме: трудові процеси у системі управління мають 
різний ступінь регламентації; результати нормування праці призначені 
для вирішення різних завдань управління підприємством. Аналітично-
розрахунковий метод заснований на застосуванні заздалегідь розробле-
них нормативів чисельності, підлеглості, обслуговування і співвідно-
шення, нормативів трудомісткості та норм часу.

Використання нормативів чисельності, норм підлеглості та обслу-
говування дозволяє визначити необхідну чисельність управлінського 
персоналу в цілому по підприємству за функціями управління та по-
садами. За нормативами трудомісткості та нормами часу здійснюється 
нормування праці простих за змістом, регулярно повторюваних робіт 
та операцій. За допомогою норм часу нормується праця технічних ви-
конавців.

Нормативи трудомісткості поширені у нормуванні науково-
дослідних та дослідно-конструкторських робіт. Нормативи трудоміст-
кості на конструкторсько-технологічні розробки використовуються не 
тільки для розрахунку чисельності працівників за різними категоріями, 
але й у плануванні технічної підготовки виробництва, складанні каль-
куляцій та інших розрахунків, пов’язаних з плануванням та освоєнням 
нової техніки.

В основі аналітично-дослідного методу нормування лежать дослід-
ні способи отримання та оброблення вихідних даних. За характером 
вихідних даних розрізняють методи: засновані на вивченні затрат ро-
бочого часу – нормування за допомогою побудови раціональних балан-
сів, самообліку та еталонних хронометражних спостережень; заснова-
ні на вивченні трудомісткості виконуваних робіт та на статистичному 
аналізі даних первинного обліку щодо затрат праці та чисельності пра-

цівників за допомогою математичного програмування та регламентації 
виконуваних робіт.

Аналітично-дослідницькі методи нормування праці управлінського 
персоналу застосовують, як правило, для робіт, що мають значну спе-
цифіку організаційно-технічних умов, а також за умов, коли відсутні 
нормативи та норми або коли удосконалюються форми поділу та коо-
перування праці.

Аналітично-дослідницькі методи розрізняються джерелами отри-
мання, аналізу та оброблення вихідних даних. Вихідні дані для норму-
вання отримують з результатів безпосередніх спостережень (фотогра-
фій, фотохронометражів, експертних опитувань тощо) та шляхом ви-
користання допоміжних матеріалів (типові посадові інструкції, норма-
тиви часу та окремі роботи). Оброблення вихідних даних здійснюється 
за допомогою сучасних математичних методів з використанням інфор-
маційних технологій – лінійного програмування для розподілення ро-
біт між виконавцями, теорії масового обслуговування та статистичного 
моделювання за умов нерівномірного надходження робіт тощо.

Дослідницькі методи нормування мають свої переваги та недоліки. 
Переваги полягають у тому, що ці методи не потребують готових норм 
та нормативів, нормування супроводжується удосконаленням трудово-
го процесу, отримані результати нормування характеризуються висо-
кою точністю внаслідок всебічного врахування особливостей викону-
ваної роботи.

До недоліків аналітично-дослідницького методу відносять склад-
ність оцінювання темпу роботи у момент спостереження; велику тру-
домісткість отримання достовірних даних; можливість застосування 
результатів досліджень лише для аналізованої групи працівників. Кла-
сифікація аналітичних методів нормування праці управлінського пер-
соналу наведена на рис. 12.4 [2�, �. �56].

Метод нормування праці управлінського персоналу за нормативами 
чисельності заснований на непрямому вимірюванні обсягу робіт щодо 
управління підприємством залежно від виробничо-технічних та економіч-
них чинників. Чисельність управлінського персоналу в цілому по підпри-
ємству чи окремих функціях управління визначається за нормативними 
таблицями, складеними на базі математичних формул, в яких виражаєть-
ся залежність чисельності працівників управління від найбільш суттєвих 
чинників, що впливають на обсяг робіт з управління.
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Аналітичні методи нормування праці управлінського персоналу
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Рис.  12.4.  Аналітичні методи нормування праці управлінського персоналу
До недавніх часів на підприємствах діяла система лімітування чи-

сельності службовців, яка зумовлювала встановлення граничних асиг-
нувань на утримання апарату управління та щорічних завдань по їх ско-
роченню. За цих умов норми чисельності могли використовуватись як 
орієнтир у розподілі загальної лімітованої чисельності службовців на 
підприємстві за функціями управління та окремими підрозділами, а не 
для приведення їх у відповідність з науково-обґрунтованими величи-
нами.

У регулюванні чисельності необхідно дотримуватись таких підхо-
дів: коли фактична чисельність управлінського персоналу за функціями 
управління більша нормативної, її необхідно зменшити шляхом про-
ведення організаційно-технічних заходів. Коли фактична чисельність 
службовців менша нормативної, необхідно здійснити аналіз причин 
такого становища. Якщо виявиться, що дана служба працює успішно та 
повністю справляється з роботою, то збільшувати фактичну чисельність 
працівників не слід. Якщо ж виявляться серйозні претензії до якості 
і своєчасності виконання службою своїх функцій, можна вважати, що 
чисельність її персоналу недостатня і може бути збільшена до норма-
тивної. Чисельність управлінського персоналу підприємства планується 
на основі загальної нормативної чисельності, встановленої сумою чисель-
ності по функціях управління за нормативами.

Зараз керівники підприємств можуть самостійно вирішувати питання 
чисельності та складу службовців. За цих умов дещо змінюється роль 
норм чисельності. Вони стають менш обов’язковими для дотримання, 
але в той же час значення їх підвищується, оскільки нормативи чисель-
ності стають тепер єдиним інструментом розрахунку кількості та поса-
дового складу службовців, їх розподілу за структурними підрозділами. 
Однак, існуючі нормативи стають непридатними для використання за 
сучасних умов, особливо для малих підприємств, оскільки дають на-
перед завищені дані. Виникає необхідність розроблення нових норма-
тивів чисельності відповідно до нових умов, особливостей невеликих 
підприємств.

Нормування за використання норм обслуговування та підлеглості 
має певне значення. З їх допомогою відбувається деталізація норма-
тивної чисельності, встановленої за нормативами чисельності. Якщо за 
нормативами чисельності розраховується чисельність управлінського 
персоналу в цілому за групою функцій та окремими функціями, то за 
нормативами обслуговування та підлеглості визначається число пра-
цівників за окремим посадами.

Нормування за нормами обслуговування відбувається аналогічно 
нормуванню за нормативами підлеглості. Нормування за норматива-
ми співвідношення має за мету подальшу диференціацію чисельності 
працівників управління, встановлену за нормативами чисельності, за 
рівнем кваліфікації та чисельності працівників підлеглих посад.

Застосування укрупнених методів на базі нормативів чисельності, 
обслуговування та підлеглості зводить до мінімуму затрати праці на 
нормування. Як показує практика, нормування праці розрахунковим 
методом за укрупненими нормативами досить повно відображає трудо-
місткість нормованих функцій управління та може бути застосованим 
до більшості професій управлінського персоналу. Для підприємств ма-
шинобудування розроблено типові нормативи чисельності. У норму-
ванні праці управлінського персоналу підприємства повинні орієнту-
ватись на зазначені нормативи.

Пряме нормування праці управлінського персоналу на основі нор-
мативів часу є прогресивним методом нормування у зв’язку з появою 
можливості встановлення раціональної організації праці виконавців 
шляхом порівняння з типовою організацією праці, передбаченою в 
нормативних матеріалах. Створені міжгалузеві нормативи часу на кон-
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структорські роботи, на роботи з техніко-економічного планування та 
нормування праці, на креслярські та копіювальні роботи та інші робо-
ти найбільш масових посад. Розрахунок норм часу на одиницю роботи 
Т здійснюється за формулою [2�, �. �59]:

                                      (12.2)

де Топ – оперативний час виконання кожної одиниці роботи;
п – число операцій, що входять до типового складу трудового про-

цесу;
Kдод – коефіцієнт, що враховує час на виконання додаткових робіт, 

час на обслуговування робочого місця, відпочинок та особисті 
потреби.

Трудомісткість окремих видів робіт визначають за формулою [2�, 
�. �59]:

,i iT T N=                                            (12.�)
де Ті – норма часу на одиницю роботи і-го виду, що встановлюється за 

нормативами;
Ni – кількість виконаних чи запланованих робіт і-го виду, шт.
Спискову чисельність працівників Чс, потрібну для виконання всьо-

го обсягу робіт, визначають діленням суми трудомісткості окремих ви-
дів робіт на корисний фонд часу одного працівників Фк [2�, �. �59]:

                                    (12.4)
За умов нерівномірного завантаження чисельність працівників 

можна розрахувати за формулою [2�, �. �59]:
Чс = То / (Фк Кз),                                     (12.5)

де То – трудомісткість основних робіт;
Кз – коефіцієнт оптимальної зайнятості робітника основними ро-

ботами.
Різновидом диференційованого нормування є встановлення норм 

праці управлінського персоналу за типовими нормами часу на еталон-
ні роботи. Процес нормування за таким способом здійснюється у два 
етапи: складання вибору (альбому) еталонів роботи та оперативне нор-
мування. За типовими нормами нормуються креслярські, копіювальні 
та інші прості роботи. В альбомах еталонних креслень підприємства 
(організації) на основі єдиних норм часу виставляються групи та під-
групи складності, норми часу на креслярські та копіювальні роботи. 

Норми часу на конкретні роботи встановлюються шляхом порівняння 
нормованої роботи з еталоном у нормативах часу.

Нормування праці за допомогою побудови раціональних балансів 
найбільш підходить для застосування, коли на більшість робіт не роз-
роблено нормативів часу, а завантаження працівників не характеризу-
ється явною нерівномірністю. Дослідження за допомогою цього методу 
проводяться разом зі спеціальним вивченням затрат робочого часу та 
організації праці, коли фактичні затрати робочого часу розглядаються з 
точки зору можливого удосконалення організації трудового процесу за 
кожним видом робіт. Одночасно вирішуються питання раціонального 
перерозподілу робіт.

Побудова нормативних балансів проводиться у такій послідовності:
1. Згідно з посадовими інструкціями і кваліфікаційними довідниками 

проводиться групування затрат часу і робіт, зафіксованих на спеці-
альних і групових фотографіях та у балансах, на властиві та невлас-
тиві даній категорії працівників та втрати робочого часу.

2. Визначається вихідний фонд часу працівників за кожною посадою 
шляхом добутку числа працівників даної посади на корисний мі-
сячний фонд часу. Цей фонд часу за видами затрат розподіляється 
за тією пропорцією, яка встановлена за даними спостережень (за 
даними фотографій, самофотографій чи методом моментних спо-
стережень).

�. Нормативний (раціональний) баланс проектується шляхом визна-
чення необхідних затрат часу за кожним видом робіт на основі фак-
тичного балансу, нормативів затрат часу і перерозподілу робіт у від-
повідності до кваліфікації працівників та їх посадових обов’язків.
Аналітично-дослідницький метод нормування праці за допомогою 

побудови раціональних балансів затрат робочого часу може використо-
вуватися для розрахунку поправочних коефіцієнтів під час розроблен-
ня нормативів чисельності, підлеглості та обслуговування. Галузь його 
застосування може бути обмеженою лише специфічними умовами пра-
ці в конкретному підрозділі.

Нормування праці за допомогою самообліку та еталонних хроно-
метражних спостережень використовується за великої тривалості 
досліджуваних робіт, коли неможливо проводити хронометражні спо-
стереження за всіма роботами. Тому ретельно здійснюється аналіз ор-
ганізації праці та затрат часу лише одного виду робіт.
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Нормативні затрати часу на всі інші види робіт визначаються вихо-
дячи із даних самообліку, скоригованих на співвідношення норматив-
них та фактичних затрат за раніше дослідженого виду робіт.

Формула для розрахунку нормативних затрат часу має такий ви-
гляд [2�, �. �62]:

[ ]1 0( ) ... ( ) ( 1) / ,n e ct t x t x n t t t= + + − −                     (12.6)
де t – нормативні затрати часу;

1( )... ( )nt x t x  – середні затрати часу за заданих значень від х1 до хп;
0t  – середні затрати часу на виконання усіх робіт (за результатами 

самообліку);
te – еталонні затрати часу на виконання одного виду робіт з параме-

трами 1 ,..., ;e e
nx x

tc – самохронометражні результати щодо затрат часу на виконання 
робіт того ж виду з параметрами 1 ,..., .e e

nx x
Нормування за методом моделювання як метод оброблення резуль-

татів вивчення затрат робочого часу використовується для розрахунку 
норм обслуговування працівників, у яких завантаження різко колива-
ється по днях місяця. Нерівномірність такого завантаження часто по-
яснюється об’єктивними причинами. Наприклад, нерівномірне заван-
таження спостерігається у касирів, бухгалтерів. За допомогою методів 
математичного моделювання встановлюються найбільш ймовірні про-
стої, наприклад, робітників біля касирів.

Величину вимушених простоїв визначають спеціальним розрахун-
ком. Оптимальним коефіцієнтом зайнятості рахується такий, який за-
безпечує мінімум суми втрат від простоїв працівників і затримки ви-
конання ними робіт.

Трудомісткість виконання окремих видів визначається так само, як 
і у випадку рівномірного завантаження персоналу. Оптимальні коефі-
цієнти зайнятості працівників і їх чисельність встановлюють на основі 
теорії масового обслуговування або методів статистичного моделюван-
ня, які дозволяють, задаючись різною чисельністю працівників, підра-
хувати їх втрати робочого часу внаслідок відсутності роботи і простоїв 
об’єктів, що ними обслуговуються. Вартісна оцінка проводиться за до-
помогою економічного розрахунку.

Час обслуговування однієї потреби, як правило, коливається під 
дією багатьох причин як об’єктивних, так і суб’єктивних. Достатньо 

часті коливання часу обслуговування можуть бути випадковими ве-
личинами, розподіл яких підпорядковується закону Пуассона. Щоб 
запевнитись у відповідності потоку потреб і часу їх обслуговування 
пуассонівському розподілу, необхідно провести спеціальну перевірку 
за допомогою критерію Пірсона Χ 2.

Пуассонівський характер розподілу забезпечує найбільшу просто-
ту розрахунку; тут достатньо скористатись готовими формулами теорії 
масового обслуговування.

Методи статистичного моделювання більш універсальні, ніж мето-
ди теорії масового обслуговування. За допомогою статистичного мо-
делювання задачі можуть вирішуватись як при випадковому, так і при 
невипадковому потоці вимог і тривалості обслуговування.

Застосування методів статистичного моделювання пов’язане з необ-
хідністю проведення громіздких розрахунків з використанням інфор-
маційних технологій.

В основі цих методів лежить побудова моделей виконання робіт, на-
приклад, двома, трьома виконавцями. Потім проводяться розрахунки 
розподілу всіх робіт, завантаження виконавців і обирається найбільш 
оптимальна за чисельністю працівників модель виконання робіт.

Нормування методом лінійного програмування застосовується для 
умов можливого перерозподілу робіт. Якщо одні й ті самі роботи мо-
жуть виконуватись працівниками різної кваліфікації, то необхідно ви-
користовувати нормування праці дослідницьким методом за умов мож-
ливого перерозподілу робіт між окремими виконавцями.

Нормування за умов можливого перерозподілу робіт проводиться 
на базі відомої трудомісткості робіт або на базі вивчення затрат робо-
чого часу спостереженнями. Перерозподіл робіт, як правило, спонукує 
за собою зміни їх трудомісткості, що викликані різними кваліфікацією 
і спеціалізацією працівників. За рештою рівних умов чим вища квалі-
фікація працівника, тим нижчі затрати часу на одиницю роботи, але 
тим вищі загальні затрати.

Зміну трудомісткості кожної окремої роботи при перерозподілі її 
іншому виконавцю можна визначити за допомогою експертного оці-
нювання або за емпіричними формулами, які відображають вплив ква-
ліфікації і спеціалізації на трудомісткість робіт.

Оптимальний розподіл робіт може бути отримано за допомогою ме-
тодів лінійного програмування. Метою розподілу робіт є досягнення 
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мінімуму затрат на виконання всіх робіт за обмеженням, яке полягає в 
тому, що сума трудомісткості робіт, які закріплені за кожним виконав-
цем, не повинна перевищувати корисного фонду його часу.

Розрахунок оптимального варіанту розподілу робіт між співробіт-
никами може бути проведений розподільним методом лінійного про-
грамування. Цей метод дозволяє отримати кінцеве рішення задачі.

Умова задачі записується таким чином [2�].
Знайти мінімум лінійної форми:
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де L – сума затрат часу на виконання всіх робіт;
Cij – вартість одного часу j-ї роботи при виконанні її і-м працівни-

ком;
xij – кількість часу і-го працівника, який витрачено на виконання j-ї 

роботи;
λij – кількість одиниць роботи j-го виду, виконаних і-м працівником 

за одиницю часу або коефіцієнт продуктивності і-го працівника 
під час виконання j-го виду робіт;

bj – кількість робіт j-го виду;
аі – фонд часу і-го працівника.
Розподіл робіт за допомогою методів лінійного програмування може 

бути проведено у будь-якому підрозділі незалежно від його специфіки 
та видів виконуваних робіт. При цьому за даними досліджень ефектив-
ність від перерозподілу робіт знаходиться в межах 5 % – 20 % економії 
затрат [2�, �. �66]. Норми та нормативи часу методом лінійного програ-�. �66]. Норми та нормативи часу методом лінійного програ-. �66]. Норми та нормативи часу методом лінійного програ-
мування можуть бути встановлені шляхом оброблення статистичних 
даних первинного обліку щодо затрат часу та чисельності працівників.

Нормування методом регламентації виконання робіт доцільно за-
стосовувати за умов можливого суміщення робіт. Якщо різні функції 

або роботи доручені чи можуть бути доручені одному працівнику, то 
нормування праці слід здійснювати дослідницьким методом за умов 
суворої регламентації робіт впродовж зміни. Цим методом, як правило, 
нормується праця керівників, диспетчерів, операторів.

Суміщення різних функцій та робіт одним виконавцем можливе за 
рахунок наявності робіт, що виконуються у жорстко визначений час, 
частково регламентованих та нерегламентованих у часі.

Нормуванням за умов суміщення робіт вирішується завдання по-
внішого використання часу працівників за рахунок упорядкування та 
поширення передових методів праці під час виконання повторюваних 
операцій, суміщення функцій та робіт.

Затрати праці за кожною операцією суміщених функцій і робіт ви-
значаються за нормативами, або за допомогою вивчення затрат робочо-
го часу безпосередньо на робочих місцях. Широко використовуються 
самофотографії робочого дня, які містять дані про кількість виконаних 
робіт кожним службовцем і про затрати часу на виконання всіх робіт в 
цілому. На основі таких статистичних матеріалів складається система 
рівнянь і визначаються середні затрати часу на кожний вид роботи.

Під час встановлення норм і нормативів потрібно враховувати те, що 
дані, які отримані розрахунком майже у всіх випадках менші норматив-
них затрат. Через те, у ряді випадків рекомендуються дані у вигляді не-
рівностей типу i ia x F≤∑  доповнювати нерівностями типу i cpx x≤  (де 
аі – кількість робіт і-го виду; хі – розрахунковий час виконання одиниці 
роботи і-го виду, F – відроблений час за табельним обліком; хср – середні 
хронометражні затрати часу на виконання одиниці роботи і-го виду).

Хронометражні заміри часу носять допоміжний характер, вони при-
значені для ліквідації можливого впливу на точність розрахунків коре-
ляційного зв’язку кількості виконаних робіт різних видів.

12.4.  Зміст і послідовність розроблення нормативів для 
нормування праці управлінського персоналу

Розробка нормативів для нормування праці управлінського персо-
налу здійснюється за певною послідовністю, включаючи такі етапи 
[2�, �6, �8]:

◊ підготовка до розроблення нормативів, за якої здійснюється вста-
новлення та класифікація об’єктивно необхідних робіт та функ-
цій, що характеризують трудомісткість та обсяг робіт за функці-
ями, вибір підприємств та підрозділів для збирання інформації;
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◊ збирання вихідних даних – проведення спостережень, збиран-
ня первинних даних щодо чисельності персоналу за функціями 
управління, числових значень чинників та техніко-економічних 
показників, коригування результатів спостережень;

◊ удосконалення трудового процесу – аналіз наявної організації 
праці, проектування раціональної організації праці;

◊ математично-статистичне оброблення вихідних даних – вибір 
методу оброблення, оброблення даних та вибір рекомендованих 
залежностей, кореляційний аналіз залежностей між чисельністю 
службовців за функціями управління та чисельними значеннями 
чинників, вибір варіантів нормативних формул;

◊ оформлення нормативів та розсилання на апробацію;
◊ коригування нормативів після апробації та їх затвердження.
На рис. 12.5 та 12.6 наведено послідовність та короткий зміст ро-

біт за окремими етапами розроблення нормативів часу та нормативів 
чисельності [2�].

Конкретний зміст робіт щодо складання нормативів часу на управ-
лінські роботи значною мірою аналогічний змісту та методиці розро-
блення нормативів часу для робітників.

У розробленні нормативів чисельності, а також норм обслуговуван-
ня, підлеглості розрізняють два види чинників – кількісні (чисельність 
робітників, вартість основних виробничих фондів тощо) та якісні (осо-
бливості структури управління, система ремонту устаткування тощо). 
Вибірка базових підприємств, за даними яких планується розроблення 
нормативів, повинна бути репрезентативною для надійності кореляцій-
ного аналізу. Найбільш поширеним методом математико-статистичного 
оброблення є розрахунок залежності чисельності управлінського пер-
соналу від кількісних та якісних чинників за допомогою методу мно-
жинної кореляції.

... ;a b cH KX Y P=                                     (12.9)
                    (12.10)

де Н – норматив чисельності за функціями управління;
К, А0 – постійні коефіцієнти рівняння регресії;
X, Y,…,P, X1, X2 … Xn – числові значення чинників;
a, b,…, c – показники степені числових чинників;
А1,  А2, …, Ап – коефіцієнти регресії.
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Рис. 12.5. Послідовність розроблення нормативів для нормування праці 
управлінського персоналу

Нормативні формули визначення чисельності зазвичай характери-
зуються лінійною чи степеневою залежністю. У загальному вигляді 
формули мають вигляд [2�, �. �69]:

До кожного варіанту нормативної формули необхідно включати два-
три чинники. Найкращий варіант формули обирається за найбільшою 
логічною відповідністю чинників формули чи найбільшою відповід-
ністю розрахункової та фактичної чисельності.

Якість нормативів характеризується трьома показниками: напруже-
ністю нормативів (очікуваним процентом зміни чисельності); точніс-
тю (середнім по підприємству відхиленням нормативної чисельності від 
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фактичної); кількістю базових підприємств, за даними яких розроблені 
нормативи.

Визначення складу функцій управління та переліку посад за 
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Коригування та затвердження нормативів

Рис. 12.6. Зміст робіт з розроблення нормативів чисельності 
управлінського персоналу

Ступінь напруженості нормативів оцінюється за формулою [2�, �. 
�71]:

                                             (12.11)

де Нфі та Нні – фактична та нормативна чисельність управлінського 
персоналу на і-му підприємстві, осіб;
п – число підприємств, на яких застосовувались нормативи.

У практиці нормування праці управлінського персоналу застосо-
вується система нормативів чисельності різного ступеня укрупнення 
– нормативи загальної чисельності управлінського персоналу, нор-
мативи чисельності за групами функцій і нормативи за функціями 
управління. Сумарна чисельність управлінського персоналу, розрахо-
вана за функціями управління, зазвичай, не співпадає з чисельністю, 
розрахованою за нормативами чисельності. Як правило, більш високу 
точність мають нормативи загальної чисельності порівняно з норма-
тивами за функціями управління, оскільки останні встановлюються за 
недостатньо точними вихідними даними щодо розподілення фактичної 
чисельності за функціями управління та відображають різний характер 
розподілу праці між окремими структурними підрозділами на підпри-
ємствах. Критерієм раціональності ступеня укрупнення нормативів є 
показник мінімуму відхилення фактичної чисельності від нормативної. 
До того ж доцільно самі нормативи регламентувати на основні, що ви-
користовуються для нормування і планування, і додаткові, які викорис-
товуються для орієнтирних розрахунків та контролю.

За сферою застосування нормативи поділяються на міжгалузеві, 
галузеві, місцеві. До міжгалузевих нормативів відносяться єдині нор-
мативи на роботи, обсяг та методи виконання яких регламентовані. Це, 
перш за все, машинописні, світлокопіювальні, стенографічні та інші 
аналогічні роботи. Окрім того, до міжгалузевих відносяться нормати-
ви щодо виконання функцій управління – техніко-економічного пла-
нування, бухгалтерського обліку, фінансової діяльності, матеріально-
технічного постачання, обліку персоналу тощо.

Функції управління – конструкторська та технологічна підготовка 
виробництва, лінійне керівництво та оперативне управління виробни-
цтвом – специфічні для тієї чи іншої галузі та нормуються за відповід-
ними галузевими нормативами.

Проблеми нормування праці управлінського персоналу останнім 
часом об’єктивно висунулися на перший план і є одним з важливих 
елементів системи управління персоналом підприємства. Об’єктивне 
нормування управлінської праці, насамперед, пов’язано із можливістю 
підвищення ефективності використання трудового потенціалу праців-
ників, оптимізації їх чисельного та професійного складу та своєчасним 
корегуванням вимог до персоналу, адекватних умовам ринку.
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Розділ  12. Нормування праці службовців

Тести для самопідготовки
1. До складу управлінського персоналу належать …

а) керівники;
б) фахівці;
в) технічні службовці;
г) професіонали.

2. У теорії та практиці менеджменту виділяють такі види поділу управ-
лінської праці:
а) функціональний поділ;
б) ієрархічний поділ;
в) технологічний поділ;
г) професійний поділ.

�. Який вид поділу праці передбачає диференціацію процесу управлін-
ня на операції зі збору, передачі, збереження і перетворення інфор-
мації, що виконуються визначеними категоріями працівників:
а) функціональний поділ;
б) ієрархічний поділ;
в) технологічний поділ;
г) професійний поділ?

4. Який вид поділу праці являє собою виділення функцій, об’єктивно 
необхідних для ефективного управління виробництвом, виконання 
яких закріплюється за конкретними працівниками або підрозділами 
апарату управління:
а) функціональний поділ;
б) ієрархічний поділ;
в) технологічний поділ;
г) професійний поділ?

5. Який вид поділу праці передбачає розподіл управлінських праців-
ників у системі управління організацією відповідно до їхньої ком-
петенції:
а) технологічний поділ;
б) професійний поділ;
в) кваліфікаційний;
г) посадовий?

6. Зміст праці якої групи управлінського персоналу полягає в управ-
лінні персоналом на різних ієрархічних рівнях підприємства?
а) керівники;

б) фахівці;
в) технічні службовці;
г) професіонали.

7. Зміст праці якої групи управлінського персоналу зводиться до об-
слуговування інфор маційних потоків у технічний, технологічній та 
економічній сферах функціонування підприємства?
а) керівники;
б) фахівці;
в) технічні службовці;
г) професіонали.

8. Принципами наукової організації праці управлінського персоналу є:
а) комплексність;
б) системність;
в) регламентація;
г) спеціалізація.

9. Сутність якого принципу наукової організації праці управлінсько-
го персоналу полягає у встановленні та жорсткому дотриманні 
певних правил, положень, інструкцій, нормативів, заснованих на 
об’єктивних закономірностях?
а) комплексність;
б) системність;
в) регламентація;
г) спеціалізація.

10. До сумарних методів нормування праці управлінського персоналу 
відносять:

а) досвідний метод;
б) аналітичний метод;
в) порівняльний метод;
г) статистичний метод?
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Організація нормування праці на 
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13.1.  Управління нормуванням праці на підприємстві.
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13.3.  Організація перегляду та впровадження норм.

13.1.  Управління нормуванням праці на підприємстві
Під управлінням нормуванням праці на підприємстві розумі ють су-

купність організаційно-технічних та соціально-економічних заходів 
щодо раціоналізації праці на виробництві. Управління нормуванням 
праці як складова частина управління науково-технічним прогресом 
має передбачати формування цільових комплексних програм оптимі-
зації людських ресурсів. Метою управління нормуванням праці є під-
вищення продуктивності праці, підвищення ролі норм як міри праці, 
досягнення економічно обґрунтованих співвідношень між зростанням 
продуктивності праці та підвищенням заробітної плати.

Систему управління нормуванням праці складає сукупність підроз-
ділів (організацій, інститутів, лабораторій, відділів тощо), що викону-
ють встановлені функції щодо організації нормування праці. Система 
управління нормуванням праці має багаторівневий характер.

Управління нормуванням праці на державному рівні полягає у за-
гальному науково-методичному та адміністративному управлінні, фор-
муванні єдиної науково-технічної політики, загальних принципів та 
методів удосконалення нормування праці.

На галузевому рівні основними функціями у галузі нормування пра-
ці є проведення досліджень щодо нормування праці, розроблення галу-
зевих та участь у розробленні міжгалузевих нормативних матеріалів з 
праці, методичне управління щодо удосконалення нормування праці в 
об’єднаннях, вивчення, узагальнення та розповсюдження в галузі пере-
дового досвіду з нормування праці, підготовка проектів галузевих пла-
нів науково-дослідних робіт щодо удосконалення нормування праці, 
координація роботи галузевих нормативно-дослідницьких підрозділів 
з праці, участь у підвищенні кваліфікації працівників галузі з норму-
вання праці, видання нормативних методичних та інформаційних ма-
теріалів з праці [42].

На промислових підприємствах проводиться велика робота з опера-
тивного нормування. Відповідальним за неї є директор підпри ємства. 
Безпосереднє керівництво нормувальною роботою на більшості під-
приємств здійснюють відділи праці і заробітної плати, до складу яких 
входять спеціальні структурні підрозділи, які займаються нормуван-
ням праці. В ці підрозділи входять такі групи, як групи оперативного 
нормування, групи організації праці і нормативно-дослідницькі групи.

Групи оперативного нормування підприємства виявляють резерви 
зниження  трудомісткості  продукції,  беруть участь у складанні кален-
дарних планів перегляду норм і контролюють їх виконання, здійсню-
ють методичне керівництво роботою з нормування праці в цехах [11].

Система управління нормуванням праці на підприємстві орієнто-
вана на виконання таких функцій: розрахунок технічно обґрунтованих 
норм для основних робітників; участь у перегляді технічно обґрунто-
ваних норм, атестація робочих місць щодо нормування праці, оціню-
вання якості нормативів з праці, перевірка проектів міжгалузевих, га-
лузевих та місцевих нормативів; розроблення та участь у впровадженні 
заходів щодо досягнення проектної технологічної трудомісткості ви-
робів, у підготовці основними цехами завдань щодо зниження трудо-
місткості та взаємних обов’язків адміністрації, робітників і службовців 
з підвищення рівня нормування праці, що занесені до трудового до-
говору; участь у розробленні нормативів з праці; участь у підвищенні 
кваліфікації фахівців з нормування праці [42].

Системний підхід до управління нормуванням праці на підприєм-
стві можливий за використання трьох видів систем організації відпо-
відної роботи: децентралізованої, централізованої та змішаної.

За децентралізованою, найбільш поширеною системою працівни-
ки апарату нормування знаходяться у подвійному підпорядкуванні – в 
адміністративному порядку вони підпорядковуються начальнику цеху, 
а у методичному – відділу організації праці та заробітної плати. Розра-
хунок норм за такої системи здійснюється цеховими фахівцями з нор-
мування.

Децентралізована система характеризується суттєвими недоліками. 
Внаслідок різниці у кваліфікації нормувальників, нерівномірного за-
безпечення нормативними матеріалами часто норми на однакові робо-
ти за рівних організаційно-технічних умов виявляються нерівнонапру-
женими.
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Недоліки децентралізованої системи управління нормуванням пра-
ці на підприємстві усуває централізована система, за якої весь апарат 
нормування централізується. Централізована система дозволяє зна-
чно підвищити рівень роботи з нормування, забезпечити своєчасне та 
якісніше розроблення технічно обґрунтованих норм. Централізована 
система надає можливість спеціалізації нормувальників під час роз-
рахунку окремих видів робіт, створює умови для рівномірнішого їх 
завантаження, підвищення якості та продуктивності праці, ширшого 
використання технічних засобів та ЕОМ.

Відповідно до того, де зосереджується розрахунок норм – у відділі 
головного технолога чи у відділі організації праці і заробітної плати, 
– розрізняють відповідно і два різновиди централізованої системи нор-
мування праці.

За умов централізації в галузі за більш широких масштабів розро-
бляються типові технологічні процеси та типові норми часу; широкого 
поширення набувають укрупнені норми [23].

Основними недоліками централізованої системи управління норму-
ванням є певна відірваність від виробничих цехів, незавжди своєчас-
не реагування на їхні потреби щодо уточнення або перегляду норм та 
виправлення помилок нормувальників або технологів, обмежені мож-
ливості мати точну інформацію про фактичні затрати робочого часу, 
ефективність його використання, наявність і обсяги понаднормових 
робіт [29].

За змішаної системи управління нормуванням праці у відділі ор-
ганізації праці та заробітної плати централізується лише розрахунок 
норм, а поточна робота з впровадження норм, контролю за їх виконан-
ням, складання звітів покладається на цехових нормувальників.

Перспективним напрямком удосконалення організації роботи з нор-
мування праці є розроблення галузевих стандартів, які забезпечують 
порядок та єдність в організації відповідної роботи в галузі, на підпри-
ємствах. У таких стандартах встановлено порядок розроблення та пе-
регляду норм, атестації рівня нормування, форми документації, систе-
му планування, обліку та аналізу використання робочого часу, методи 
підготовлення нормативів з праці та розрахунку технічно обґрунтова-
них норм, вивчення та поширення передового досвіду тощо [23].

На промислових підприємствах України нині діє понад 10 млн. 
норм трудових затрат. У зв’язку з розширенням номенклатури продук-

ції, скороченням життєвого циклу виробів, все частішою їх заміною 
новими, кількість діючих норм праці з кожним роком збільшується. 
Водночас підвищуються вимоги щодо перевірки, заміни і перегляду 
норм праці. Світовий і вітчизняний досвід свідчить, що для забезпе-
чення прогресивності діючих норм щорічно слід переглядати не менш 
як 30 % їх загальної кількості. Все це зумовлює необхідність постійно-
го вдосконалення організації нормування праці.

Організаційні форми управління процесами нормування праці на 
підприємствах зумовлені характером, типом і масштабами виробни-
цтва, структурою і складністю технологічних процесів. На промис-
лових підприємствах України, як правило, провідна роль в управлінні 
нормуванням праці належить відділу організації праці і заробітної пла-
ти, який тісно співпрацює з відділами головного технолога, головного 
металурга, керівниками цехів та виробничих дільниць, з профспілко-
вим комітетом [29].

Склад фахівців, зайнятих нормуванням праці, залежить від багать ох 
обставин, серед яких головна – вирішення питання: чи на підприєм-
стві буде самостійно впроваджуватися встановлення та пере гляд норм 
(тобто власним штатом фахівців), чи планується залучення фірм, ін-
ститутів, консультантів, що спеціалізуються на нормуванні праці, до 
розроблення, практичного застосування та перегляду норм.

Якщо підприємство зорієнтоване на створення власної служ би нор-
мування праці, то її чисельний склад залежатиме, в першу чергу, від 
чисельності персоналу підприємства, поширення відрядно оплачува-
них робіт і бажання охопити нормуванням праці допоміжні роботи, до-
поміжні та обслуговуючі цехи, управлінський персонал. За наявності 
розвиненого технологічно-вироб ничого складу підприємства і досить 
великої чисельності персона лу доцільно мати нормувальників, кожно-
го з них закріпити за од ним основним чи за кількома допоміжними та 
обслуговуючими цехами.

З точки зору побудови управлінсько-організаційної структу ри, за 
наявності 8–10 нормувальників, їх слід об'єднати у складі бюро норму-
вання праці. А за необхідності проведення поглиб леного аналізу осо-
бливостей організації виробництва і використання людської праці на 
робочому місці доцільно залучати до штату фахівців з психології та 
фізіології праці. Розширення обсягу нор мувальної роботи (наприклад, 
внаслідок збільшення масштабів виробництва чи його ускладнення) 



326

Нормування праці

327

Розділ  13.  Організація нормування праці на підприємстві

потребує розширення штату фахівців-нормувальників та залучення 
до роботи технічних вико навців середнього рівня освіти – хрономе-
тражистів. Увесь цей персонал може скласти штат відділу нормування 
праці [1].

Досвід передових підприємств України переконує, що найефектив-
нішим напрямом перебудови управління та організації нормування є 
створення спеціальних центрів продуктивності, коли об’єднуються 
зусилля технологів, економістів, нормувальників для комплексного 
розроблення типових технологічних і трудових процесів, карт органі-
зації праці з використанням обчислювальної техніки та мікроелемент-
них нормативів часу [29].

Зміша на система управління нормуванням праці на підприємстві 
може бути представлена єдиним організаційно-методич ним центром 
(бюро, лабораторією, відділом, у штаті яких є найбільш кваліфікова-
ні нормувальники, а також фізіологи, психологи, хро нометражисти 
й програмісти ПЕОМ) та цеховими нормувальниками (або цеховими 
бюро у великих цехах) [1].

Структура відділу організації праці та заробітної плати за запро-
понованого підходу щодо формування змішаної системи управління 
нормуванням праці на підприємстві може бути проілюстрована (рис. 
13.1) [44].

Начальник відділу організації праці та заробітної 
плати

Лабораторія з наукової організації 
праці та управління

Провідний 
(старший) інженер 

з нормування в 
основному 

виробництві

Провідний 
(старший) інженер 

з нормування 
допоміжного 
виробництва

Економіст з 
організації 

заробітної плати

Економіст з 
планування праці

Фізіолог, соціолог, психолог

Основні цехи Допоміжні цехи

Інженери з нормування основних цехів Інженери з нормування допоміжних цехів

Рис.  13.1.  Структура відділу організації праці та заробітної плати

Обов’язки працівників централізованої служби нормування праці:
◊ організація технічного нормування праці на підприємстві зага-

лом та в окремих його підрозділах;
◊ встановлення науково обґрунтованих норм праці та їх пере гляд у 

разі реконструкції устаткування, його заміни, вдоскона лення ви-
робничих процесів;

◊ контроль впровадження та виконання відповідних норм пра ці та 
правильного їх застосування;

◊ нагляд за станом робочих місць, правильною розстановкою ро-
бітників у виробничому процесі;

◊ інструктаж робітників щодо поширення передових методів праці;
◊ виконання фотографій та хронометражних спостережень з ме-

тою вдосконалення норм праці і запобігання непродуктивним за-
тратам та втратам робочого часу.

Слід зазначити, що спад виробництва, ліквідація окремих дільниць, 
цехів і підприємств, що застосовується в багатьох об’єднаннях, това-
риствах, фірмах, стратегія виживання за рахунок скорочення управ-
лінського персоналу практично всюди призвели до закриття відділів, 
бюро і лабораторій нормування праці. Зараз на підприємствах викори-
стовують застарілі норми або нормують працю досвідно-статис тичним 
методом. Тому відродження виробництва пов’язане і з відновленням 
саме технічного нормування.

Найбільш важливі напрями цієї діяльності такі:
◊ заміна якомога більшої частини досвідно-статистичних норм 

праці технічно обґрунтованими;
◊ підвищення процента робіт, професій, де впроваджено тех нічно 

обґрунтовані норми;
◊ поширення технічного нормування праці на допоміжні роботи і 

цехи, на працю технічних виконавців і фахівців;
◊ розповсюдження практики використання мікроелементного нор-

мування праці;
◊ застосування на вітчизняних підприємствах укрупнених норма-

тивів і типових, групових норм;
◊ застосування комп'ютерної техніки для розрахунку (конструю-

вання) проектованих норм за нормативами;
◊ впровадження систематичного підвищення кваліфікації пер-

соналу відділів, бюро та лабораторій нормування праці;
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◊ комплектування підприємств висококваліфікованими фахівцями-
нормувальниками.

Таким чином, подальше вдосконалення нормування праці як важли-
вого фактора економії живої праці тісно пов'язане з відрод женням ви-
робництва. І чим досконалішими будуть технологічні процеси, техніка, 
технологія й організація виробництва і праці, тим більшого зниження 
трудомісткості виготовлення продукції буде досягнуто. З цього випли-
ває, що технічне нормування праці в цілому має подвійну сутність:

◊ з одного боку, технічне нормування праці являє собою науковий 
метод розрахунку економних норм праці у конкрет них техноло-
гічних, технічних, організаційних та санітарно-гігієнічних умо-
вах праці на робочому місці;

◊ з іншого боку, технічне нормування праці дозволяє вияви ти ре-
зерви поліпшення використання робочого часу і такі види вироб-
ничого й трудового процесів, що знижують ефективність, вста-
новити конкретні напрями вдосконалення виробництва на ос нові 
науково-технічного прогресу, що містять резерви підвищення 
продуктивності праці, скорочення чисельності персоналу, трудо-
місткості та зарплатомісткості продукції.

Це обумовлює життєвість і об’єктивну необхідність для роз витку 
виробництва технічного нормування праці [1].

13.2.  Аналіз стану нормування праці
Дослідження та аналіз конкретних господарських процесів у їх взає-

мозв’язку та взаємообумовленості дозволяють оцінити рівень виконан-
ня поставлених завдань, виявити причини відхилень від намічених по-
казників, узагальнити та об’єктивно оцінити виробничо-господарську 
ситуацію, що склалася на підприємстві чи в окремо му його підрозділі, 
підготувати науково обґрунтовані рішення для її вирішення.

Зацікавленість підприємства у підвищенні ефективності господа-
рювання в цілому та покращення використання людських ресурсів зо-
крема виявляється через аналіз стану нормування праці на підприєм-
стві та в окремих його підрозділах.

Завданнями аналізу нормування праці є:
◊ оцінювання стану, обґрунтованості та повноти нормативних ма-

теріалів, а також практики використання нормативів під час вста-
новлення норм;

◊ встановлення охоплення робіт нормуванням за всіма категоріями 
промислово-виробничого персоналу та динаміки таких показників;

◊ оцінювання обґрунтованості та рівнонапруженості норм праці, 
їх диференціації, практики застосування та рівня виконання;

◊ встановлення динаміки заміни та перегляду норм, а також ефек-
тивності щорічної перевірки напруженості норм та нормованих 
завдань;

◊ перевірка виконання планів нормативно-дослідницьких робіт та 
обґрунтованості розроблених нормативів;

◊ вивчення практики організації оперативного нормування – оці-
нювання заходів щодо його централізації чи децентралізації, а 
також щодо покращення складу нормувальників;

◊ встановлення ефективності участі робітників в удосконаленні 
нормування праці на підприємствах та в об’єднаннях.

Перераховані завдання взаємопов’язані та вирішувати їх потрібно 
в комплексі.

Відповідно до періодичності проведення аналізу нормування праці 
розрізняють поточний та підсумковий аналіз. Поточний аналіз (опера-
тивний контроль) здійснюється регулярно працівниками відділу праці 
і заробітної плати один раз на місяць, квартал. Поточний аналіз дозво-
ляє оцінити:

◊ загальний рівень виконання норм, розподіл робітників за рівнем 
виконання норм, чисельність та професійний склад робітників, 
що не виконують норми;

◊ виконання плану заміни та перегляду норм за видами робіт та 
підрозділами підприємства, а також розмір втрат, викликаних не-
своєчасним проведенням робіт, передбачених планом;

◊ виконання плану нормативно-дослідницьких робіт, проведення 
хронометражів та фотографій робочого дня;

◊ відображення у нормах передового виробничого досвіду, зокре-
ма понаднормативного обслуговування устаткування та виконан-
ня завдань з меншою чисельністю робітників.

Враховуючи галузеві особливості та стан обліку окремих показни-
ків можуть бути встановлені й інші завдання поточного аналізу.

Підсумковий аналіз охоплює весь комплекс питань нормування 
праці, що розглядаються у тісному взаємозв’язку із динамікою вироб-
ничих показників. Підсумковий аналіз, зазвичай, виконується за під-
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сумками року. Такий аналіз здійснюється у кілька етапів: підготовка, 
збирання вихідних матеріалів, їх перевірка та оброблення, аналітична 
робота, підготовка підсумкового звіту з пропозиціями щодо усунення 
виявлених недоліків чи використання досягнень та позитивного досві-
ду. На першому етапі встановлюються завдання та об’єкти аналізу, тер-
міни його проведення, а також виконавці за кожним етапом. Збирання 
вихідних даних починається з підготовки переліку необхідних даних, 
розроблення макетів статистичних таблиць, встановлення завдань на 
проведення спеціальних досліджень, опитувань, анкетування.

Джерелами інформації є як статистична звітність підприємства, так 
і внутрішньовиробничий облік (виконання норм, використання робо-
чого часу, наряди та нормовані завдання, матеріали вивчення затрат 
робочого часу, звіти про виконання планів організаційно-технічних 
заходів та перегляду норм, заяви щодо перегляду норм за ініціативою 
працівників тощо).

Як джерела інформації аналізу нормування праці використовують 
паспортні характеристики машин та устаткування, технологічну до-
кументацію, звітність щодо використання устаткування у часі та його 
потужності. Такі дані доповнюються організаційною інформацією 
(системи обслуговування, розмір партії запуску, ступінь регламентації 
процесів).

Оброблення зібраних даних починається з перевірки їх достовірнос-
ті та правильності заповнення статистичних таблиць. Зібрані дані зво-
дяться в аналітичні таблиці, в яких відображається не тільки динаміка 
кожного показника, але й взаємопов’язані величини. Так, у таблиці, що 
відображає динаміку рівнів виконання норм, повинна бути інформація 
щодо питомої ваги робітників, що не виконують норми, використання 
робочого часу, структури норм за рівнем обґрунтованості, розподіл ро-
бітників за рівнем виконання норм, охоплення робіт нормуванням [26].

Сучасна практика господарювання свідчить, що на більшості ви-
робничих підприємств аналітична робота в ділянці нормування зовсім 
занедбана. Це пояснюється кількома причинами:

◊ зменшенням уваги до нормування як однієї з функцій управління 
виробництвом на тлі таких проблем, як спад виробництва, неста-
ча обігових коштів, дороговизна енергоресурсів;

◊ недостатня теоретико-методологічна розробка процедур аналізу;

◊ невисокий рівень професійної підготовки значної частини нор-
мувальників, що заважає широкому використанню математич-
них методів та ЕОМ;

◊ перевантаженість нормувальників іншими роботами поточного 
характеру, що нерідко навіть не входять до їхніх функціональних 
обов’язків [29].

Аналіз стану нормування праці на підприємстві повинен містити 
два напрямки дослідження: оцінювання досягнутого рівня нормування 
праці по підприємству в цілому та у його підрозділах і вивчення якості 
застосовуваних на підприємстві норм праці.

Для кваліфікованого оцінювання загального стану та рівня норму-
вання праці на підприємстві необхідно мати точну інформацію про:

◊ охоплення робіт і працівників нормуванням;
◊ рівень виконання норм;
◊ використання робочого часу;
◊ наявність та якість нормативної бази.
Показники охоплення робіт та працівників нормуванням дають 

можливість чітко окреслити сферу застосування норм праці на підпри-
ємстві; визначити частку промислово-виробничого персоналу, на яку 
поширюються норми, а відтак проектувати конкретні заходи щодо роз-
ширення сфери нормування.

Сферу застосування норм праці характеризують коефіцієнт охо-
плення працівників нормуванням Коп, коефіцієнт питомої ваги нормо-
ваного часу в загальній кількості відпрацьованого часу Кнч та показник 
процента технічно обґрунтованих норм в сукупності впроваджених на 
підприємстві норм [1, 29].

Коефіцієнт охоплення працівників нормуванням обчислюють за 
формулою:

                                          (13.1)

де Чн – чисельність персоналу, що працює за встановленими нормами;
Чз – загальна чисельність промислово-виробничого персоналу під-

приємства.
На підприємствах до працівників, праця яких нормується, нерідко 

помилково зараховують управлінський персонал, чисельність якого 
визначається за штатним розкладом. Це не завжди відповідає справ-
жнім потребам у персоналі для виконання виробничих завдань, тому 
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некоректно відображає інформацію щодо рівня нормування праці на 
підприємстві.

Коефіцієнт питомої ваги нормованого часу визначається за форму-
лою [29, c. 162]: 

                                        (13.2)

де ∑Т – сумарна нормована трудомісткість виконаних робіт за певний 
період, нормо-годин;
∑Тр – сумарний фактично відпрацьований час за той самий період, 

людино-годин.
Норми праці, що застосовуються на підприємствах, встановлюють-

ся за різними методами. Більш ґрунтовно стан нормування праці на 
підприємстві відображає показник процента технічно обґрунтованих 
норм в сукупності впроваджених на підприємстві норм dтн, який об-
числюється за формулою [1, c. 194]:

                                   (13.3)

де Нто – кількість впроваджених на підприємстві технічно обґрунтова-
них норм праці;
Нзаг – загальна кількість впроваджених на підприємстві норм праці.
Застосування досвідно-статистичних норм як недостатньо суворо 

розрахованих знижує якість нормування праці на підприємстві. На цей 
час нормується праця майже 40 % усіх зай нятих у промисловості пра-
цівників і майже 65 % робітників. Особ ливо низький рівень нормуван-
ня праці на допоміжних роботах з погодинною оплатою праці, норму-
вання праці фахівців і техніч них службовців, що зумовлює надлишкові 
витрати праці порівняно з наявними можливостями техніки, технології 
та персоналу, не доз воляє досить ефективно використовувати матері-
альні засади зро стання продуктивності праці [1].

Визначення рівня виконання працівниками встановлених норм праці 
дозволяє виявити чинники, що впливають на невиконання норм та значне 
їх перевиконання і здійснюється за використання таких показників:

◊ чисельність робітників-відрядників, що не виконують встанов-
лені норми виробітку;

◊ чисельність робітників-відрядників, що перевиконують вста-
новлені норми;

◊ середній по підприємству рівень невиконання норм;
◊ середній по підприємству рівень перевиконання норм.
В умовах НТП на підприємствах постійно вдосконалюється техніка, 

технологія, організація виробництва та праці. Це створює умови для 
скорочення трудомісткості продукції. Результатом цьо го є скорочення 
часу на виробництво одиниці, що, у свою чергу, викликає необхідність 
перегляду діючих норм праці. Чим вищий процент перевиконання 
норм, тим менше вони напружені, гірше обґрунтовані.

Щоб захистити цей процес від суб'єктивізму підприємця чи норму-
вальника, необхідно проаналізувати фактичний рівень пе ревиконання 
норм на підприємстві та на дільницях, де впроваджу вались останнім 
часом досягнення науково-технічного та органі заційного прогресу.

Рівень виконання норм виробітку встановлюють порівнян ням кіль-
кості робочого часу, передбаченого за нормою на пев ний обсяг виробле-
ної продукції, з фактично витраченим часом на випуск цієї продукції. 
Перевиконання чи недовиконання норм виробітку робітниками впли-
ває безпосередньо на обсяг вироб ництва продукції підприємством, а 
значить, обумовлює виконання контрактних зобов'язань фірми.

Значні відхилення у виконанні норм виробітку, наявність пев ної чи-
сельності робітників, які їх не виконують, свідчать про значні недоліки 
в організації виробництва і праці на цій дільниці [1].

Для визначення показника виконання місячних норм групою робіт-
ників на дільниці, в цеху застосовують два методи [5]:

◊ метод визначення процента виконання норм за фактично відпра-
цьованим часом (Пвідпр );

◊ метод визначення процента виконання норми за змінним (кален-
дарним) часом (Пзм ).

Рівень перевиконання трудових норм за фактично відпрацьо ваним 
часом визначається як співвідношення обсягу фактично виконаної ро-
бітником роботи у нормо-годинах до фактично відпра цьованого часу в 
людино-годинах:

                              (13.4)

де Тн – кількість нормо-годин на готову продукцію за нормами праці;
Тд – кількість додаткових нормо-годин за відхилення від нормаль-

них умов праці;
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Тб – кількість нормо-годин, що витрачено на виконання роботи 
(продукції), яку визнано браком не з вини робітника;

Тфв – фактична кількість відпрацьованого часу (за відрядною систе-
мою оплати праці), год.

Рівень перевиконання трудових норм за змінним часом ви значається 
із співвідношення витрат праці за нормами на випуск усього обсягу го-
тової продукції до відповідного календарного часу:

                             (13.5)

де Тн – витрати праці за нормами на випуск усього обсягу гото вої про-
дукції, нормо-годин;
Твпр – сума відрядно відпрацьованих годин;
Тпр – тривалість простоїв, годин;
Тп – тривалість відволікання відрядників на погодинно опла чувані 

роботи, год.
Рівень виконання норм виробітку на дільницях, де переважає масо-

вий тип виробництва однорідної продукції, визначається як співвідно-
шення фактичного та нормованого обсягів продукції [29]:

                                      (13.6)

де Рвн – рівень виконання норми виробітку;
Оф та Он – відповідно фактично вироблений та нормований обсяги 

продукції.
Але аналіз лише загального виконання норм виробітку ок ремими 

робітниками ще не дає уявлення про якість, наукову об ґрунтованість 
самих норм. Тому аналіз слід доповнити дослід женнями виконання 
окремих елементів норм, відповідності фак тичної організації праці за-
планованій, передбаченій на етапі про ектування й розробки норми.

Ступінь виконання обґрунтованих норм виробітку – важли вий по-
казник успішності праці як окремих робітників, так і вироб ничих, ко-
лективів у цілому.

Виявлення значного рівня перевиконання норм, наявність суттєвих 
змін технологічних, технічних, організаційних, санітарно-гігієнічних 
умов праці – це вагомі підстави для перегляду норм [1].

Як свідчить практика промислових підприємств, значне переви-
конання норм досягається за рахунок високої кваліфікації робітників; 
досконалої організації праці; застосування технологічних пристроїв та 

інструменту кращих, ніж було передбачено технологією; перевищення 
технологічних режимів роботи устаткування; збільшення партій обро-
блюваних предметів праці; самовільного зменшення виконавцями чис-
ла контрольних замірів; недостатнього обґрунтування норм; наявності 
помилково встановлених та застарілих норм.

Поширеними причинами невиконання норм праці можуть бути: не-
достатня кваліфікація та брак практичного досвіду у молодих робітни-
ків; недосконала організація праці, погане забезпечення робочих місць 
усім необхідним; надто зношене устаткування; некваліфікований або 
несвоєчасний інструктаж молодих робітників з боку майстрів, брига-
дирів та технологів; порушення робітниками трудової дисципліни; не-
ефективне мотивування праці [29].

Результати аналізу рівня виконання норм праці на підприємстві слу-
гують підставою для розроблення і запровадження заходів, спрямова-
них на забез печення умов, відповідних до параметрів, які було зафік-
совано при встановленні норм для тих робітників, що не виконують 
норми; перегляду і впровадження нових норм, що відповідають удос-
коналенню виробництва і праці під впливом НТП на тих робочих міс-
цях, де існуючі норми праці набагато перевиконуються; розроблення 
та затвердження графіку перегляду та впровадження оновлених норм 
і здійснення заходів щодо забезпечення відповідних умов щодо запо-
бігання невиконанню норм.

Аналіз використання робочого часу дає можливість виявляти наявні 
та приховані втрати часу впродовж зміни, оцінювати рівень організації 
виробництва і праці та трудової дисципліни, знаходити резерви зрос-
тання продуктивності праці [29].

Нормування може забезпечувати економію робочого часу тільки в 
тому випадку, коли якість норм підтримується на високому рівні, від-
повідно до сучасних умов виробництва.

Якість норми розглядається як здатність стимулювати підви щення 
продуктивності праці. Вона значною мірою залежить від методу її 
встановлення. Тому впровадження технічно обґрунтова них норм спри-
яє вирішенню завдання підвищення якості норму вання праці на під-
приємстві [1].

Відсутність прямих показників оцінки якості норм праці ви кликає 
необхідність застосування таких непрямих показників, як точність 
норм та напруженість норм праці [27, 29].
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Під точністю норми праці (Іп ) розуміють межу допустимого від-
хилення в рівнях виконання норм внаслідок відмінностей в інди-
відуальній продуктивності праці [29, c. 167]:

                                       (13.7)

де Рс – середній рівень виконання норм, %;
Рм – максимально допустиме відхилення індивідуального ви робітку 

від середнього рівня (для машинних робіт дорівнює 33 %, для 
ручних – 50 %);

Чз – загальна чисельність досліджуваної групи працівників.
Напруженість норми праці визначається через порівняння серед-

нього рівня їх виконання (у процентах) з максимальним відхилен ням 
від 100%. Нормальний рівень напруженості визначається за формулою 
[29, c. 167]:

                                      (13.8)

Наявність різних рівнів точності та напруженості норм на практи-
ці поділяє роботи та вироби на вигідні та невигідні з точки зору за-
трат праці (робочого часу) на їх виготовлення, вони є підґрун тям для 
суб’єктивізму в поділі праці між бригадами та окремими робітниками, 
що, в свою чергу, суттєво погіршує соціально-психо логічний мікроклі-
мат серед робітничого персоналу на підприємстві.

Статистично допустиме відхилення середнього рівня виконання 
норм по кожному підрозділу підприємства від середнього рівня по під-
приємству в цілому ∆Рс розраховується за формулою [29]:

                          (13.9)

де Чнп – чисельність робітників, праця яких нормується, в конкрет-
ному підрозділі;
Чн – загальна чисельність робітників, праця яких нормується, на 

підприємстві.
Середня величина варіації відхилень на підприємстві визна чається за 

допомогою показника середньоквадратичного відхи лення [29]:

                                   (13.10)

де т – рівень відхилення за рахунок неадекватної напруженості норм.
Оцінювання якості норм праці доцільно здійснювати одночасно 

з атестацією робочих місць на підприємстві. Вибіркове оцінювання 
якості норм затрат праці нормувальники також проводять впродовж 
року відповідно до затверджених планів технічного і організаційного 
розвитку підприємства та його структурних ланок. Позапланова пере-
вірка якості норм може проводитись на вимогу працівників або проф-
спілкового комітету підприємства [29].

13.3.  Організація перегляду та впровадження норм
Діючі норми виробітку, часу та обслуговування, а також нормативи 

чисельності підлягають своєчасному перегляду та заміні новими нор-
мами внаслідок впровадження організаційно-технічних заходів, що за-
безпечують підви щення продуктивності праці на окремих агрегатах, 
робочих місцях, операціях або забезпечують поліпшення організації 
праці по підприємству в ціло му. Перегляд норм, як правило, призво-
дить до поліпшення їх якості, забезпечення повнішої їх відповідності 
рівню організації виробництва, використання наявних резервів підви-
щення продуктивності праці.

Чинники, що визначають об’єктивну необхідність перегляду норм, 
поділяють на три групи [5, 26]. Перша група чинників пов’язана зі змі-
ною організаційно-технічних та санітарно-гігієнічних умов виробни-
цтва; друга –зі зростанням кваліфікації та спеціалізованих навиків ро-
бітників; третя – з наявністю норм, під час встановлення яких було 
допущено помилки.

До організаційно-технічних заходів, що підвищують продуктив-
ність праці на підприємстві, відносять: покращення конструкції ви-
робів; введення нового та модернізація діючого устаткування; впрова-
дження більш прогресивної технології; удосконалення технологічного 
та організаційного оснащення, інструментів; механізація та автомати-
зація виробничих процесів; удосконалення організації робочих місць; 
використання нових видів сировини, матеріалів, палива тощо.

Підлягають перегляду застарілі норми виробітку, часу, обслугову-
вання та нормативи чисельності на роботи, трудомісткість яких змен-
шилась внаслідок загального покращення організації виробництва та 
праці (покращення обслуговування робочих місць, збільшення партій 
оброблюваних виробів, навчання передовим методам та прийомам пра-
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ці, суттєве покращення умов праці тощо), збільшення обсягів виробни-
цтва, зростання професійної майстерності та удосконалення виробни-
чих навиків робітників та службовців. За таких умов норми перегляда-
ються у терміни та масштаби, встановлені керівництвом підприємства 
із погодження з профспілковим комітетом.

За мірою виявлення підлягають перегляду помилково встановлені 
норми, в яких невірно враховано організаційно-технічні умови чи до-
пущені неточності у застосуванні нормативних матеріалів та виконанні 
розрахунків.

Основні варіанти організації перегляду норм праці визначаються 
характером організаційно-технічних заходів. Впровадження окремого 
заходу, що охоплює невелике коло операцій, створює умови для підви-
щення продуктивності праці на окремих операціях, а відповідно, і для 
відповідного перегляду норм праці. Заходи групового характеру дозво-
ляють здійснювати перегляд норм праці для групи операцій, робочих 
місць, видів продукції; заходи масового характеру – для усіх трудових 
та технологічних процесів без врахування їх особливостей. Найбіль-
ша ефективність перегляду норм праці досягається під час проведення 
групових та масових організаційно-технічних заходів. Під час здій-
снення організаційно-технічних заходів, що сприяють загальному по-
кращенню організації виробництва та праці, перегляд норм здійсню-
ється в одночасовому порядку.

Заміна та перегляд застарілих норм праці мають й інші особливості. 
Під час освоєння виробництва нової продукції, а також за зміни вироб-
ничої програми відбувається постійне зниження необхідних та фактич-
них затрат праці. На період освоєння встановлюються постійна та про-
ектна норми праці (на умови встановленого, освоєного виробництва чи 
на проектні умови) та надбавки (додатковий час) до неї, що враховують 
процес освоєння. Такі надбавки можуть бути двох видів: надбавки, що 
враховують відсутність запроектованих організаційно-технічних умов; 
надбавки, необхідні робітнику для відпрацювання та закріплення спе-
ціалізованих навиків виконання даної роботи. Обидва варіанти надба-
вок можуть використовуватись одночасно.

Під час освоєння виробництва можливий як операційний, так і групо-
вий перегляд норм праці. Груповий перегляд пріоритетніший, оскільки 
полегшує адміністрації проведення організаційної та роз’яснювальної 
роботи.

Перегляд помилково встановлених норм праці може бути операцій-
ним, груповим чи масовим. Це пов’язано з особливостями нормованих 
процесів та наявністю нормативних матеріалів для нормування пра-
ці. Під час усунення помилок норма часу може переглядатись у бік як 
зменшення, так й збільшення.

Співвідношення чинників, що обумовлюють перегляд норм, за-
звичай, залежить від стадії освоєння виробництва та його масштабів, 
рівня механізації та автоматизації технологічних та трудових процесів. 
Чим вищий рівень механізації та автоматизації виробництва, більші 
його масштаби, тим більш значима в отриманій економії від заміни та 
перегляду норм праці частка організаційно-технічних заходів [26].

Перегляд норм праці відбувається у певній послідовності:
◊ визначають дільниці, робочі місця і професії працівників, де 

впроваджено норми праці;
◊ аналізують рівень виконання норм праці серед робітників на 

дільницях, у цехах та на підприємстві в цілому;
◊ встановлюють рівень перевиконання норм, тобто виявля ють чин-

ники зростання продуктивності праці чи вдосконалення вироб-
ництва;

◊ оцінюють якість впроваджених норм;
◊ досліджують прогресивні зміни у технології, технічних, органі-

заційних та санітарно-гігієнічних умовах праці;
◊ розраховують нові, прогресивні норми відповідно до по ліпшення 

техніко-організаційних і санітарно-гігієнічних умов на робочому 
місці;

◊ розробляють графік впровадження нових норм у цехах і на діль-
ницях підприємства;

◊ розробляють форми й періодичність контролю впровад ження 
норм та їх оволодіння;

◊ проводять виробничий інструктаж тих робітників, для яких пере-
глянуто норми праці.

Перегляд норм стосується інтересів виробництва та еконо мічних ін-
тересів робітників, оскільки нова норма має призвести як до зниження 
витрат виробництва на одиницю продукції, так і до зро стання мате-
ріальної зацікавленості робітників. Цього досягають встановленням 
норми на рівні між середніми та найбільш пере довими показниками, 
враховуючи широке використання матері ального стимулювання.
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Норми переглядають на основі календарного плану заміни норм на 
дільницях та за видами робіт. Конкретні плани перегляду норм склада-
ють відповідно до планів організаційно-технічних заходів з удос-
коналення виробництва та підвищення конкурентоспроможності про-
дукції. У них відображається узгоджена спільна робота адмі ністрації 
та профспілкової організації щодо систематичного вдос коналення нор-
мування праці з метою підвищення її продуктив ності, поліпшення всіх 
економічних показників виробничої діяль ності підприємства.

Таким чином, перегляд усіх видів трудових норм є не тільки наслід-
ком, але й стимулом до підвищення рівня механізації і авто матизації 
праці, впровадження устаткування з програмно-число вим управлін-
ням, робототехніки та сучасних комп’ютерних техно логій, більш 
ефективних технологій і форм організації праці, сумі щення професій 
і трудових функцій, опанування передових ме тодів роботи; надалі це 
призводить до старіння і необхідності за міни раніше встановлених тру-
дових норм новими [1].

Впровадження норм праці – завершальний етап нормування праці 
та поряд з тим вихідна умова подальшого зростання продуктивності 
праці на базі удосконалення технологічних та трудових процесів та 
установлення нових норм праці.

Впровадження норм праці складається з трьох етапів:
◊ доведення норми виконавцю (виконавцям) процесу;
◊ запровадження на робочому місці організаційно-технічних умов, 

що передбачені нормою;
◊ оволодіння виконавцями технологічними та трудовими процеса-

ми, що закладені в основу норми [26].
Впровадження норм праці – процес двосторонній, що потребує 

спільної участі адміністрації, з одного боку, та робітників і службовців 
– з іншого. Відповідно до Кодексу законів про працю України (ст. 86) 
запровадження, заміна і перегляд норм праці проводяться власником 
або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом 
первинної профспілкової організації (профспілковим представником). 
Власник або уповноважений ним орган повинен роз’яснити працівни-
кам причини перегляду норм праці, а також умови, за яких мають за-
стосовуватися нові норми. Про запровадження нових і зміну чинних 
норм праці власник або уповноважений ним орган повідомляє праців-
ників не пізніш як за один місяць до запровадження [18].

Виконавцю нормованого процесу доводяться величина норми, тех-
нологічний та трудовий процеси, покладені в основу норми, метод її 
встановлення, термін дії норми, умови зміни, форма та система стиму-
лювання.

Створення на робочому місці організаційно-технічних умов, що пе-
редбачені нормою праці, забезпечується відповідними службами під-
приємства, а також безпосередньо виконавцем нормованого процесу.

Завершальна стадія впровадження норми праці – оволодіння тех-
нологічними та трудовими процесами, покладеними в основу норми 
праці, та досягнення передбаченого нормою рівня продуктивності пра-
ці. Виконавець повинен відпрацювати та закріпити навики виконан-
ня конкретної роботи, освоїти засоби праці. Скорочення даної стадії 
впровадження норми праці досягається шляхом постійного підвищен-
ня професійного рівня підготовки робітників, навчання їх прийомам 
та методам праці. Вхідний інструктаж до початку роботи та поточний 
у процесі освоєння роботи виконується майстром, бригадиром із за-
лученням за потреби технолога, інженера з організації та нормування 
праці, передових робітників [26].

Перегляд і впровадження більш досконалих норм праці по в'язані 
з великою, напруженою роботою не тільки фахівців-нормувальників, 
але й усього колективу підприємства. Тому така діяльність має бути 
високоефективною, тобто отримані результа ти повинні значно переви-
щувати витрати на оновлення норм.

Економічні результати оновлення норм такі:
◊ скорочення трудомісткості виробництва продукції;
◊ скорочення чисельності окремих груп персоналу (в першу чергу, 

основних робітників);
◊ зростання продуктивності праці;
◊ зниження зарплатомісткості продукції.
Визначення цих величин відбувається методом прямих роз рахунків 

на дільницях, у цехах та на підприємстві в цілому [1].
Відсоток підвищення норм виробітку за рахунок заходів, які 

пов’язані з поліпшенням використання змінного часу, визначається за 
формулою [11, c. 131].
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де 
1 2
, i iK K  – значення коефіцієнтів використання змінного часу до і 

після впровадження заходів.
Відсоток підвищення норм виробітку за рахунок комплексу заходів 

з поліпшення використання змінного часу і зниження трудомісткості 
визначається за формулою [11, c. 132]:

                              (13.12)

де 1 2, t t  – значення трудомісткості до і після впровадження заходів.
Визначивши можливий рівень підвищення норм виробітку на окре-

мих операціях, можна розраховувати, на скільки відсотків, підвищать-
ся норми в цілому по дільниці, цеху, підприємству [11, c. 132]:

           (13.13)

де асер – середній відсоток підвищення норм по дільниці, цеху, підпри-
ємству;

1 2, , ... , na a a  – відсоток підвищення норм за окремими операціями;
– число робітників, які зайняті на операціях, де пере-

глядаються норми;
1 2, , ... , nT T T  – час дії нових норм з моменту впровадження до кінця 

року, дні, міс;
∑Ч – загальне число всіх робітників по дільниці, цеху, підпри-

ємству, осіб;
Тк – календарний час за рік, дні, міс.
Чисельність вивільнених робітників (фактичну чи умовну) при пере-

гляді норм часу, норм виробітку чи нормованих завдань вс тановлюють 
за формулами [44]:

◊ на відрядно оплачуваних роботах:

                               (13.14)

де ΔЧв – чисельність вивільнених робітників-відрядників;
t1, t2 – відповідно трудомісткість j-ї одиниці продукції (роботи) до та 

після впровадження нових норм, нормо-год.;
Фр – річний фонд робочого часу одного робітника, год.;

Квн – коефіцієнт виконання норми виробітку за місяці, що переду-
ють перегляду (заміні) норми;

В2 – обсяг продукції (робіт) після впровадження нових норм часу;
р – кількість видів продукції, трудомісткість яких знижено внас-

лідок перегляду норм;
◊ на почасово оплачуваних роботах:

                            (13.15)

де ΔЧп – чисельність вивільнених робітників-погодинників;
Чбі

 – базова чисельність, яку встановлено для відповідної і-ї групи 
працюючих за штатним розкладом;

Чні
 – чисельність тієї ж і-ї групи працюючих, яку встановлено за 
новими нормами часу (виробітку чи нормованого завдання);

М – кількість місяців дії заходу;
п – кількість груп робітників-погодинників.
Чисельність вивільнених робітників (умовно) при перегляді норм 

обслуговування (розрахунково на рік) встановлюється так [1, c. 201]:

               (13.16)

де ΔЧобсл – чисельність вивільнених (умовно) робітників;
Нобсл.б , Нобсл.н – відповідно базисна та нова норми обслугову вання;
Кзмі

 – коефіцієнт змінності праці і-ї групи робітників.
Встановлення чисельності вивільнених (умовно чи фактично) робіт-

ників чи службовців (розрахунково на рік) відбувається так [1, c. 201]:

                   (13.17)

де ΔЧф – чисельність вивільнених (умовно чи фактично) робітників 
або службовців;
Нчис.б та Нчис.н – відповідно базисна та нова норми чисельності на 

зміну;
Кзмі

 – коефіцієнт змінності праці обслуговуваних і-х одиниць устат-
кування, обладнання, площ, агрегатів, для яких встановлено 
норму обслуговування.

Своєчасний перегляд і впровадження оновлених, технічно обґрун-
тованих норм сприяє підвищенню продуктивності праці.
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Індекс зростання продуктивності праці за рахунок підвищення 
фактичного процента виконання норм виробітку (Пн.ф ) до процен та 
(розміру), передбаченого планом (Пн.пл) визначається так [1, c. 202]:

                                           (13.18)

Зниження відрядних розцінок внаслідок перегляду норм забезпе-
чує економію заробітної плати, яка може бути визначена за формулою 
[11]:

                               (13.19)
або

                                   (13.20)

де Р1, Р2 – розцінка до і після перегляду норм;
Q – кількість виробленої продукції, від моменту перегляду норм до 

кінця року;
К – коефіцієнт, який враховує  відрахування на соціальне страху-

вання;
т – тарифна частина у фонді заробітної плати, %;
Р – відсоток зниження розцінок.
Впровадження нормування праці керівного персоналу та кож супро-

воджується зниженням трудомісткості управлінських робіт і скорочен-
ням чисельності персоналу на рівні інших служ бовців. У кінцевому 
рахунку це призводить до економії прямої заробітної плати, непрямої 
та додаткової, а також усіх нараху вань на неї.

Економія прямої заробітної плати в управлінській сфері ста-
новитиме [2, c. 202]:

                           (13.21)

де ∆ЗП – розрахункова економія прямої заробітної плати;
 – відповідно стара та нова норми витрат праці на і-у роботу;

Vі – обсяг робіт, на які розповсюджується і-а норма;
ki – тариф (розцінка) на виконання і-го виду роботи;
т – загальна кількість нормованих робіт.
Таким чином, ефективність вдосконалення нормування праці на під-

приємстві, пов’язана з визначенням та впровадженням про гресивних 

науково обґрунтованих норм, полягає у підвищенні рівня продуктив-
ності праці основних виробничих робітників і скоро ченні трудоміст-
кості праці допоміжних робітників та всіх інших категорій персоналу. 
Це зумовлює здешевлення виробництва про дукції на підприємстві за 
рахунок зниження її зарплатомісткості.

Економія заробітної плати окремого працівника встановлюється за 
формулою [1, c. 203]:

                           (13.22)

де ∆ЗП – економія заробітної плати і-го працівника, який зни зив тру-
домісткість праці;

1 2
, i iT T  – трудомісткість відповідно до і після її зниження і-м пра-
цівником, год.;

Фі – корисний фонд і-го працівника, годин;
ЗПсері – середньогодинна зарплата і-го працівника.
Загальна економія внаслідок зниження зарплатомісткості виробни-

цтва продукції на підприємстві становитиме [1, c. 203]:

                      (13.23)

де  – відповідна сума всіх виплат по заробітній платі на 
підприємстві до і після перегляду та оновлення норм;
В1, В2 – відповідно обсяг продукції на підприємстві до та після пере-

гляду й оновлення норм.
Слід зазначити, що соціальний ефект перегляду й оновлення норм 

полягає у ліквідації неофіційного, прихованого безробіття, тобто не-
виправдано великої внутрішньовиробничої чисельності персоналу під-
приємства [1].

Основними документами щодо організації впровадження норм у 
виробництво є типові проекти організації робочих місць, операційно-
інструкційні норми, в яких відображаються основні вимоги до органі-
зації виробничо-трудових процесів, і нормативний матеріал, покладе-
ний в основу розроблених норм. Дані документи є основними матері-
алами при проведенні виробничого інструктажу і навчання робітників 
новим методам і прийомам роботи, які закладені в основу нових науко-
во обґрунтованих норм.
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Розділ  13.  Організація нормування праці на підприємстві

Впровадженими у виробництво нормами вважаються такі, які засвоє-
ні, тобто виконуються більшістю робітників. У період впровадження норм 
проводяться хронометражні спостереження і фотографії робочого дня для 
виявлення причин невиконання норм і розповсюдження досвіду передо-
вих робітників, які успішно засвоїли прогресивні норми [11].

За умов ринку нормування виступає складовою частиною організа-
ції управління виробничим процесом, ефективним засобом зниження 
трудомісткості продукції на основі впровадження обґрунтованих норм 
праці на виготовлення продукції (виконання робіт), які враховують як 
зовнішні, так і внутрішні чинники та умови діяльності підприємства.

Ефективне управління нормуванням праці, постійний контроль за 
рівнем виконання науково обґрунтованих норм виробітку і безперерв-
не удосконалення умов виробництва та його організації дозволить в 
умовах жорсткої конкурентної боротьби кваліфіковано, компетентно й 
економічно обґрунтовано на рівні підприємства здійснювати управлін-
ські дії, спрямовані на поліпшення використання людського потенціа-
лу, зростання продуктивності праці, підвищення ефективності вироб-
ництва.

Тести для самопідготовки
1. Що пояснює визначення «сукупність організаційно-технічних та 

соціально-економічних заходів щодо раціоналізації праці на вироб-
ництві»?
а) нормування праці;
б) управління нормуванням праці;
в) система управління нормуванням праці;
г) система управління підприємством.

2. До якого з нижче наведених понять найкраще підходить твердження 
«сукупність підрозділів (організацій, інститутів, лабораторій, відді-
лів тощо), що виконують встановлені функції щодо організації нор-
мування праці»?
а) нормування праці;
б) управління нормуванням праці;
в) система управління нормуванням праці;
г) система управління підприємством.

3. Які рівні виділяють у системі управління нормуванням праці:
а) державний рівень;

б) регіональний рівень;
в) галузевий рівень;
г) рівень підприємства?

4. На якому рівні управління нормуванням праці полягає у загальному 
науково-методичному та адміністративному управлінні, формуван-
ні єдиної науково-технічної політики, загальних принципів та мето-
дів удосконалення нормування праці:
а) державному рівні;
б) регіональному рівні;
в) галузевому рівні;
г) рівні підприємства?

5. На якому рівні управління нормуванням праці полягає у розроблен-
ні галузевих та участі у розробленні міжгалузевих нормативних 
матеріалів з праці, методичному управлінні щодо удосконалення 
нормування праці в об’єднаннях, вивченні, узагальненні та розпо-
всюдженні в галузі передового досвіду з нормування праці:
а) державному рівні;
б) регіональному рівні;
в) галузевому рівні;
г) рівні підприємства?

6. Розрізняють такі системи управління нормуванням праці на підпри-
ємстві:
а) сукупна система;
б) децентралізована система;
в) централізована система;
г) змішана система.

7. За якої системи управління нормуванням праці на підприємстві праців-
ники апарату нормування знаходяться у подвійному підпорядкуванні:
а) сукупної системи;
б) децентралізованої системи;
в) централізованої системи;
г) змішаної системи?

8. За якої системи управління нормуванням праці на підприємстві у 
відділі організації праці та заробітної плати централізується лише 
розрахунок норм, а поточна робота з впровадження норм, контролю 
за їх виконанням, складання звітів покладається на цехових норму-
вальників:
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а)  сукупної системи;
б)  децентралізованої системи;
в)  централізованої системи;
г)  змішаної системи?

9.  Відповідно до періодичності проведення аналізу нормування праці 
розрізняють:
а)  загальний аналіз;
б)  детальний аналіз;
в)  поточний аналіз;
г)  підсумковий аналіз.

10.  Сферу застосування норм праці характеризують такі коефіцієнти:
а)  коефіцієнт охоплення працівників нормуванням;
б)  коефіцієнт питомої ваги нормованого часу в загальній кількості 

відпрацьованого часу;
в)  рівень перевиконання трудових норм за змінним часом;
г)  показник  частки  технічно  обґрунтованих  норм  в  сукупності 

впроваджених на підприємстві норм.
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Виробничий процес – це цілеспрямоване, постадійне перетворення вихід-
ної сировини та матеріалів у готову продукцію, яка призначена як для спожи-
вання, так і для подальшого перероблення (6).

Виробничий цикл виготовлення виробу (партії) являє собою календарний 
період перебування його у виробництві з часу запуску вихідних матеріалів та 
напівфабрикатів в основне виробництво до отримання готового виробу (81).

Глибина різання – це товщина шару матеріалу, який знімається за один про-
хід (262).

Добовий режим праці та відпочинку включає кількість змін за добу, час 
відновлення працездатності між змінами (77).

Допоміжний перехід – закінчена частина технологічної операції, яка скла-
дається з дій людини та (або) устаткування, що не супроводжуються зміною 
форми, розмірів чи чистоти поверхонь, але необхідні для виконання техноло-
гічного переходу (установка і зняття оброблюваної деталі, зміна інструмента 
тощо) (62).

Допоміжний прохід – закінчена частина технологічного переходу, яка скла-
дається з однократного переміщення інструмента щодо заготовки, але не су-
проводжується зміною форми, розмірів, чистоти поверхні або властивостей 
заготовки, проте необхідна для виконання робочого ходу (63).

Допоміжні процеси  – процеси, що лише сприяють безперебійній роботі під-
приємства, але безпосередньої участі у виготовленні продукції не беруть (6).

Евристика – наука про розв’язання творчих завдань, про прийоми, методи 
і правила теоретичного дослідження та пошуку істини (67).

Змінний режим визначає загальну тривалість робочої зміни, час її початку 
та закінчення, тривалість обідньої перерви, тривалість праці та частоту регла-
ментованих перерв на відпочинок (77).

Кваліфікаційна структура – це процентне співвідношення груп працівни-
ків різних рівнів кваліфікації в загальній чисельності персоналу (69).

Кваліфікаційний поділ праці зумовлюється різним ступенем складності ви-
конуваних робіт і полягає у відокремленні складних робіт від простих (18).

Кооперування праці означає досягнення раціональних пропорцій в затра-
тах праці різних видів і передбачає встановлення раціональних соціально-

трудових взаємовідносин між учасниками трудового процесу, узгодження ін-
тересів людей і цілей виробництва (18).

Метод моментних спостережень – метод спосте реження, який передба-
чає фіксування окремих (заздалегідь вибраних) випадкових моментів робочої 
зміни стану робітника (апарата, верстата, іншого устаткування) щодо вико-
нання завдання або простою та встановлення на основі цих даних питомої 
ваги та абсолютних значень затрат часу (124).

Метод нормування праці – методологічні основи, що встановлюють мето-
дику дослідження, проектування і визначення величини затрат робочого часу 
та розроблення нормативних матеріалів для нормування трудових процесів  
(245).

Мікроелемент – простий елемент ручної операції, є закінче ною дією, яка 
характеризується єдністю цільової настанови, постійним складом взаємоді-
ючих об’єктів і складається з одного трудового руху (їхнього комплексу), що 
виконується безупинно (166).

Місячний режим праці та відпочинку визначає кількість робочих та не-
робочих днів у даному місяці, кількість працівників, які йдуть у відпустку, 
тривалість основних та додаткових відпусток (77).

Норма виробітку – це кількість одиниць продукції у натуральних вимір-
никах, яку повинен виробити працівник за одиницю робочого часу (годину, 
зміну, місяць) за певних організаційно-технічних умов (221).

Норма затрат робочого часу – норма, що визначає величину часу, необ-
хідного для виконання одиниці роботи одним або кількома робітниками (217).

Норма обслуговування – це кількість виробничих об’єктів (верстатів, ро-
бочих місць, людей, виробничої площі тощо), які робітник або група робіт-
ників (бригада) повинні обслуговувати за одиницю робочого часу за певних 
організаційно-технічних умов (222).

Норма підлеглості – це оптимальна кількість працівників, що ними може 
управляти один керівник (223).

Норма співвідношення працівників – це нормативні пропорції чисельності 
працівників різних категорій (223).

Норма тривалості – норма, що визначає тривалість виконання одиниці ро-
боти на одному робочому місці (верстаті) (218).

Норма часу – це кількість робочого часу, об’єктивно необхідного для ви-
готовлення заданої одиниці продукції або виконання встановленого обсягу 
роботи за певних організаційно-технічних умов (221).

Норма часу обслуговування – норма, що характеризує необхідний час на 
обслуговування одиниці устаткування, виробничої площі та інших об’єктів 
(218).
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Норма чисельності персоналу – це об’єктивно необхідна та достатня 
за даних організаційно-технічних умов чисельність працівників певного 
професійно-кваліфікаційного складу для виконання конкретних виробничих, 
управлінських функцій та обсягів робіт (222).

Нормативи обслуговування – регламентовані величини затрат праці на об-
слуговування одиниць устаткування, робочого місця, робочої бригади (157).

Нормативи підлеглості – нормативи, що визначають кількість працівни-
ків, які повинні бути безпосередньо підпорядковані одному керівнику (158).

Нормативи режимів роботи устаткування – це регламентовані величини 
параметрів роботи металорізальних верстатів, які забезпечують найдоцільні-
ше їх використання з урахуванням типу виробництва, виду устаткування, об-
роблюваних матеріалів, характеру оброблення, застосовуваних інструментів і 
особливостей виготовлення продукції (157).

Нормативи часу – розрахункові величини затрат робочого часу на вико-
нання окремих елементів операції (157).

Нормативи чисельності – це регламентована кількість робітників, служ-
бовців, допоміжного персоналу, яка потрібна для якісного виконання певного 
обсягу робіт або обслуговування даного робочого місця (158).

Нормативні матеріали – це комплекс довідкової інформації, необхідної 
для визначення норм затрат праці аналітично-розрахунковим методом (155).

Нормоване завдання – це встановлений обсяг роботи, який робітник чи 
група робітників (бригада) повинні виконати за певний робочий період (зміну, 
місяць) (223).

Нормування праці – це встановлення кількості та якості праці, необхідної 
для виконання конкретної роботи, виготовлення конкретної продукції за пев-
них організаційно-технічних умов виробництва (26).

Об’єкт нормування праці – це трудова діяльність людини, здійснення нею 
виробничого процесу з метою перетворення сировини, матеріалів, напівфа-
брикатів у готову продукцію (59).

Обслуговуючі процеси  – процеси, що створюють умови для здійснення 
основних та допоміжних процесів виробництва (7).

Операція – це  частина виробничого процесу, яка виконується або на одно-
му робочому місці без переналагодження обладнання, або коли кількома ро-
бітниками виготовляється один продукт (59).

Організація праці – це складний процес поєднання в оптимальних пропо-
рціях робочої сили, знарядь і предметів праці та створення умов для їх спіль-
ного й ефективного функціонування (14).

Організація робочого місця – це система заходів щодо його планування, 
оснащення засобами і предметами праці, розміщення в певному порядку, об-
слуговування й атестації (20).

Основні процеси  – процеси, що безпосередньо пов’язані з перетворенням 
предметів праці у готову продукцію (6).

Осцилографічний метод – метод дослідження трудових процесів, що базу-
ється на автоматичній реєстрації змісту, тривалості і послідовності виконання 
елементів операції через систему встановлених датчиків і фіксації їх на спеці-
альній стрічці у вигляді осцилограми (109).

Персонал – це основний штатний склад працівників підприємства (орга-
нізації), що володіють необхідною кваліфікацією і виконують різноманітні 
виробничо-господарські функції (67).

Підготовчо-завершальний час – час, який робітник (бригада) витрачає на 
підготовку до виконання цільової роботи та дії, пов’язані з її закінченням (87).

Подача різального інструмента – це відстань його переміщення за одне 
обертання шпинделя чи один подвійний хід відносно оброблюваної заготовки 
(токарні, свердлильні, поздовжньо-стругальні верстати) або відповідне пере-
міщення заготовки відносно інструмента (фрезерні, поперечно-стругальні 
верстати) (262).

Позиція – фіксоване положення, яке надається незмінно закріпленій об-
роблюваній заготовці або складальній одиниці разом з приладдям відносно 
інструмента або нерухомої частини устаткування для виконання певної час-
тини операції (63).

Поопераційний поділ праці означає закріплення за працівниками окремих 
операцій для скорочення виробничого циклу (17).

Предмет нормування праці – тривалість трудових процесів у часі (59).
Припуск на оброблення – це товщина шару матеріалу, який знімається у 

процесі оброблення поверхні заготовки  (261).
Професійна структура – це частки груп працівників певних професій у 

загальній кількості співробітників підприємства, виражені у відсотках (69).
Професійний поділ праці відбувається між групами робітників за ознакою 

технологічної однорідності виконуваних ними робіт і залежить від знарядь і 
предметів праці, технології виробництва (17).

Робоче місце – це первинна ланка виробництва, зона прикла дання праці 
одного або кількох (якщо робоче місце колективне) ви конавців, визначена на 
підставі трудових та інших діючих норм і оснащена необхідними засобами 
для трудової діяльності (20).

Робочий прохід – закінчена частина технологічного переходу, яка склада-
ється з однократного переміщення інструмента відносно заготовки і яка су-
проводжується зміною форми, розмірів, чистоти поверхонь або властивостей 
заготовки (62).
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Система управління нормуванням праці – це сукупність підрозділів (ор-
ганізацій, інститутів, лабораторій, відділів тощо), що виконують встановлені 
функції щодо організації нормування праці (351).

Соціальна структура персоналу підприємства – це кількісне співвідно-
шення між різними категоріями працівників, що розрізняються за характером 
трудових функцій (70).

Спосіб встановлення норм показує, на підставі якої інформації та яким 
шляхом її визначено (245).

Структура персоналу – співвідношення між окремими групами працівни-
ків підприємства (69).

Суспільний поділ праці – це диференціація в суспільстві як цілому соціаль-
них функцій, що виконуються певними групами людей, і виділення у зв’язку 
з цим різних сфер суспільства (проми словість, сільське господарство, наука, 
мистецтво, армія і т. д.), які, в свою чергу, поділяються на дрібніші галузі й 
підгалузі (16).

Технічний поділ праці – це диференціація видів трудової діяль ності між 
підрозділами та працівниками підприємства, поділ трудового процесу на під-
приємстві на ряд часткових функцій і опера цій, це спеціалізація працівників у 
процесі економічної діяльності (16).

Технологічний перехід – закінчена частина технологічної операції, що ха-
рактеризується постійністю інструмента, який застосовується, та поверхонь, 
що створюються обробкою або з’єднанням під час складання (62).

Технологічний поділ праці передбачає поділ виробничого процесу за вида-
ми, фазами і циклами (17).

Технологічний процес – це сукупність операцій, спрямованих на зміну фор-
ми, стану, властивостей предмета праці (48).

Тижневий режим праці та відпочинку передбачає різні графіки роботи, 
кількість вихідних днів на тиждень, роботу у вихідні та святкові дні (77).

Тривалість виробничого циклу – інтервал календарного часу від початку 
першої виробничої операції до закінчення останньої (81).

Тривалість операційного циклу – це час обробки однієї партії деталей на 
конкретній операції технологічного циклу (81).

Трудова дія – це елемент трудового прийому, сукупність дій робітника, 
необхідних для виконання частини трудового прийому (64).

Трудовий прийом (комплекс трудових прийомів) є часткою трудової опера-
ції, що являє собою завершену сукупність дій робітника, які характеризують-
ся певним цільовим призначенням та незмінністю визначених факторів (64).

Трудовий процес – це сукупність дій, методів і засобів доцільного за техноло-
гічним процесом впливу на предмети праці за допомогою знарядь праці (49).

Трудовий рух – однократне переміщення робочих органів людини (рук, ніг, 
пальців, тулуба, очей) з одного положення в інше при виконанні трудової дії (64).

Трудомісткість – це сума затрат робочого часу на виготовлення одинці 
продукції за певних організаційно-технічних умов (239).

Управління нормуванням праці на підприємстві – це сукупність 
організаційно-технічних та соціально-економічних заходів щодо раціоналіза-
ції праці на виробництві (361).

Установка – частина технологічної операції, незмінним елементом якої є 
закріплення оброблюваної заготовки або складальної одиниці (62).

Фіксажні точки – зовнішні чіткі позначення, що свідчать про початок чи 
закінчення трудового руху (64).

Фотографія виробничого процесу – метод спосте реження, який передба-
чає одночасне вивчення затрат робочого часу кожного робітника і часу робо-
ти устаткування з фіксацією параметрів роботи устаткування і технологічних 
режимів (121).

Фотографія робочого часу – спостереження і послідовний запис усіх за-
трат робочого часу і перерв протягом зміни із зазначенням їх тривалості і по-
слідовності (113).

Фотохронометраж – це комбінований спосіб спостереження, в якому по-
єднується фотографія робочого дня і хронометраж оперативного часу (149).

Функціональний поділ праці відбувається між різними категоріями праців-
ників, які входять до складу персоналу (робітники, керівники, фахівці і служ-
бовці), а також між основними і допоміжними робітниками (17).

Функція управління – це певний склад робіт, об’єднаних спільністю чин-
ників цільового спрямування в системі управління та трудомісткістю їх ви-
конання (324).

Хронограф – прилад, призначений для вимірювання коротких відрізків 
часу і точної реєстрації за годинами моментів часу якої-небудь події (108).

Хронометраж – метод вивчення витрат часу робітника чи роботи устатку-
вання шляхом безпосереднього спостереження на робочому місці (134).

Цикл багатоверстатного обслуговування – це період часу, вподовж якого 
робітник регулярно виконує весь комплекс робіт щодо обслуговування всіх 
верстатів, об’єднаних в групу (267).

Час активного нагляду – час, протягом якого робітник слідкує за роботою 
машини, механізму, апарата, верстата, рівнем технологічних параметрів, щоб 
своєчасно втрутитись у технологічний процес для забезпечення необхідної 
кількості та якості продукції, дієздатності наявної техніки (89).
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Час допоміжної роботи – час, що витрачається на дії, пов’язані із створен-
ням умов для здійснення основної роботи, без яких основна робота не може 
бути виконана (88).

Час непродуктивної роботи працівника – це час, який він витрачає на дії, 
що не передбачені змістом виробничого завдання, а виникають внаслідок не-
доліків у роботі техніки або організації виробництва і праці (87).

Час нерегламентованих перерв – це втрати робочого часу, що викликані 
недоліками у технології та організації виробництва; час перерв, зумовлених 
порушенням трудової дисципліни; час відпусток з дозволу адміністрації (90).

Час обслуговування робочого місця – час, що витрачається на впорядкуван-
ня робочого устаткування та утримання робочого місця в належному стані для 
продуктивного виконання праці (89).

Час оперативної роботи (оперативний час) – це час, що витрачається пра-
цівником на здійснення роботи, безпосереднім результатом якої є виконання 
виробничого завдання (88).

Час основної роботи – час, що витрачається робітником на якісні або кіль-
кісні зміни предмета праці: його зовнішнього вигляду, форми, розмірів, поло-
ження у просторі, властивостей, складу (88).

Час пасивного нагляду – це час, протягом якого робітник слідкує за робо-
тою техніки, ходом технологічного процесу внаслідок відсутності іншої необ-
хідної праці (89).

Час перерв – це усі відрізки часу зміни, коли робітник не працює (безді-
яльний), незалежно від характеру та причин бездіяльності (87).

Час перерв у роботі – загальна тривалість часу, впродовж якого робітник 
не працює незалежно від причин, що викликали його бездіяльність (90).

Час продуктивної роботи працівника – це час, який він витрачає на ви-
конання трудових функцій, передбачених змістом виробничого завдання (87).

Час регламентованих перерв – це відрізки часу, що передбачені 
організаційно-технічною структурою виробничого процесу на даному робо-
чому місці і не можуть бути усунені за досягнутого рівня науково-технічного 
та соціального прогресу (90).

Час роботи – це період, протягом якого робітник виконує дії, що пов’язані 
безпосередньо з виконанням виробничого завдання для перетворення сирови-
ни, матеріалів, напівфабрикатів у продукцію на даному робочому місці (87).

Швидкість різання – це інтенсивність переміщення різаль ного інструмен-
та відносно оброблюваної поверхні заготовки в напрямку головного робочого 
руху в одиницю часу (262).
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Додаток А
Форма 1

Листок спостереження №___
індивідуальної фотографії робочого часу

Дата спостереження _______________Підприємство ____________________
Цех ______________________________________________________________
Зміна ___________ Спостережник ____________________________________
Прізвище та ініціали робітника _______________________________________
Професія _________________________________________________________
Розряд ____________________________________________________________
Виконання норм: за попередній місяць _________________________________
за час спостережень ____________________ Фаза або операція ____________
Устаткування, механізм, верстат або інструмент _________________________
Умови праці _______________________________________________________
Предмет праці _____________________________________________________
Організація та обслуговування робочого місця __________________________

№ 
з/п

Найменування 
затрат часу

Умовні по-
значення

Поточний час Тривалість
Примітка

год. хв. с. хв. с.

Спостерігач: _______________________________________________________
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Додаток Б
Форма 2

Хронокарта

Підприємство Листок спостереження хронометражу
№ _________

Цех ________________
Робоче місце __________
Верстат ______________
Технічний стан верстата 
_____________________

Виріб ______________
Деталь _____________
Операція ___________

Прізвище, ім’я робітника 
_______________________
_______________________
Стаж на даній роботі_____
Розряд робітника________
Початок________________
Кінець_________________
Тривалість______________
Дата___________________

Характеристика мате-
ріалу 1

Фактичний час на 
операцію: Час, хв. Кількість одиниць 

виробу, шт.

а) машинний час
б) машинно-ручний 
час
в) ручний час

Умови роботи _________ 2 Норма часу
Нч = Топ / Кч

3 Норма виробітку
Нвир = Тзм / Нч

Примітка_____________ 4
Відсоток зниження 
трудомісткості
П % = (t1 –t2) / t1·100

Спостерігав _______________________________________________________
Перевірив _________________________________________________________
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Продовження ф. 2

Назва елементів операції
Фіксажні точки
Поточний час Т П Т П Т П

Час у хвилинах і се-
кундах

Кс
Ф
Н

Кількість замірів
Ф
Н

Сума тривалості
Ф
Н

Середнє арифметичне
Ф
Н

Дефектні заміри

Номер елемента Номер спостере-
ження Тривалість Причини відхи-

лення

Примітка:
A – фактичні дані;
Н – нормативні дані.
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Додаток В
Форма 3

Листок спостереження №___
Фотохронометраж

Дата спостереження ________________________________________________
Підприємство _____________________________________________________
Цех_______________________ Дільниця _______________________________
Зміна ___________ Спостережник ____________________________________
Прізвище та ініціали робітника _______________________________________
Професія ______________________ Розряд ______________________________
Виконання норм: за попередній місяць ________________________________
за час спостереження _______________________________________________
Операція __________________________________________________________
Устаткування, механізм, верстат або інструмент ___________________________
__________________________________________________________________
Умови праці _______________________________________________________
Предмет праці _____________________________________________________
Організація та обслуговування робочого місця __________________________
__________________________________________________________________

№ 
з/п

Наймену-
вання за-

трат часу

Умовні 
позна-
чення

Кількість 
робітни-

ків

Поточний час Тривалість
Виро-
біток

го
д.

хв
.

с. хв
.

с.

лю
д.

-
хв

.

Спостерігач: _______________________________________________________
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Зведення однойменних затрат робочого часу
Індекси, тривалість, хв.

Фактичний баланс робочого часу
Затрати робочого часу Кількість за одну зміну Тривалість, хв.

Оброблення хронометражного спостереження
Операція __________________________________________________________

Тр
уд

ов
і п

ри
йо

ми
Ф

ік
са

ж
ні

 т
оч

ки
Ін

де
кс

Тривалість спостере-
ження Т, с.

К
іл

ьк
іс

ть
 за

мі
рі

в 
Ф

К
іл

ьк
іс

ть
 за

мі
рі

в 
Н

С
ер

ед
нь

о-
ар

иф
ме

ти
чн

е 
Ф

С
ер

ед
нь

о-
ар

иф
ме

ти
чн

е 
Н

1 2 3 4 5 6 7

Т
Т
Т
Т
Т
Т

Примітка:
A – фактичні дані;
Н – нормативні дані.
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Додаток Г
Надбавки на відпочинок, рекомендовані британською консультативною фір-

мою «Персонел адміністрейшн лімітед», у процентах до нормалізованого 
часу

Показник Чоловіки Жінки

1 2 3

1. Постійні надбавки:
– надбавки на особисті потреби 5 7
– основні надбавки на відпочинок 4 4
2. Змінні надбавки (які додають до основних):
– для робіт, що виконують у положенні стоячи 2 4
– для робіт, що виконують у незручному положенні:
а) трохи незручному; 0 1
б) незручному (зігнутому); 2 3
в) дуже незручному (лежачи, витягнувшись) 7 7
3. Для робіт, що потребують витрат фізичних зусиль 
чи м’язової енергії (піднімання, витягання, штовхан-
ня важких речей).
Піднята вага (кг) чи витрати еквівалентного зусилля

2,5
0 1

5 1 2
7,5 2 3
10 3 4

12,5 4 6
15 6 9

17,5 8 12
20 10 15

22,5 12 18
25 14 -
30 19 -
40 33 -
50 58 -

4. Для робіт, що виконуються при поганому освітленні:
– трохи нижче рекомендованої норми 0 0
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Продовження додатку Г

1 2 3

– значно нижче рекомендованої норми 2 2
– такому, що повністю не відповідає нормі 5 5
5. Для робіт, що потребують пильної уваги:
– точності 0 0
– значної точності 2 2
– високої точності та акуратності 5 5
6. Ступінь шуму під час роботи:
– постійний 0 0
– переміжний, гучний 2 2
– переміжний, дуже гучний 5 5
– високо розміщений, гучний 5 5
7. Роботи, що потребують підвищеного розумового 
напруження:
– досить складний процес 1 1
– складний чи такий, що потребує підвищеної уваги 4 4
– дуже складний 8 8
8. Монотонність праці:
– низька 0 0
– середня 1 1
– висока 4 4
9. Утомливість праці:
– не дуже втомлива 0 0
– втомлива 2 1
– дуже втомлива 5 2
10. Повітряне середовище:
– хороша вентиляція (світло, чисте повітря) 0 0
– погана вентиляція, але відсутні шкідливі домішки 5 5
– праця у ковальських та ливарних цехах чи в анало-
гічних умовах 5-15 5-15
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Додаток Д
Типові норми на вільне кування під молотом глухих дисків у малосерійному 

та одиничному виробництві

Діаметр 
поковки, 

мм.

Висота поковки, мм.

До 35 До 50 До 80 До 110 До 140 До 170 До 200

Штучний час, хв.

До 100 1,1 1,2 1,4 1,7 1,9 2,3 2,7
До 150 1,5 1,7 2,0 2,4 2,7 3,0 3,5
До 200 1,9 2,1 2,7 3,2 3,6 4,0 4,5
До 250 2,3 2,6 3,3 4,0 4,7 5,4 5,9
До 300 2,7 3,2 4,0 5,0 5,9 6,8 7,7
До 350 3,7 4,3 5,3 6,4 7,5 8,6 9,6
До 400 4,9 5,6 6,7 8,0 9,2 10,4 11,7
До 450 - 7,0 8,4 9,8 11,0 12,4 13,8
До 500 - - 11,2 12,5 13,8 15,2 16,5
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Додатки Е
Додаток Е.1

Норми обслуговування для прибиральників службово-побутових приміщень. 
Основне та допоміжне виробництво

Приміщення Чисельність робітників 
в цеху

Розмір площі, що приби-
рається, на одного при-
биральника в зміну, м2

Службове (контора, мед-
пункт, кімната гігієна 

тощо)

До 300 450
301–600 400

Понад 600 350

Побутове (вбиральня, 
душова, гардеробна 

тощо)

До 300 250
301–600 200

Понад 600 150
Додаток Е.2

Нормативи часу та норми обслуговування на типові види робіт для приби-
ральників виробничих приміщень. Основне та допоміжне виробництво

Цех (дільниця) Виконувана робота

Коефіці-
єнт, що 
враховує 
час на ви-
конання 

додатко-
вих функ-
цій, відпо-
чинок та 
особисті 
потреби

Норматив 
часу на 

прибиран-
ня 1 м2 

площі, хв.

Розмір пло-
щі, що при-
бирається, 
на одного 

прибираль-
ника в зміну, 

м2

1 2 3 4 5
Трансформатор-
ний, електродно-

складальний, 
ізоляційний, 
заготівельно-

зварювальний, ме-
ханоскладальний, 
деревооброблю-

вальний тощо

Підмітання, приби-
рання, завантаження 
та доставка до місць 

збирання вироб-
ничих відходів та 

сміття

1,12 0,25 1720

Продовження додатку Е.2
1 2 3 4 5

Формувальний, 
гальванічний, 

штампувально-
складальний, 

монтажний, пласт-
масовий, ламповий 

тощо

Підмітання з поли-
ванням, прибирання, 
завантаження та до-
ставка до місць зби-
рання виробничих 
відходів та сміття

1,12 0,30 1430

Намотувальний, 
механічний

Підмітання з поси-
панням підлоги тир-

сою, прибирання, 
завантаження та до-
ставка до місць зби-
рання виробничих 
відходів та сміття

1,12 0,35 1230

Металообробний, 
заготівельно-

зварювальний, 
ремонтно-

механічний, ін-
струментальний 

тощо

Підмітання підлоги, 
прибирання струж-
ки та металічних 

відходів від робочих 
місць, завантаження 

та доставка їх до 
місць складування 
при масі зібраних 

відходів з 1 м2 пло-
щі, що прибираєть-

ся, кг:
0,2 1,16 0,20 2000

0,4 1,16 0,22 1840
0,6 1,16 0,24 1690
0,8 1,16 0,28 1440
1,0 1,16 0,32 1250
1,5 1,16 0,40 1000
2,0 1,16 0,63 640
2,5 1,16 0,90 450
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Продовження додатку Е.2
1 2 3 4 5

Цехи з шкідливи-
ми умовами праці 
та цехи з масляни-
ми, лужними та ін-
шими шкідливими 

відходами

Змочування, за-
чистка скребками, 

прибирання підлоги 
з вологою тирсою, 
збирання, заванта-
ження та доставка 
до місць збирання 
відходів та сміття

1,16 0,55 740

Цехи з підвище-
ними вимогами до 

чистоти

Збирання, заванта-
ження та доставка 
до місць збирання 
відходів та сміття, 
вологе прибирання 

підлоги

1,16 0,55 740
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