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Питання 1 Зміст і основні напрямки організації праці

Організація праці — це спосіб поєднання безпосередніх виробників із засобами 
виробництва з метою створення сприятливих умов для одержання високих 
кінцевих соціально-економічних результатів.





Характеристика елементів організації праці





Праця людей в процесі виробництва організується 
під впливом продуктивних сил та продуктивних 
відносин, тому організація праці має дві сторони: 

природно-технічну та соціально-економічну.

Організація праці

як стан системи, що складається
з конкретних взаємопов’язаних
елементів та відповідає цілям
виробництва;

як систематична діяльність людей по 
впровадженню нововведень у існуючу 
організацію для приведення її у 
відповідність до досягнутого рівня 
розвитку науки, техніки технології.



Організація праці на підприємствах, в
окремих галузях виробництва здійснюється
в конкретних формах, різноманітність яких
залежить від таких основних факторів:

- рівня науково-технічного прогресу, системи
організації виробництва;

- психологічних факторів;
- екологічного середовища;
- чинників, що викликані характером завдань
та стратегічних цілей, які вирішуються в
різних ланках системи управління



Головне завдання організації праці — систематично поліпшувати використання живої праці, 
що передбачає: 

• розроблення і впровадження раціональних форм розподілу і кооперації праці, організацію 
виробничих підрозділів, трудових колективів;

• удосконалення організації трудових процесів, робочих місць, методів і прийомів праці;
• удосконалення нормування праці;
• застосування найбільш ефективних систем матеріального стимулювання праці;
• підготовку кадрів і систематичне підвищення їхньої кваліфікації;
• зміцнення трудової дисципліни та сприяння піднесенню творчої активності працівників;
• поліпшення санітарно-гігієнічних, психофізіологічних і естетичних умов праці;
• забезпечення раціональних режимів праці і відпочинку.

Розроблені заходи раціональної організації мають відзначатись науковістю, комплексністю, 
оптимальністю, економічною ефективністю та гуманністю.

Науковість заходів означає, що вони глибоко проаналізовані, всебічно обґрунтовані і підкріплені 
проведеними дослідженнями та необхідними розрахунками.

Комплексність передбачає розроблення організаційних заходів за всіма розглянутими напрямками 
одночасно, а не фрагментарно.

Оптимальність передбачає розроблення і обґрунтування певних заходів у варіантах з наступним 
вибором найбільш доцільного в конкретних умовах.

Економічна ефективність має бути основним аргументом доцільності впровадження 
запропонованих розробок, спрямованих на раціоналізацію трудових процесів.

Гуманність заходів означає, що вони повинні бути спрямовані не тільки на підвищення 
продуктивності праці, а й на збереження життя і здоров'я працівників, зниження шкідливого 
впливу праці на людину та навколишнє природне середовище.



Питання 2 Поділ та кооперування праці



Форми поділу і кооперування праці на підприємстві 



Види поділу праці в економіці:
- загальний - припускає виділення таких великих 

сфер, як реальний сектор економіки, сфера послуг, 
соціальна сфера та  інші;

- приватний - виділення усередині кожної сфери 
відособлених галузей, підгалузей і т.д.  Наприклад, 
реальний сектор економіки підрозділяється на такі 
галузі, як промисловість, сільське господарство, 
будівництво тощо.

- одиничний поділ праці включає відокремлення 
окремих видів праці усередині підприємства.



Поділ праці всередині підприємства 
(одиничний):

• функціональний - між різними категоріями працівників, які 
входять до складу персоналу залежно від характеру робіт, 
що виконуються ними. 

Проявляється у двох напрямках: виділення в складі персоналу 
підприємства основних категорій – робітники та службовці;  
поділ працівників на основних (безпосередньо виробляють 
основну продукцію підприємства) і допоміжних (створюють 
необхідні умови для ефективної роботи працівників);

• технологічний - припускає виділення стадій виробничого 
процесу, видів робіт і т.д. У структурі технологічного поділу 
праці стосовно до окремих видів робіт розрізняють 
поопераційний, подетальний й предметний поділ праці.

• професійний – поділ праці між групами працівників за 
ознакою технологічної однорідності виконуваних ними 
робіт;

• кваліфікаційний – поділ праці між групами працівників 
залежно від складності виконуваних ними робіт.



Професія – це  рід діяльності, що базується на 
спеціальних теоретичних знаннях і практичних 
навичках, які здобуваються в процесі спеціальної 
підготовки й досвіду роботи. Назва професії 
визначає характер і зміст діяльності.

Спеціальність - сфера діяльності в межах певної 
професії, що характеризується єдністю трудових 
навичок і спеціальної підготовки. Родинні 
спеціальності формують одну професію. 

Кваліфікація відбиває рівень знань, уміння 
працювати, виробничий досвід і є підставою для 
розподілу працівників за кваліфікаційними 
групами — розрядами, категоріями, класами 
тощо.



Межі розподілу праці:

• технологічні, що визначаються можливістю обладнання, інструменту, 
вимог до якості продукції і т.д.

• фізіологічні та психофізіологічні, що визначаються із врахуванням 
науково обґрунтованих норм, які встановлюють допустимі межі 
монотонності праці, тривалості повторюваних елементів праці, 
перевтомлення, нервового напруження тощо.

• соціальні межі обумовлені вимогами до змісту праці, наявності в 
складі робіт творчих елементів, змістовності й привабливості праці, 
можливості розвитку професійної майстерності.

• економічні межі опосередковані організацією всього виробництва, 
впливом поділу праці 

Межі розподілу праці:

технологічні економічніфізіологічні соціальні



Кооперація праці

Кооперація праці - це об'єднання працівників у загальному 
трудовому процесі на всіх рівнях: від робочих місць 
окремих виконавців і бригад до підприємств, галузей, 
економіки країни й світового господарства в цілому.

Розрізняють такі взаємопов'язані форми кооперації:
• всередині суспільства, коли обмін діяльністю і продуктом 

праці здійснюється між галузями економіки;
• всередині галузі, що передбачає обмін продуктами праці або 

спільну участь низки підприємств у виробництві певної 
продукції;

• всередині підприємства. Здійснюється між цехами, 
дільницями, окремими виконавцями залежно від 
конкретних виробничих умов, типу виробництва, 
особливості техніки і технології тощо).



На підприємстві кооперування праці може 
здійснюватися за умов індивідуального 
виконання роботи на окремих робочих 
місцях, багатоверстатної роботи або 
суміщення трудових функцій і 
спеціальностей під час колективної роботи. 

Серед колективних форм організації праці
провідне місце посідають групові форми 
організації праці, зокрема, виробничі 
бригади. Залежно від  професійно-
кваліфікаційного складу розрізняють 
спеціалізовані й комплексні бригади. 



Між поділом і кооперацією праці існує тісний зв'язок. 
Розвиток поділу праці зумовлює його подальшу 
кооперацію. Кооперування, в свою чергу, спонукає до 
подальшого поділу праці. Ці категорії завжди лежать в 
основі організації праці на будь-якому підприємстві.

Обов'язковими вимогами до організації трудового 
процесу є: 

• додержання пропорційності при розстановці людей і 
механізмів; 

• підпорядкування всіх операцій єдиному ритму процесу і 
забезпечення його безперервності; 

• стандартизація матеріальних умов праці і типізація 
трудових процесів та забезпечення синхронності їх 
протікання; 

• першочергове посилення "вузьких місць" (найбільш 
вразливих ділянок процесу).



Питання 3 Характеристика трудових процесів 
та сутність їх нормування

Процес перетворення наявних ресурсів в потрібні цінності та блага, що здійснюється 
і керується людиною.

Характеристики трудових процесів: корисність результатів, витрати часу й енергії 
працівників, їхні доходи й ступінь задоволення від виконуваних функцій

Зміст трудового процесу визначається сукупністю методів і прийомів праці
працівника або групи працівників, потрібних для виконання роботи за
всіма її стадіями, які складаються з наступного: одержати завдання;
інформаційна і матеріальна підготовка роботи; безпосередня участь в
процесі перетворення предметів праці у відповідності із виробничою чи
функціональною технологією; здача виконаної роботи.



Класифікація трудових процесів за різними ознаками







Метод праці - сукупність певних трудових
прийомів і послідовність їхнього виконання,
застосовувані в процесі роботи.

Ефективний метод праці - спосіб здійснення
трудових процесів, що включає в себе
оптимальну сукупність і послідовність
виконання прийомів, операцій, що
забезпечує максимальну продуктивність у
конкретних виробничих умовах.





Трудова операція – це сукупність трудових прийомів, трудових 
дій та трудових рухів, що здійснюються виконавцем в 
процесі виконання конкретної роботи.

Як об'єкт нормування праці операція розділяється на 
трудові елементи: трудовий рух, трудова дія й трудовий 
прийом. 

Трудовий рух — це одноразове переміщення робочих 
органів і людини під час виконання трудової дії 
(наприклад, "взяти інструмент", натиснути кнопку" 
тощо).

Трудова дія — це логічно завершена сукупність трудових 
рухів, що  виконуються без перерви одним або кількома 
робочими органами людини при незмінних предметах і 
засобах праці 

Трудовий прийом — це певна сукупність трудових дій і 
рухів працівника з незмінними предметами і засобами 
праці, що послідовно виконуються одна за одною і 
мають конкретне цільове призначення. Прийом — це, як 
правило, завершена елементарна робота.



Основними цілями поділу операцій на елементи є:

• вивчення й вимірювання затрат робочого часу;

• виявлення факторів, від яких залежить тривалість 
виконання  елементу; 

• встановлення раціональної послідовності й 
способів виконання елементів операції;

• розрахунок норм часу (особливо це важливо в 
умовах масового й багатосерійного виробництвах, 
в яких висуваються високі вимоги до точності й 
обґрунтованості норм, оптимальної організації 
трудового процесу на робочих місцях)



Мета нормування праці — забезпечення ефективного використання трудових 
ресурсів на основі певних зусиль щодо зниження трудових затрат, яке має 
виконувати такі функції:

• сприяти визначенню необхідної чисельності працівників підприємства;
• служити основою не тільки поточного, але й перспективного планування. 

3 використанням норми затрат праці розраховуються основні техніко-
економічні показники підприємства: виробнича програма, чисельність, 
фонд заробітної плати, собівартість продукції не тільки в цілому по 
підприємству, але й на рівні внутрішніх підрозділів, тобто норми є 
засобом внутрішньовиробничого планування;

• виступати засобом обліку індивідуальної та колективної праці, оцінки 
стимулювання діяльності працівників і колективів. На основі нормування 
праці здійснюється заохочення діяльності бригад, ділянок шляхом 
зіставлення фактичних затрат праці з нормативними;

• служити основою раціональної організації виробництва та праці. 
Наявність нормативів затрат праці дозволяє якісно оцінити варіанти 
організації та вибрати оптимальний;

• забезпечувати нормальну інтенсивність праці відповідно до прийнятих 
критеріїв;

• гарантувати дотримання інтересів працівника у частині змістовності 
робіт, що доручаються йому згідно з нормою;

• сприяти забезпеченню перспектив професійно-кваліфікаційного росту 
працівника;

• виконувати виховні функції.



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, режимів праці і 
відпочинку; 

- розрахунок норм згідно з особливостями 
технологічного і трудового процесів 
впровадження і подальше коректування у 
зв'язку зі зміною організаційно-технічних умов 
трудової діяльності.



Під час нормування доцільно дотримуватися таких 
основних рекомендацій:. 

• норми праці повинні встановлюватися на основі 
наукових даних, враховують прогрес техніки; 

• ефективність праці (отримання максимуму 
продукції при мінімумі витрат праці) не повинна 
досягатися за рахунок перевищення нормальної 
інтенсивності праці та при погіршенні її умов; 

• до розробки норм праці необхідно залучати 
працівників у цілях використання їх досвіду та 
творчої ініціативи. 



Фактори, що впливають на норми праці: 
• технічні - технічні вимоги до якості продукції; параметри 

використовуваних технічних засобів; режими 
використання обладнання, інструменту, пристосувань; 

• економічні - витрати живої та уречевленої праці (витрати 
виробництва); плановий обсяг випуску продукції; наявний 
обсяг ресурсів; 

• психофізіологічні - темп праці; міра зайнятості робітників 
впродовж зміни; витрати енергії працівників; ступінь 
монотонності праці; кількість інформації, що 
переробляється протягом трудового процесу; 

• санітарно-гігієнічні - характеристики виробничого 
середовища; санітарні норми; 

• соціальні - інтерес до роботи; взаємостосунки у трудових 
колективах; самостійність працівника; співвідношення 
витрат фізичної та розумової праці; різноманітність праці; 
змістовність роботи; 

• правові - тривалість робочої зміни і тижня; режим праці та 
відпочинку. 





Конкретні норми праці для певного трудового процесу 
визначаються безпосередньо на підприємстві на 
основі одного або кількох трудових нормативів. 

Тобто трудовий норматив є первинним і 
універсальним, а норма праці — вторинною і 
локальною. 

Нормі відповідають чітко визначені значення 
факторів, що визначають її величину в конкретних 
умовах виробничого процесу, а нормативи 
встановлюються для багатьох значень факторів. 

Норматив — це функція, що встановлює 
відповідність між багатьма нормами та 
впливаючими на них факторами. 

Норма — це конкретне значення даної функції при 
фіксованих значеннях факторів.



Типові норми

Якщо роботи на підприємстві виконуються за 
типовою технологією, що вже відпрацьована в 
раціональних організаційно-технічних умовах на 
певній кількості підприємств, які мають такі самі 
види робіт, на ці роботи розробляються типові 
норми. 

Вони (типові норми) відіграють роль еталона для 
підприємств, що освоюють дану технологію.





Нормативні матеріали — це комплекс довідкової інформації, необхідної для визначення 
норм затрат праці для конкретних трудових процесів аналітично-розрахунковим 
методом.

Нормативи режимів роботи устаткування — це регламентовані кількісні характеристики 
режимів роботи виробничого устаткування, що забезпечують найдоцільніше його 
використання. Ці нормативи призначені для визначення раціональних режимів роботи 
обладнання і часу машинної роботи.

Нормативи часу — це науково обґрунтовані показники затрат часу на виконання окремих 
елементів трудового процесу. Це найпоширеніший вид нормативів, оскільки робочий 
час є універсальною мірою праці і найширше вживаним об'єктом її нормування. Ці 
нормативи призначені для визначення норм затрат праці на машинно-ручних і ручних 
роботах. Вони поділяються на такі групи: нормативи основного часу; допоміжного 
часу; часу підготовчо-завершальної роботи; часу обслуговування робочого місця; часу 
на відпочинок та особисті потреби.

Нормативи обслуговування — це регламентовані величини, які характеризують 
співвідношення між кількістю персоналу, що виконує функції обслуговування певних 
об'єктів, та кількістю цих об'єктів. Вони використовуються для встановлення норм 
обслуговування, тобто кількості одиниць обладнання, робочих місць, виробничих площ 
та інших об'єктів, що закріпляються за одним або групою працівників.

Нормативи чисельності — це регламентовані величини, що визначають кількість 
працівників певного професійно-кваліфікаційного складу, необхідну для якісного 
виконання одиниці або певного обсягу роботи. Ці нормативи використовуються для 
встановлення чисельності працівників на роботах, де її визначення через інші 
нормативи утруднене (наприклад, чисельності спеціалістів - конструкторів, технологів, 
економістів).

Нормативи підлеглості — це регламентовані величини, що визначають співвідношення 
між кількістю керівників та кількістю підпорядкованих їм працівників. Найчастіше 
вони використовуються для визначення кількості керівників первинних ланок -
бригадирів, майстрів, старших майстрів тощо.





Норма часу Нч — це кількість робочого часу, об'єктивно необхідна для виконання конкретної роботи 
(трудової операції) в певних організаційно-технічних умовах. Розрізняють норми підготовчо-
завершального часу, часу обслуговування робочого місця, оперативного, штучного, штучно-
калькуляційного часу, часу на відпочинок та особисті потреби, часу на партію виробів. 

У норму часу входить тільки нормований час. Вона складається з таких елементів:
Нч = ОП + ОБ + Воп + ПР + Пз,

де Нч –– технічно обгрунтована норма часу на виготовлення одиниці продукції;
ОП — затрати оперативного часу;
ОБ — витрати часу на обслуговування робочого місця;
Воп — перерви на відпочинок і власні потреби; .
ПР –– регламентовані перерви з організаційно-технічних причин;
Пз — витрати підготовчо-завершального часу.
Усі складові частини норми часу подаються в одному масштабі вимірювання (хвилинах, годинах).
Перші елементи утворюють так звану норму штучного часу (1 шт):

Н.Тшт = ОП + ОБ + Воп. + ПР.
В умовах масового виробництва підготовчо-завершальний час не враховують під час розрахунку норми 

часу, оскільки питома вага цієї категорії затрат часу в загальному балансі робочого часу незначна.
Тому склад норми часу в масовому виробництві збігається зі структурою норми штучного часу.
В умовах серійного й одиничного виробництва до складу норми часу включають підготовчо-завершальний 

час у тій кількості, в якій він припадає на кожну одиницю заготовок або деталей певної партії. У цьому 
випадку норму часу розраховують за формулою:

Н.Тшк = Тшт +
де Н.Тшк — норма часу;
п — кількість виробів у партії, шт;
Тшт — норма штучного часу, хв;
Тпз — норма підготовчо-завершального часу на партію.



Норми виробітку Нвир - це кількість продукції в натуральних показниках, 
яку необхідно виробити за одиницю часу в конкретних організаційно-
технічних умовах.

Норма обслуговування Ноб — це кількість виробничих об'єктів (машин, 
механізмів, робочих місць, виробничої площі тощо), які повинен 
якісно обслуговувати працівник або бригада за одиниць І робочого 
часу.

Норма часу обслуговування Нч.об — це час, встановлений на 
обслуговування одного конкретного об'єкта. Між нормою 
обслуговування і нормою часу обслуговування існує обернено 
пропорційна залежність.

Норма чисельності Нч — це розрахована для конкретних організаційно-
технічних умов кількість працівників певного професійно-
кваліфікаційного складу, необхідна для якісного виконання одиниці 
або певного обсягу роботи за визначений період часу.

Норма підлеглості — це розраховані для конкретних організаційно-
технічних умов величини, що визначають оптимальну кількість 
безпосередньо підпорядкованих одному керівникові працівників.

Нормовані завдання — це розрахований для конкретних умом асортимент 
і обсяг роботи, який повинен виконати працівник (колектив) за певний 
робочий період (зміну, місяць, рік). На відміну від норм виробітку 
нормовані завдання можуть встановлюватися не лише в натуральних 
одиницях, але і у нормо-годинах.



Найширше узагальнення дозволяє 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'єкті 
нормування праці: 

• ті, що характеризуються переважно витратами 
робочого часу;

• ті, що характеризуються переважно витратами 
робочої сили.



Робочий час як об’єкт нормування
Найвищий рівень регулювання робочого часу можна 

прослідкувати в Конвенції №47 Міжнародної організації 
парці, яка говорить про скорочення робочого часу до 40 
годин у тиждень (1935 р.). При цьому відмічається, що 
скорочення робочого часу до 40-годинного робочого 
тижня не повинно впливати на рівень оплати праці в 
сторону її зменшення. 

Години, відпрацьовані понад нормальну тривалість 
робочого часу, Конвенція розглядає як понаднормовані, 
які допускаються лише в певних випадках і підлягають 
додатковій оплаті. Аналогічні норми передбачені 
статтями 50, 62, 64, 65 КЗпП України. 

На державно-правовому рівні робочий час нормується, з 
одного боку, для забезпечення певної кількості праці, 
необхідної суспільству для його нормальної 
життєдіяльності, а з іншого — для дотримання прав 
людини на збереження здоров’я, відпочинок і всебічний 
розвиток (що передбачає наявність вільного часу). 



Подальше регулювання робочого часу здійснюється національним 
законодавством, згідно якого розрізняють:

• нормальну тривалість робочого часу (40 годин на тиждень); 
• скорочену тривалість робочого часу - час, протягом якого 

працівник повинен виконувати трудові обов’язки, скорочується, 
але працівник має право на оплату праці в розмірі повної тарифної 
ставки, повного окладу

(неповнолітні в залежності від віку: 36 годин, 24 години на тиждень; 
працівники, які навчаються в середніх і професійно-технічних 

навчальних закладах; 
працівники, які навчаються в середніх загальноосвітніх школах;
працівники, зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці; 
окремі категорій працівників (учителі, лікарі та інші); 
інваліди I і II груп; працівники, зайняті на роботах з пестицидами та 

небезпечними агрохімікатами; 
медичні працівники; 
жінки, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину-

інваліда);
• неповну тривалість робочого часу, яка відрізняється від 

скороченої тим, що оплата здійснюється пропорційно 
відпрацьованого часу (встановлюється за особистою угодою між 
працівником і роботодавцем).



Підприємства й організації, укладаючи колективний 
договір, можуть установлювати меншу норму 
тривалості робочого часу. У разі шкідливих умов 
праці передбачається зменшення загальної норми 
робочого часу, вона не може перевищувати 36 год. 
на тиждень. 

Законодавством також установлюється скорочена 
тривалість робочого часу для працівників віком 
від 16 до 18 років — 36 год. на тиждень, а для осіб 
віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 
років, які працюють в період канікул) — 24 год. на 
тиждень.

Скорочена тривалість робочого часу може 
встановлюватися за рахунок власних коштів 
підприємств і організацій для жінок, які мають 
дітей віком до 14 років або дитину-інваліда.



Для працівників здебільшого установлюється п'ятиденний 
робочий тиждень з двома вихідними днями. За п'ятиденного 
робочого тижня тривалість щоденної роботи (зміни) 
визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку 
або графіками змінності, які затверджує власник або 
уповноважений ним орган за погодженням з профспілковим 
комітетом підприємства, організації з додержанням 
установленої законодавством тривалості робочого тижня.

На тих підприємствах і в організаціях, де за характером 
виробництва 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 год. за тижневої норми 40 год., 6 
год. — за тижневої норми 36 год. і 4 год. — за тижневої 
норми 24 год. 

П'ятиденний або шестиденний робочий тиждень 
установлюється власником або уповноваженим ним органом 
спільно з профспілковим комітетом з урахуванням специфіки 
роботи, думки трудового колективу і за погодженням з 
місцевою Радою народних депутатів.



Норма робочого часу на 2016 рік становитиме:

• при 40-годинному робочому тижні - 2003,0 години;
• при 39-годинному робочому тижні - 1957,8 годин;
• при 38,5-годинному робочому тижні - 1932,7 годин;
• при 36-годинному робочому тижні - 1807,2 годин;
• при 33-годинному робочому тижні - 1656,6 годин;
• при 30-годинному робочому тижні - 1506,0 годин;
• при 25-годинному робочому тижні - 1255,0 годин;
• при 24-годинному робочому тижні - 1204,8 годин;
• при 20-годинному робочому тижні - 1004,0 годин;
• при 18-годинному робочому тижні - 903,6 годин.

http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/8634



На мікроекономічному рівні нормування 
робочого часу набуває вигляду встановлення 
норми часу на здійснення конкретних 
виробничих операцій. 

Для цього застосовується аналіз трудової 
структури виробничої операції за окремими 
мікроелементи (трудовими прийомами, 
трудовими діями, трудовими рухами).

Своєрідною формою нормування робочого 
часу є встановлення необхідної чисельності 
персоналу. В цьому випадку нормується 
також робочий час, тільки не одного, а 
кількісно визначеної групи працівників.



Друга група об’єктів нормування
До другої групи об'єктів нормування праці належать 

встановлення обсягу роботи, зони обслуговування, а також 
норм витрат фізичної та нервової енергії.

При нормуванні обсягу роботи він встановлюється у вигляді 
нормованого завдання, як правило, у натуральних 
показниках, на зміну, місяць, навчальний рік тощо.

У промисловості поширеним об'єктом нормування праці є 
зона обслуговування. Вона визначається кількістю засобів 
виробництва, ефективну роботу яких може забезпечити 
один працівник або бригада.

Витрати фізичної і нервової енергії працівників найменш 
досліджені з-поміж усіх інших об'єктів нормування. Вони 
можуть характеризуватися темпом роботи, мірою 
зайнятості працівників протягом робочого часу, 
показниками втомленості тощо. З існуючих нормативних 
матеріалів для характеристики цих показників найбільше 
підходять норми тяжкості праці (під якою розуміємо 
сумарний вплив всіх факторів трудового процесу на 
організм людини). 





1.    Час роботи і час перерв у роботі 
1.1. Час роботи Тр - це загальна тривалість змінного часу, протягом якого працівник виконує трудові 

функції. Він включає:
Час підготовчо-завершальної роботи Тпз, що витрачається на підготовку до виконання завдання, і дії, 

пов'язані з його завершенням (одержання завдання, інструктаж, здавання готової продукції 
тощо).

Час оперативної роботи Топ витрачається на безпосереднє виконання трудового завдання. Він 
включає:

1.1.2.1.Основний час То - час безпосереднього перетворення предмета праці;
1.1.2.2. Допоміжний час Тд — час управління обладнанням, вимірювання показників, переходів тощо.
1.1.3. Час обслуговування робочого місця Тоб складається з:
1.1.3.1. Часу організаційного обслуговування Торг, що витрачається на догляд робочого місця, 

пов'язаний з виконанням змінного завдання;
1.1.3.2. Часу технічного обслуговування Ттех, що витрачається на догляд робочого місця, пов'язаний з 

виконанням даної конкретної роботи.
1.2. Час перерв Тп — це загальна тривалість змінного часу, протягом якого працівник не виконує 

трудові функції з різних причин. Він включає:
1.2.1. Час регламентованих перерв Тпр заздалегідь передбачений, об'єктивно необхідний. До нього 

належать:
1.2.1.1. Час перерв, зумовлених особливостями техніки, технології та організації виробництва Тпт;
Час перерв, обумовлених трудовим законодавством Тзак;
Час на відпочинок та особисті потреби Твоп ,
1.2.2. Час нерегламентованих перерв Тпн складається з непередбачуваних, небажаних зупинок в 

роботі. Це:
Час перерв, зумовлених недоліками у технології та організації виробництва Тпнт, наприклад 

перебоями постачання, несправністю устаткування;
Час перерв, зумовлених порушеннями трудової дисципліни Тптд - запізненнями, прогулами тощо;
Час відпусток з дозволу адміністрації Тпв.



Структура нормованого і ненормованого 
робочого часу

2.1. Нормований робочий час включає всі затрати часу, що є об'єктивно необхідними для виконання 
конкретного завдання, а отже, підлягають нормуванню. Це таке:

Час продуктивної роботи Т рп.
Час регламентованих перерв Тпр .
2.2. Ненормований робочий час не є об'єктивно необхідним, а отже, не включається до складу норми. Це 

таке:
Час непродуктивної роботи Т рн.
Час нерегламентованих перерв Тпн.



Структура змінного робочого часу (Тзм) являє собою співвідношення часу роботи та часу 
перерв, або нормованого і ненормованого робочого часу. Час роботи  — це час, протягом 
якого працівник здійснює трудовий процес на своєму робочому місці протягом зміни. Він 
складається із часу продуктивної роботи  і часу непродуктивної роботи .

До непродуктивної роботи належить усунення або виправлення браку, що виник з вини 
самого працівника, виконання роботи для власних потреб тощо.

Продуктивна робота характеризується виконанням обов'язків, передбачених регламентом 
(прямих і суміщуваних). Вона включає підготовчо-завершальну та оперативну роботу й 
обслуговування робочого місця.

Під час підготовчо-завершальної роботи виконуються певні завдання на початку та наприкінці 
зміни, такі як одержання змінного завдання та нарядів; ознайомлення із завданням, 
виробничий інструктаж, одержання і повернення робочих креслень, технологічних карт, 
інструментів, пристроїв; одержання, огляд і здавання матеріалів, заготовок, деталей і 
вузлів; налагоджування обладнання, встановлення пристроїв та інструментів на початку 
зміни та зняття їх наприкінці зміни; випробування обладнання та оброблення пробних 
деталей; здавання готової продукції або роботи.

Оперативна робота — це безпосереднє виконання змінного завдання. Час. витрачений на неї, 
складається з часу виконання основних прийомів і допоміжних.

Виконуючи основні прийоми (основний час), працівник здійснює перетворення предметів 
праці.

Допоміжні прийоми (допоміжний час) полягають у таких діях: працівник установлює предмет 
праці на верстат або стіл для оброблення, знімає його звідти; управляє обладнанням та 
здійснює переходи, пов'язані з виконанням завдання; вимірює предмети праці тощо.

Час обслуговування робочого місця складається з часу організаційного обслуговування  та 
часу технічного обслуговування ). Час організаційного обслуговування використовується 
для огляду робочого місця та його впорядкування, розкладання інструменту на початку 
зміни та прибирання наприкінці її, чищення та змащування обладнання. Час технічного 
обслуговування використовується на догляд обладнання у процесі виконання певної 
конкретної роботи, зокрема підналадка обладнання, заміна зношеного інструменту тощо.



Затрати робочого часу поділяються на нормовані і 
ненормовані. До нормованих належать необхідні для даних 
конкретних умов затрати основного і допоміжного часу, 
часу обслуговування робочого місця, на відпочинок та 
особисті потреби, регламентовані перерви з організаційно-
технічних причин, підготовчо-завершальний час. 

Сумарна величина цих затрат часу на одиницю продукції є 
штучно-калькуляційним часом ( tШК ),

t ШК = tО + tД + tОБ + tВОП + tПР + tПЗ
де tО — основний час;
tД — допоміжний час;
tОБ — час обслуговування робочого місця;
tВОП — час на відпочинок та особисті потреби;
tПР — час нормованих перерв з організаційно-технічних 

причин;
tПЗ — підготовчо-завершальний час на одиницю продукції.



Усі методи дослідження затрат робочого часу складаються з таких основних етапів:
• підготовка до спостереження;
• проведення спостереження;
• оброблення даних;
• аналіз результатів і підготовка пропозицій щодо удосконалення організації праці.



За допомогою хронометражу визначається тривалість 
елементів операцій, що повторюються.

Виділяють три способи проведення хронометражу:
- безперервний (за поточним часом), 
- вибірковий 
- цикловий. 
За безперервного способу всі елементи певної операції 

досліджуються відповідно до послідовності їх виконання. 
Відбірковий спосіб хронометражу застосовується для 

вивчення окремих елементів операції незалежно від 
послідовності їх виконання. 

Цикловий спосіб — для дослідження тих елементів операції, 
що мають незначну тривалість (3—5 сек.).

Хронометраж



Фотографія робочого часу
Фотографія робочого часу являє собою процес спостереження та виміру всіх без виключення 

операцій протягом  певного періоду. Залежно від об'єкта спостереження розрізняють такі 
фотографії:

• фотографія використання часу працівників (індивідуальна, групова, самофотографія);
• фотографія часу роботи устаткування;
• фотографія виробничого процесу.
За індивідуальної фотографії спостерігач визначає використання часу одним працівником 

протягом робочої зміни або іншого періоду часу.
У тих випадках, коли робота виконується кількома робітниками, зокрема за бригадної 

організації праці, здійснюється групова фотографія робочого часу.
Самофотографію здійснює сам працівник, який фіксує величину втрат робочого часу, а також 

причини їх виникнення. Це сприяє залученню всіх працівників до активної участі у 
виявленні й усуненні втрат робочого часу.

Фотографія часу використання устаткування — це спостереження за його роботою і 
перервами в ній з метою одержання даних для обгрунтування затрат часу на 
обслуговування (одним робітником або кількома).

Фотографія виробничого процесу — це одночасне вивчення затрат робочого часу виконавців, 
часу використання устаткування і режимів його роботи. Спостереження може виконуватися 
двома спостерігачами: один спостерігає за робітниками, другий — за устаткуванням, тобто 
двостороннє спостереження.

Залежно від способу проведення й оброблення спостережень розрізняють два методи 
проведення фотографії робочого часу: метод безпосередніх замірів і метод моментних 
спостережень.

Метод безпосередніх замірів полягає в безпосередній реєстрації тривалості затрат часу за 
елементами операції, що спостерігається. За допомогою методу моментних спостережень 
фіксується стан робочих місць, що спостерігаються. При цьому структура затрат часу 
установлюється залежно від кількості моментів, коли спостерігалися відповідні стани.



Методи нормування

Досвідно-статистичні (або сумарні) методи передбачають 
встановлення норм в цілому на всю роботу без 
поелементного аналізу операцій і проектування 
раціональної організації праці. При досвідному методі 
норми визначаються на основі особистого досліду 
нормувальника, а при статистичному — на основі 
статистичних даних про фактичні затрати часу на 
виконання аналогічної роботи в минулому. 

Досвідно-статистичні методи не можна вважати науковими, 
оскільки норми розробляються без необхідного аналізу 
фактичних умов праці. 

Такі норми : не забезпечують ефективне використання 
виробничих ресурсів і повинні замінятися нормами, 
встановленими аналітичними методами.



За допомогою аналітичних методів проводиться наукове 
обґрунтування норм праці на підставі аналізу конкретного 
трудового процесу. 

Для цього операція, яка нормується, розділяється на складові 
елементи; потім визначаються технічні, організаційні, 
економічні та інші фактори, що впливають на тривалість 
виконання кожного елементу; далі проектується 
раціональний склад операції і послідовність виконання її 
елементів із врахуванням оптимального поєднання 
факторів, що впливають на їхню тривалість. 

Після цього розраховуються затрати часу на кожен елемент, і 
їх сума, що визначає норму часу на операцію в цілому. 

Одночасно повинні розроблятися організаційно-технічні 
заходи, що забезпечують, впровадження запроектованого 
трудового процесу і встановленої норми.



Аналітичні методи поділяють на 
аналітично-розрахункові і аналітично-дослідні.

Якщо затрати часу на кожен 
елемент операції і на 
операцію в ці чому 
визначаються на основі 
нормативних матеріалів 
(науково обґрунтованих 
міжгалузевих, галузевих 
чи місцевих нормативів), 
такий метод називається 
аналітично-
розрахунковим.

Якщо затрати часу на кожен 
елемент операції і на 
операцію в цілому 
встановлюються на основі 
безпосередніх вимірювань 
цих затрат на 
досліджуваних робочих 
місцях шляхом 
проведення фотографії 
робочого часу або 
хронометражу, такий 
метод називається 
аналітично-дослідним.



Питання 4 Характеристика робочих місць 
та організація їх обслуговування
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Робоче місце має робочу, основну і допоміжну
зони.

В основній зоні, яка обмежена досяжністю рук
людини в горизонтальній і вертикальній
площинах, розміщуються засоби праці, що
постійно використовуються в роботі.

У допоміжній зоні розміщуються предмети, які
застосовуються рідко.

Організація робочого місця - система заходів щодо його планування, 
оснащення засобами і предметами праці, розміщення в певному 
порядку, обслуговування й атестації.



Оснащення робочого місця передбачає забезпечення їх основним технологічним 
устаткуванням, технологічним і організаційним оснащенням (інструментом, 
пристроями, допоміжними матеріалами, запасними частинами та устаткуванням 
для їх зберігання і розміщення, а також засобами сигналізації, освітлювальною 
апаратурою, робочими меблями, тарою тощо).



Планування робочого місця передбачає раціональне розміщення у просторі 
матеріальних елементів виробництва, зокрема устаткування, технологічного та 
організаційного оснащення, а також робітника.



Обслуговування робочого місця - забезпечення протягом робочої зміни 
сировиною, матеріалами, заготівками, транспортними засобами, 
послугами ремонтного характеру тощо, яке здійснюється за такими 
функціями:

• енергетична — забезпечення робочих місць електроенергією, стисненим 
повітрям, парою, водою, а також опалення виробничих приміщень;

• транспортно-складська — доставка предметів праці до робочого місця, 
вивезення готової продукції і відходів виробництва, зберігання, 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 передових методів 
праці;

• інструментальна — зберігання, застосування, комплектування і видача на 
робочі місця всіх видів інструменту, пристроїв, технологічного 
оснащення;

• налагоджувальна — налагодження і регулювання технологічного 
устаткування;

• міжремонтна — профілактичне обслуговування;
• контрольна — контроль якості сировини, напівфабрикатів і готових 

виробів;
• облікова — облік бракованої продукції та аналіз причин браку, 

профілактичні заходи для підвищення якості продукції та ін.









Атестація робочого місця - це сукупність заходів, 
що включають визначення фактичного стану 
робочих місць, установлення ступеня їхньої 
відповідності типовим проектам і нормативним 
вимогам, проведення техніко-економічного 
аналізу й вироблення рішень про подальше 
використання робочих місць, визначення 
основних напрямків їхнього вдосконалювання 
(раціоналізації). 

У ході атестації кожне робоче місце оцінюється 
комплексно за наступними трьома рівнями:

1) техніко-технологічному;
2) організаційно-економічному;
3) умовам праці й техніки безпеки.



Умови праці на підприємстві - сукупність факторів виробничого середовища й 
трудового процесу, що роблять вплив на працездатність і здоров'я працівника.

Питання 5 Умови праці та фактори їх формування. 
Охорона праці 



Фактори формування умов праці 









По відношенню до безпеки працівника розрізняють:
• шкідливий виробничий фактор - виробничий 

фактор, вплив якого на працівника може привести 
до його захворювання; 

• небезпечний виробничий фактор - виробничий 
фактор, вплив якого на працівника може привести 
до його травми. 

Безпечні умови праці – це такі умови праці, при яких 
вплив на працюючих шкідливих й (або) 
небезпечних виробничих факторів виключені або 
рівні їхнього впливу не перевищують 
установлених нормативів.



Відповідно до Кодексу законів про працю України  
нормальними умовами праці вважаються:
1) справний стан машин,  верстатів і пристроїв;
2) належна якість матеріалів та інструментів,  необхідних 
для виконання роботи, і їх вчасне подання;
3) вчасне постачання виробництва  електроенергією,  
газом  та іншими джерелами енергоживлення;
4) своєчасне забезпечення технічною документацією;
5) здорові  та безпечні умови праці (додержання правил і 
норм з техніки безпеки,  необхідне  освітлення,  опалення,  
вентиляція, усунення  шкідливих  наслідків  шуму,  
випромінювань,  вібрації та інших факторів, які негативно 
впливають на здоров'я робітників,  і т. ін.).

Таким чином, поняття нормальні умови праці ширше аніж 
поняття безпечні умови праці та включає ряд факторів, що 
пов’язані із забезпеченням безперервного виробничого та 
трудового процесу.





Охорона праці - це система правових,  соціально-економічних, 
організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних  і лікувально-
профілактичних заходів   та   засобів,  спрямованих  на збереження 
життя,  здоров'я  і  працездатності  людини  у  процесі трудової 
діяльності.

Законодавство про охорону праці складається із Закону України „Про 
охорону праці”, Кодексу законів про працю в Україні,  Закону України 
"Про загальнообов'язкове державне  соціальне страхування від 
нещасного випадку  на  виробництві  та професійного захворювання, 
які спричинили втрату працездатності” та  прийнятих відповідно до 
них нормативно-правових актів.

На всіх підприємствах,  в установах, організаціях створюються безпечні і 
нешкідливі умови праці. Забезпечення безпечних і нешкідливих умов 
праці  покладається на  власника  або  уповноважений  ним  орган.

Охорона праці на підприємстві – це здійснення комплексу заходів 
технічного характеру і санітарно-гігієнічних та навчально-
інформаційних заходів, які забезпечують нормальні умови та безпеку 
праці.
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