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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
  

Навчальним планом підготовки  студентів за напрямом «Управління 
персоналом та економіка праці»  передбачено вивчення дисципліни 

«Нормування праці». 

Метою вивчення дисципліни «Нормування праці» є формування у 

студентів необхідних знань і умінь щодо встановлення об’єктивно 

необхідної міри затрат живої праці (норми) на виконання конкретної 
роботи. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є теоретична та 
практична підготовка студентів із таких питань: 

� обґрунтування методологічних принципів нормування праці; 
� класифікація витрат робочого часу виконавця,  використання 

устаткування та виробничого процесу; 

� методи нормування і способи встановлення норм; 

� методичні основи вивчення затрат робочого часу (метод безпосередніх 

вимірів і метод моментних спостережень); 

� проведення фотографії робочого часу та хронометражу; 

� проектування норм праці для різноманітних виробничих процесів; 

� оцінювання якості нормування праці та ін. 

Програмний матеріал дисципліни  рекомендується вивчати в порядку, 

передбаченому методичними рекомендаціями. 
 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ 

САМОПЕРЕВІРКИ 
 
Тематичний зміст дисципліни включає назви змістових модулів та 

тем, а також ключові поняття та терміни за темами дисципліни. Завдання 
для самоконтролю представлені питаннями для самоконтролю (студент, 
даючи на них відповідь, самостійно діагностує рівень власної підготовки 
до практичного заняття, поточного чи підсумкового контролю), тестами 
(на кожен тест можлива лише одна правильна відповідь).  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ  
ОСНОВИ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ 

Тема 1. Сутність і значення нормування праці 
Сутність і місце нормування праці в організації праці. Призначення та 

основні завдання нормування праці. Об’єкт і предмет нормування праці. 
Принципи нормування праці на підприємстві. Перелік об’єктів 

нормування праці. Робочий час. Виробнича операція. Технологічна 
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структура виробничої операції. Трудовий мікроелемент. Обсяг роботи. 

Зона обслуговування. Чисельність персоналу.  

 Питання для самоперевірки: 

1. У чому полягає сутність нормування виробничих ресурсів загалом та 
нормування праці зокрема? 

2. Що є універсальною мірою праці? 

3. Яка практична значимість норм праці? 

4. Які наукові принципи нормування праці ви знаєте? 

5. Розмежуйте предмет та об’єкт нормування праці.  

 
Тести для самоконтролю: 

1. Обґрунтоване визначення кількості конкретних ресурсів, яка 
об’єктивно необхідна для ведення ефективного виробництва, – це: 

а) облік; б) аудит; в) нормування; г) контроль.  

2. Об’єктивна міра витрачання ресурсів означає, що: 

а) визначена кількість ресурсів повинна бути не меншою за потребу; 

б) визначена кількість ресурсів повинна бути мінімальною не залежно 

від потреб; 

в) визначена кількість ресурсів не повинна бути меншою та 
надлишковою за потребу; 

г) визначена кількість ресурсів повинна бути максимальною, щоб 

забезпечити безперебійність виробництва. 
3.  Надлишок виробничих ресурсів на підприємстві зумовлює: 
а) зростання витрат; 
б) збільшення прибутку; 

в) зменшення витрат; 
г) правильні відповіді б і в.

4. Дефіцит виробничих ресурсів на підприємстві зумовлює: 
а) перебої у виробництві; 
б) погіршення якості продукції; 

в) максимізацію прибутку; 

г) вірні відповіді а і б. 

5. Надлишок працівників на виробництві зумовлює: 
а) високу продуктивність праці; б) низьку продуктивність праці; 
в) зниження собівартості продукції; 
г) збільшення прибутку підприємства. 
6. Універсальною мірою живої праці є: 
а) заробітна плата; 
б) робочий час; 

в) кількість працівників; 

г) обсяг виробництва продукції. 
7. Предметом нормування праці є: 
б) тривалість трудового процесу у часі; 
в) чисельність персоналу і фонд заробітної плати; 

а) продуктивність праці; г) покращенню якості продукції. 
8.  Об’єктом нормування праці є: 
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а) трудовий процес на конкретному робочому місці; 
б) в) будь-яка доцільна діяльність людини як фізична, так і розумова; 
в) організація оплати праці; г) поліпшення умов праці. 
9. Практичне значення норм праці полягає в тому, що вони є основою 

для: 

а) скорочення втрат робочого часу; 

б) підвищення продуктивності праці; 
в) раціоналізації трудових процесів; 

г) усі відповіді правильні.  
10. Якщо норми витрат праці на окремому підприємстві значно вищі 
суспільно необхідних, то це …: 

а) робить його діяльність високоприбутковою; 

б) робить його діяльність низькорентабельною або ж взагалі збитковою; 

в) не впливає на економічні результати діяльності підприємства; 
г) зумовлює конкурентну перевагу даного підприємства на ринку.  

11. Принцип прогресивності норм полягає у…: 

а) доведенні рівня витрат праці вище суспільно необхідного; 

б) встановленні однакових норм витрат праці на однакові роботи, що 

виконуються в аналогічних організаційно-технічних умовах;  

в) доведенні рівня витрат праці нижче суспільно необхідного; 

г) відповідності розроблених норм реально досяжної продуктивності 
праці та максимального використання виробничих резервів.  

12. Встановлення однакових норм витрат праці на однакові роботи, що 

виконуються в аналогічних організаційно-технічних умовах, незалежно 

від галузевого профілю підприємства, відповідає такому принципу 

нормування праці, як: 

а) забезпечення прогресивності норм; 

б) комплексного охоплення робіт; 
в) наукової та організаційно-технічної обґрунтованості норм; 

г) забезпечення максимальної відповідності норм суспільно необхідним 

витратам праці.  
13. До об’єктів нормування у вузько практичному сенсі належать: 

а) робочий час; 
б) обсяг виробництва; 

в) зона обслуговування; 

г) чисельність працівників. 

 

Тема 2. Аналіз трудового процесу і затрат робочого часу 

Завдання аналізу трудового процесу. Класифікація витрат робочого 

часу виконавця,  використання устаткування та виробничого процесу. 

Нормовані та ненормовані затрати робочого часу. Час оперативної 
роботи. Час на обслуговування робочого місця. Час непродуктивної 
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роботи. Підготовчо-заключний час. Регламентовані та нерегламентовані 
перерви.  

 Питання для самоперевірки: 

1.  Дослідження яких складових передбачає аналіз трудового процесу? 

2. Які затрати робочого часу виконавця підлягають нормування? 

3. В чому відмінність між регламентованими та нерегламентованими 

перервами? 

4. Охарактеризуйте таку складову нормованого робочого часу виконавця 
як обслуговування робочого місця. 

5. В чому сутність такого елементу затрат робочого часу як робота не по 

завданню? 

6. Які основні складові включає час використання обладнання? 

7. Як розподіляється час виробничого процесу у контексті його 

нормування? 

 
Тести для самоконтролю: 

1. Залежно від об’єкту спостереження теорія нормування праці 
рекомендує такі види класифікації затрат робочого часу: 

а) працівника (виконавця); 

б) устаткування; 

в) виробничого процесу; 

г) усі відповіді правильні.  
2. Затрати робочого часу виконавця поділяються на: 
а) продуктивні і непродуктивні; 
б) регламентовані і нерегламентовані; 
в) продуктивні і нормовані; г) нормовані і ненормовані. 
3. Час який працівник використовує для одержання завдання, 

ознайомлення з кресленнями, підготовку шаблону, пристосувань, здачу 

готової продукції, інструменту належить до: 

а) регламентованих перерв; б) часу роботи не по завданню; 

в) часу оперативної роботи;  

г) часу підготовчо-завершальної роботи.  

4. Якщо працівник протягом зміни використовує робочий час для догляду 

за устаткуванням (змащування, налагодження), то даний час: 
а) не нормується, оскільки належить до нерегламентованих перерв; 

б) нормується, оскільки є складовою регламентованих перерв; 

в) не нормується, оскільки належить до часу роботи не по завданню; 

г) нормується оскільки належить до часу роботи по завданню. 

5. Який із нижче наведених елементів затрат робочого часу належить до 

часу організаційного обслуговування робочого місця: 

а) встановлення предмета праці на верстат або стіл для оброблювання; 

б) вимірювання предметів праці під час виконання завдання; 

в) заміна різального інструменту; г) розкладання інструменту.  
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6. Час коли працівник не працює, а знаходиться в стані очікування 
завершення обробки деталі належить до: 

а) часу обслуговування робочого місця; 

б) часу нерегламентованих перерв; 

в) часу оперативної роботи; г) часу регламентованих перерв.  

7. До регламентованих перерв належить: 

а) час особистої гігієни та задоволення природних потреб; 

б) час відсутності електроенергії; 
в) час непродуктивної роботи; г) час нагляду за устаткуванням. 

8. Якщо протягом зміни працівник не працював протягом 40 хвилин 

внаслідок відсутності потрібних заготовок, то даний час: 
а) не підлягає нормуванню, оскільки належить до часу організаційного 

обслуговування робочого місця; 

б) підлягають нормуванню, оскільки належить до часу регламентованих 

перерв; 

в) підлягає нормуванню, оскільки належить до часу технологічних 

перерв; 

г) не підлягає нормуванню, оскільки належить до часу 

нерегламентованих перерв.  

9. Якщо у ході виконання завдання працівник був змушений затратити 

час на виправлення браку поставлених комплектуючих деталей, то даний 

час: 
а) нормується, оскільки належить до часу оперативної роботи; 

б) не нормується, оскільки належить до часу нерегламентованих перерв; 

в) нормується, оскільки належить до часу організаційного 

обслуговування робочого місця; 

г) не нормується, оскільки належить до часу роботи не по завданню.  

10. Якщо працівник протягом зміни відлучався виконувати роботу на 
прохання працівника іншого цеху, то даний час: 
а) нормується, оскільки належить до часу оперативної роботи; 

б) не нормується, оскільки належить до часу роботи не по завданню; 

в) нормується, оскільки належить до часу регламентованих перерв; 

г) нормується оскільки належить до часу обслуговування робочого 

місця. 

11. До часу, не передбаченого виробничим завданням, входить: 

а) час, протягом якого робітник працює лише уручну; 

в) час виконання випадкової роботи; 

б) час нагляду за устаткуванням; г) час відсутності електроенергії. 
12. Виберіть із зазначених видів перерв такі, що належать до  

нерегламентованих: 
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а) час перерв, зумовлених недоліками в технології та організації 
виробництва; 
б) час перерв на відпочинок і особисті потреби; 

в) час перерв, зумовлених особливостями техніки, технології та 
організації виробництва; 
г) час обідньої перерви. 

13. Виберіть елементи ненормованого робочого часу: 

а) час обслуговування робочого місця; 

б) підготовчо-завершальні затрати часу; 

в) час основної і допоміжної роботи; 

г) час непродуктивної роботи і нерегламентованих перерв. 

14. До нормованого часу використання обладнання (устаткування) 

належить: 

а) перерви під час обслуговування обладнання; 

б) перерви під час регламентованого відпочинку працівників; 

в) час роботи по завданню; г) усі відповіді правильні. 
15. Час простою устаткування у зв’язку із необхідністю його підналадки 

та ремонту….: 

а) не нормується, оскільки належить до часу нерегламентованих перерв; 

б) нормується, оскільки належить до часу регламентованих перерв; 

в) не нормується, оскільки належить до часу роботи не по завданню; 

г) нормується, оскільки належить до часу роботи по завданню.  

16. Час простою устаткування у зв’язку з невчасною поставкою 

необхідних матеріалів та комплектуючих для роботи …. 

а) не нормується, оскільки належить до часу нерегламентованих перерв у 

зв’язку із порушенням трудової дисципліни; 

б) не нормується, оскільки належить до часу нерегламентованих перерв у 

зв’язку із недоліками в організації виробництва; 
в) нормується, оскільки належить до часу регламентованих перерв; 

г) нормується, оскільки належить до часу роботи не по завданню.  

17. Час простою устаткування внаслідок відсутності електроенергії 
належить до: 

а) часу роботи по завданню; 

б) часу роботи не по завданню; 

в) регламентованих перерв; 

г) нерегламентованих перерв. 

18. Час простою устаткування з причин відсутності працівника за 
особистими потребами належить до: 

а) регламентованих перерв, які включаються до складу норм; 

б) нерегламентованих перерв, які не нормуються; 

в) нерегламентованих перерв, які нормуються;  

г) регламентованих перерв, які не включаються до складу норм. 
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Типові задачі: 

На основі спостереження за роботою працівника протягом зміни було 

зафіксовано наступні затрати робочого часу (табл.). Розрахуйте 
тривалість основних елементів робочого часу (тривалість оперативної 
роботи, обслуговування робочого місця, підготовчо-завершальної роботи, 

регламентованих перерв, роботи не по завданню, нерегламентованих 

перерв). Зробіть висновок відносно раціональності використання 
робочого часу на основі співвідношення між тривалістю нормованого та 
ненормованого робочого часу. 
№ Вид робіт/елемент робочого часу Тривалість, хв. Індекс Субіндекс 
1. Запізнення на роботу 10   
2. Отримання завдання (наряд і креслення) 3   
3. Одержання заготовок 4   
4. Одержання інструменту 4   
5. Зайва розмова 2   
6. Налагодження обладнання 3   
7. Змащування обладнання 3   
8. Встановлення деталі на станок 1   
9. Обточування деталі 35   
10. Заміна різця 5   
11. Прибирання стружки і відходів (замість 

допоміжного робітника, який відсутній) 
10 

  

12. Отримання нової технологічної карти 5   
13. Переналаджування обладнання 10   
14. Особисті потреби 13   
15. Встановлення деталі на станок 1   
16. Обточування деталі 45   
17. Простій у зв’язку з відсутністю 

електроенергії 19 
  

18. Встановлення деталі на станок 1   
19. Обточування деталі 30   
20. Робота по виправленню браку однієї із 

отриманих заготовок 
36 

  

21. Обідня перерва 60   
22. Запізнення з обіду 10   
23. Очікування ремонту обладнання  24   
24. Встановлення деталі на станок 1   
25. Обточування деталі 63   
26. Заміна різця 10   
27. Продовження обточування деталі 55   
28. Заміна різця 8   
29. Обточування деталі для особистих потреб 

на прохання співробітника 25 
  

30. Прибирання робочого місця 10   
31. Здача деталей у ВТК 20   
32. Передача зміни 5   
33. Передчасне залишення робочого місця 9   
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Тема 3. Основи технічного нормування 
Методи нормування і способи встановлення норм. Досвідний, 

статистичний і порівняльний методи нормування. Досвідно-статистичні 
норми затрат робочого часу. Аналітично-досвідний метод. Аналітично-

розрахунковий метод. Технічно-обгрунтовані норми затрат часу. 

 Питання для самоперевірки: 

1.  Які основні складові трудового процесу? 

2. Яка складова виробничого процесу є основною одиницею 

нормування? 

3. Які методи нормування прийнято розрізняти? 

4. В чому принципова відмінність між сумарними і аналітичними 

методами нормування? 

5. Чим відрізняється аналітично-дослідницький та аналітично-

розрахунковий методи нормування праці? 

 
Тести для самоконтролю: 

1. Якщо норма затрат праці визначається на основі інтуїції 
нормувальника, то це відповідає такому методу нормування, як: 
а) аналітичний, досвідний; 
б) сумарний, статистичний; 

в) сумарний, досвідний; 
г) аналітичний, порівняльний.  

2. Якщо норма затрат праці встановлюється на рівні середньої величини 
із використанням звітної інформації за попередні періоди, то це 
відповідає такому методу нормування: 
а) аналітичний, досвідний; б) сумарний, статистичний; 
в) аналітичний, аналітично-розрахунковий; 
г) аналітичний, порівняльний.  
3. Статистичні методи нормування: 
а) використовують статистичну звітність; 
б) виконуються статистичним управлінням; 
в) припускає використання даних про затрати праці на конкретному 
робочому місці, що були в виробництві в минулому; 
г) передбачають проведення статистичних спостережень з подальшою 
обробкою даних методами математичної статистики. 
4.  Порівняльний метод нормування полягає в тому, що: 
а) порівнюються методи і обирається кращий; 
б) обирається деталь-аналог і за допомогою поправочних коефіцієнтів 
проектується норма; 
в) порівнюються два працівника; г) порівнюються два підприємства. 
5. При сумарному методі норми встановлюються на: 
а) трудовий процес; 
б) виробничу операцію; 

в) трудовий прийом; 
г) трудовий рух.  

6. Досвідно-статистичні норми затрат праці проектуються на основі 
методу: 
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а) моментних спостережень; 
б) порівняльний; 

в) аналітично-розрахунковий; 
г) безпосередніх вимірів.  

7. Недоліком досвідно-статистичних норм праці є: 
а) меша трудомісткість проектування; 
б) точність та об’єктивність; в) неточність та суб’єктивність; 
г) висока трудомісткість проектування. 
8. В основу аналітичних методів нормування покладено: 
а) проектування норми на основі досвіду та інтуїції нормувальника; 
б) проектування норми як середньої величини норм затрат праці за ряд 

звітних періодів; 
в) проектування норми шляхом  детального вивчення виробничих 

операцій і затрат робочого часу у ході безпосереднього 
спостереження; 

г) проектування норми шляхом поширення існуючих норм на товари-
аналоги.   

8. Проектування технічно-обґрунтованих норм забезпечують такі методи: 
а) сумарні; 
б) аналітично-дослідні; 

в) аналітично-розрахункові; 
г) правильні відповіді б і в.  

9. Безперервне спостереження за трудовим процесом або його частинами 
з фіксацією поточного часу або тривалості виконання окремих елементів 
операції передбачає: 
а) метод моментних спостережень; 
б) порівняльний метод нормування; 
в) метод безпосередніх вимірів; г) усі відповіді правильні. 
10. Вивчення затрат робочого часу на основі фіксування окремих 
випадків стану робітника (апарата, верстата) щодо виконання завдання: 
«працює – не працює» і т.д. передбачає такий метод нормування: 
а) статистичний; 
б) метод безпосередніх вимірів; 

в) метод момент них спостережень; 
г) аналітично-розрахунковий.  

11. Аналітично-розрахунковий метод нормування передбачає 
проектування норм на основі: 
а) розрахунків за нормативами затрат часу; 
б) розрахунків  середньої величини норм затрат праці за ряд звітних 

періодів; 
в) розрахунків у ході безпосереднього спостереження за роботою; 
г) усі відповіді правильні. 
12. До аналітичних методів нормування належить: 
а) статистичний; 
б) метод моментних спостережень; 

в) порівняльний; 
г) досвідний.  

13. Хронометраж, фотографія робочого часу, фотохронометраж …: 
а) є аналітичними методами нормування технічно-обгрунтованих норм; 
б) є аналітичними методами нормування досвідно-статистичних норм; 
в) є сумарними  методами нормування технічно-обгрунтованих норм; 
г) є сумарнимиметодами нормування досвідно-статистичних норм. 
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Типові задачі: 

1. На основі  порівняльного методу нормування необхідно 

здійснити проектування нових норм затрат праці для виробничих 

операцій, що представлені у таблицях.  

Назва виробничої 
операції 

Основні характеристики операції 

Деталь Матеріал 
Розміри 

заготовки 

Маса 
заготовки 

Складність 

роботи 

Норма часу, 

хв./шт. 

Кування на 
молотах 

нова 
продукція 

кільце сталь 270×520мм. 240  кг. III група ? 

типова 
продукція 

кільце сталь 280×530мм 257 кг. III група 44,24 хв. 

 

Назва виробничої 
операції 

Основні характеристики операції 

Деталь 
Мате-
ріал 

Розміри 

заготовки 

Маса 
заготовки

Маса 
падаючих 

частин 

молота 

Зусилля 

обрізного 

преса 

Норма часу, 

хв./шт. 

Гаряче 
штампуван-

ня 

нова 
продукція 

піввісь сталь 80×220мм. 9 кг. 3т. 120тс. ? 

типова 
продукція 

піввісь сталь 90×245мм. 12 кг. 5 т. 250тс. 0,326 

2. На основі статистичного методу визначте годинну норму 

виробітку  на основі даних нижче наведеної таблиці відповідно як: 

- середню арифметичну зважену індивідуальних затрат робочого часу; 

- середню арифметичну індивідуальних затрат робочого часу (за умови 

виключення стохастичних випадів). 

Робітник 
Виробіток за 

місяць, тис. шт. 
Корисний фонд робочого часу робітника (за 

табелем), год./міс. 
1 12,0 160 

2 12,6 160 

3 11,3 152 

5 10,2 144 

6 19,6 160 

7 6,3 144 

8 12,5 160 

Всього 84,5 1080 

За результатами порівняння відповідних розрахунків зробіть висновки.  

 
Тема 4. Методи вивчення та вимірювання затрат робочого часу 
Методичні основи вивчення затрат робочого часу (метод 

безпосередніх вимірів і метод моментних спостережень). Їх переваги та 
недоліки. Етапи вивчення затрат робочого часу. Класифікація методів 

вимірювання витрат робочого часу.  

 Питання для самоперевірки: 
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1.  Які переваги та недоліки такого методу нормування як метод 

безпосередніх вимірів? 

2. Які переваги та недоліки методу моментних спостережень? 

3. Як визначається загальна кількість моментоспостережень для 
відповідного методу нормування? 

4. Які форми запису застосовуються при застосуванні методу момент 
них спостережень? 

 
Тести для самоконтролю: 

1. Перевагою методу безпосередніх вимірів є: 
а) встановлення фактичних затрат робочого часу в результаті 

спостереження; 

б) ретельне вивчення та поділ трудового процесу на виробничі операції; 
в) велика трудомісткість спостереження; 

г) усі відповіді правильні. 
2. Недоліком методу безпосередніх вимірів є: 
а) одержання даних про тривалість робочого часу в абсолютному вимірів 

в ході спостережень; 

б) висока трудомісткість спостереження; 

в) суб’єктивність; г) усі відповіді правильні. 
3. За посередництвом безпосередніх замірів робочого часу здійснюються 

такі види спостережень: 

а) хронометраж; 

б) фотографія робочого часу; 

в) фотохронометраж; 

г) усі відповіді правильні. 
4. Спостереження і послідовний запис усіх затрат робочого часу і перерв 

протягом зміни із зазначенням їх тривалості і послідовності – це такий 

метод нормування, як: 

а) хронометраж; 

б) фотохронометраж; 

в) фотографія робочого часу; 

г) моментних спостережень. 

5. Сутність якого  методу нормування  полягає у фіксуванні окремих 

(заздалегідь вибраних) випадків  стану робітника (устаткування) 

протягом зміни: 

а) хронометраж; 

б) метод моментних спостережень; 

в) фотографія робочого часу; 

г) фотохронометраж. 

6. Визначення тривалості повторюваних виробничих операцій є основою 

такого методу нормування, як: 

а) фотографія робочого часу; 

б) хронометраж; 

в) моментних спостережень; 

г) усі відповіді правильні.  
7. Загальна кількість моменто-спостережень при дослідженні затрат 
робочого часу на основі відповідного методу залежить від: 

а) коефіцієнта завантаження робітника; 
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б) величини допустимої похибки; 

в) типу трудового процесу (стабільний, нестабільний); 

г) усі відповіді правильні. 
8. Загальна кількість обходів при застосуванні методу моментних 

спостережень ….: 

а) є фіксованою – 100 обходів; 

б) розраховується як відношення кількості моментоспостережень до 

кількості об’єктів спостереження; 

в) визначається спостерігачем у рекомендованих межах від 10 до 50 

обходів; 

г) визначається кількістю «пустих» граф у картці спостереження.  

9. Фіксажні точки – це: 
а) «пусті» графи у листі спостереження, в які слід вносити записи; 

б) довільні місця, з яких спостерігач має фіксувати чим зайнятий 

робітник (устаткування); 

в) чітко визначені місця, з яких спостерігач має фіксувати чим зайнятий 

робітник (устаткування); 

г) місця для відпочинку спостерігача у ході обходу. 

10. Такий запис  у карті спостереження за методом момент них 

спостережень відповідає такій кількості моментів: 

а) 7; б) 12; в) 16; г) 14. 

11. Такий запис    у карті спостереження за методом момент них 

спостережень відповідає такій кількості моментів: 

а) 12; б) 10; в) 5 г) 20. 

12. Обробка результатів спостереження за методом моментних 

спостережень передбачає: 
а) розрахунок тривалості кожного елементу затрат робочого часу 

протягом зміни; 

б) розрахунок кількості випадків повторення однакових затрат робочого 

часу  та визначення їх частки в загальній тривалості зміни; 

в) розрахунок трудомісткості спостереження; 

г) усі відповіді правильні. 
13. Якщо із 3000 моментів спостереження 2000 припадало на виконання 

оперативної роботи, то це означає, що: 

а) робітник не працював; 

б) робітник працював безпосередньо над виконанням завдання близько 

67%часу  протягом зміни; 

в) тривалість оперативної роботи складає  2000 хвилин протягом зміни; 

г) в середньому з 3000 робітників працювало лише 2000. 
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14. Для нестабільного трудового процесу число моменто-спостережень 
визначається за формулою: 

а) ( )
2

210012

РК

К
M

з

з

⋅

⋅−
=

;

 

б) ( )
2

21001

РК

КЗ
M

з

з

⋅

⋅−
=

;

 

в) ( )
2

21001

РК

К
M

з

з

⋅

⋅−
=

;

 

г) 

( )
2

21001

РК

К
M

з

з

⋅

⋅+
=

, 

де 
зК  – питома вага затрат робочого часу на безпосереднє виконання 

виробничого завдання (коефіцієнт завантаження робітників); Р  – задана 
або припустима величина відносної похибки результатів спостереження 
(може коливатись у межах 3–10%) 

15. Якщо кількість моменто-спостережень за роботою 15 одиниць 
устаткування має складати 45 (відповідно до розрахованих таблиць), то 

це означає, що: 

а) кількість обходів має складати 15; 

б) кількість обходів має складати 3; 

в) кількість обходів має складати 45; 

г) кількість обходів має складати 5. 

 
Типові задачі: 

1. Обробіть спостережувальний лист методу моментних 

спостережень за даними таблиці. На основі порівняння часки елементів 

затрат робочого часу у загальній кількості моментів двох робітників 

зробіть висновки про раціональність структури їх робочого часу.  

Елемент затрат робочого часу 
Робітники 

1 2 

Підготовчо-завершальна робота /// 
.    . 
     .    

Час обслуговування робочого 

місця 
//// . 

Оперативна робота //// //// //// 
 

Регламентовані перерви /// .   

. 

Нерегламентовані перерви /// . 

Робота не по завданню // .    . 

Всього ? ? 

2. Визначити кількість моментів (замірів)  і обходів для проведення 
спостереження за методом моментних спостережень в умовах масового 

виробництва, якщо: 

� коефіцієнт завантаження робітників на участку в середньому складає 0,8; 

� чисельність робітників – 5 осіб; 

� допустима величина відносної похибки результатів спостереження – 8%. 

Відповідно до проведених розрахунків спостерігач провів 

спостереження за п’ятьма робітниками за 16 обходів (подані у таблиці). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Результати спостереження за методом моментних спостережень 
№ обходу Вид роботи (елемент затрат робочого часу) робітників 

1 2 3 4 5 

1 
Дрібний ремонт 
культиватора

1
 

Змащування культиватора Заправка пальним 
Огляд трактора та його 

наладка Заправка пальним 

2 Заправка пальним 
Переїзд до місця роботи (поле з

цукровими буряками) 
Переїзд до місця роботи (поле з

цукровими буряками) 
Заправка пальним 

Переїзд до місця роботи (поле з
цукровими буряками) 

3 Відбивання загінок Заїзд в загінку Заїзд в загінку Робочий хід Стороння розмова 

4 Холостий поворот Робочий хід 
Робочий хід (рихлення міжрядь

цукрових буряків) 
Очистка робочих органів 

культиватора 
Робочий хід (рихлення міжрядь 

цукрових буряків) 

5 Особисті потреби Зміна лапи культиватора Заїзд в загінку 
Простій у зв’язку із 

необхідністю заправки 
Холостий поворот 

6 Робочий хід Холостий поворот Відбивання загінок 
Робочий хід (рихлення 

міжрядь цукрових буряків)
Заїзд в загінку 

7 
Простій у зв’язку із 

відсутністю робітника з 
незрозумілих причин 

Робочий хід 
Робочий хід (рихлення міжрядь

цукрових буряків 
Робочий хід (рихлення 

міжрядь цукрових буряків 
Зміна лапи культиватора 

8 
Переїзд до нової ділянки з 

цукровими буряками 
Очистка робочих органів Змащування культиватора Заїзд в загінку 

Робочий хід (рихлення міжрядь 
цукрових буряків) 

9 Робочий хід  Холостий поворот Робочий хід  Відбивання загінок Регулювання глибини обробітку

10 Холостий поворот Регулювання глибини 
обробітку 

Простій у зв’язку із 
необхідністю заправки 

Відсутність на місці у 
зв’язку із телефонною 

розмовою 
Очистка робочих органів 

11 Змащування культиватора Робочий хід Холостий поворот Робочий хід (рихлення 
міжрядь цукрових буряків)

Особисті потреби 

12 
Простій у зв’язку із 

відсутністю робітника з 
незрозумілих причин 

Відбивання загінок Робочий хід 
Регулювання глибини 

обробітку 
Робочий хід  

13 
Регулювання глибини 

обробітку 
Холостий поворот Регулювання глибини 

обробітку 
Холостий поворот Холостий поворот 

14 
Простій у зв’язку із 

поломкою культиватора 
Робочий хід (рихлення міжрядь

цукрових буряків) 
Розмова з іншим робітником 

Розмова з іншим 
робітником 

Змащування культиватора 

15 Змащування культиватора Особисті потреби Робочий хід Робочий хід  Холостий поворот 

16 Переїзд на тракторну бригадуПереїзд на тракторну бригаду Переїзд на тракторну бригаду 
Переїзд на тракторну 

бригаду 
Переїзд на тракторну бригаду 

                                                 
1 Курсивом позначено початок спостереження при кожному обході. 
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Визначте до якого елементу затрат робочого часу виконавця 
належать відповідні витрати робочого часу та заповніть бланк 

спостереження за нижче наведеною табличною формою: 

Елемент затрат робочого часу 
Робітники 

1 2 3 4 5 

Підготовчо-завершальна робота      

Час обслуговування робочого місця      

Оперативна робота      

Регламентовані перерви      

Нерегламентовані перерви      

Робота не по завданню      

Всього      

Проаналізуйте раціональність робочого часу робітників за 
результатами спостереження на основі розрахунків часки однойменних 

затрат робочого часу в загальній кількості моментів спостереження.  

 

Тема 5. Фотографія робочого часу 

Сутність та мета фотографії робочого часу (ФРЧ). Етапи ФРЧ. Методи 

запису спостереження: цифровий (за поточним часом), графічний у 

масштабі часу, графічно-цифровий. Індивідуальна ФРЧ. Групова 
(бригадна) ФРЧ. Самофотографія. Маршрутна ФРЧ. Фотографія часу 

використання устаткування. Фотографія виробничого процесу. Цільова та 
масова ФРЧ. Обробка і аналіз результатів ФРЧ. 

 Питання для самоперевірки: 

1. В чому сутність такого методу нормування як ФРЧ? 

2. Які види ФРЧ прийнято розрізняти? 

3. В чому сутність само фотографії? 

4. В чому полягає особливість маршрутної ФРЧ? 

5. Яка послідовність проведення індивідуальної ФРЧ? 

6. На основі яких показників аналізують ступінь раціональності 
використання робочого часу за результатами ФРЧ? 

 
Тести для самоконтролю: 

1. Якщо ФРЧ проводиться за групою виконавців, то це відповідає такому 
її  виду: 
а) індивідуальна ФРЧ виробничого процесу; 
б) групова ФРЧ устаткування; 
в) індивідуальні ФРЧ виконавців; г) групова ФРЧ працівників.  
2. Побудова проектованого балансу робочого часу може здійснюватися на 
основі: 
а) припущення про ліквідацію нерегламентованих перерв та часу роботи 

не по завданню й відповідного збільшення оперативного часу; 
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б) визначених нормативів робочого часу, що діють на підприємстві; 
в) збільшення на 5% відповідних елементів фактичного балансу 

робочого часу; 
г) правильні відповіді а і б. 
3. Перекривний час при проведенні ФРЧ – це час: 
а) відсутності спостерігача на місці спостереження у зв’язку із 

особистими потребами; 
б) час перебування працівника, за яким спостерігають, за особистими 

потребами; 
в) час виконання ручної роботи, яка виконується в основний (машинний) 

час; 
г) записи про напрями використання робочого часу у «новому» бланці 

фотокарти внаслідок закінчення «старого».  
4. Під час проведення самофотографії вивчаються: 
а) усі затрати часу на виготовлення предмета праці; 
б) тільки величини втрат робочого часу і причини їх виникнення; 
в) затрати часу на машинно-ручні роботи; 
г) час роботи устаткування.  
5. До завдань фотографії робочого часу не належить: 
а) безперервне спостереження та запис усіх затрат робочого часу; 
б) фіксування випадків окремих елементів робочого часу; 
в) розрахунок показників використання робочого часу протягом зміни; 
г) проектування заходів щодо ліквідації або скорочення втрат робочого 

часу.  
 6. За об’єктом спостереження виділяють такі види ФРЧ: 
а) ФРЧ працівника; 
б) ФРЧ устаткування; 

в) ФРЧ виробничого процесу; 
г) усі відповіді правильні.  

7. Якщо тривалість нерегламентованих перерв складає 15 хв., час 
непродуктивної роботи (не по завданню) – 30 хв., а час перерв на особисті 
потреби – 20 хв. (при нормативі – 10 хв.) за зміну, то коефіцієнт явних 
втрат робочого часу складатиме: 
а) 10,5%; б) 13,5%; в) 11,5%; г) 12,5%. 
8. Якщо коефіцієнт ущільнення робочого часу складає 15,5%, то це 
означає: 
а) час оперативної роботи складає лише 15,5% тривалості зміни; 
б) якщо ліквідувати втрати робочого часу, то покращення використання 

робочого часу можна забезпечити на 15,5%; 
в) якщо ліквідувати регламентовані та нерегламентовані перерви, то 

покращення використання робочого часу можна забезпечити на 15,5%; 
г) якщо ліквідувати час роботи по завданню та не по завданню, то 

покращення використання робочого часу можна забезпечити на 15,5%. 
9. Спостереження, що застосовується з метою розв’язання вузького, 
конкретно-цільового завдання щодо оцінки якості використання робочого 
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часу протягом певної частини робочої зміни або виконання працівником 
конкретної виробничої функції - це: 
а) самофотографія робочого 

часу; 
б) цільова ФРЧ; 

в) маршрутна ФРЧ; 
г) пікетна ФРЧ.  

10. Оберіть правильний варіант розрахунку коефіцієнта прихованих втрат 
робочого часу (Кпв), коефіцієнта явних втрат робочого часу (Кяв) та 
коефіцієнт ущільнення робочого часу (Кущ) відповідно до балансу 
робочого часу, що має вигляд: 

№ Елемент  затрат робочого часу 

Баланс робочого часу 

фактичний 
нормативний 

(проектований) 

хв. % хв. % 

1 Підготовчо-завершальна робота 25 5,2 15 3,1 
2 Час обслуговування робочого місця 23 4,8 20 4,2 
3 Оперативна робота 410 85,4 430,6 89,7 

4 
Регламентовані перерви (на особисті 

потреби) 8 1,7 14,4 3 
5 Нерегламентовані перерви 8 1,7 - - 
6 Робота не по завданню 6 1,3 - - 

Всього 480 100,0 480 100,0 

а) Кпв =  2,3%; Кяв =  1,5%; Кущ = 4,5%;  
б) Кпв =  2,9%; Кяв =  1,8%; Кущ = 4,3%; 
в) Кпв =  2,7%; Кяв =  1,6%; Кущ = 4,5%; 
г) Кпв =  2,85%; Кяв =  1,4%; Кущ = 4,2%. 
11. Відповідно до фактичного та проектованого балансу робочого часу, 
що наведені у питанні 10  оберіть правильний варіант розрахунку 
коефіцієнтів робочого часу працівника за фактичним (Кчф) та 
нормативним балансом (Кчн): 
а) Кчф = 5,2%; Кчн = 3,1%; 
б) Кчф = 85,4%; Кчн = 100%; 

в) Кчф = 85,4%; Кчн = 89,7%; 
г) Кчф = 14,6%; Кчн = 89,7%. 

12. Фотокарта  цільової бригадної ФРЧ із графічним способом  запису 
(спостереження проводилось лише три години з 8.00 до 10.00) має вигляд: 

 Члени 
бригади  

Тривалість робочої зміни 
Перша година  Друга година Третя година 

Яремчук І. В 

 

tпзр toбс top tрп tнпз top tнп top toбс tпзр 

10 12 63 8 12 15 12 20 18 10 
Петрук С. Л.  

 

tпзр toбс top tрп toбс top tнпз top tрп toбс tпзр 

5 8 52 7 18 15 18 20 14 13 10 

Оберіть правильний варіант розрахунку коефіцієнта  використання 
робочого часу (Кч) та коефіцієнта завантаження (Кз) членів бригади:  
а) Кч = 55,4%; Кз = 83,2% (для 

Яремчук І.В.) 
Кч = 48,3%; Кз = 78,3% (для 
Петрук С.Л.) 

в) Кч = 54,4%; Кз = 82,2% (для 
Яремчук І.В.) 
Кч = 48,3%; Кз = 78,3% (для 
Петрук С.Л.) 
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б) Кч = 53,4%; Кз = 83,2% (для 
Яремчук І.В.) 
Кч = 48,3%; Кз = 98,3% (для 
Петрук С.Л.) 

г) Кч = 57,4%; Кз = 85,2% (для 
Яремчук І.В.) 
Кч = 48,3%; Кз = 78,3% (для 
Петрук С.Л.) 

13. Якщо у ході спостереження за виконавцем спостерігач перебуває та 
пересувається разом з ним у транспортному засобі, фіксуючи усі види 

роботи та зупинок (із зазначенням  причин), то це характерно для такого 

методу спостереження як: 

а) метод моментних спостережень; 

б) цільова ФРЧ; 

в) маршрутна ФРЧ; 

г) ФРЧ виробничого процесу.  
14. Групова ФРЧ проводиться аналогічно індивідуальній ФРЧ, якщо 
кількість виконавців (працівників) складає не більше: 

а) 4; б) 5; в) 3; г) 10. 
15. Якщо кількість працівників, які охоплені груповою ФРЧ, складає 10 
осіб, то запис результатів спостереження ведеться: 
а) індексним способом через інтервал часу, що складає  5 хвилин  і більше; 
б) звичайним способом (за поточним часом) через довільний інтервал часу; 
в) індексним способом безперервно; 
г) звичайним способом (за поточним часом) безперервно.  

 
Типові задачі: 

1. На основі нижче наведеного балансу робочого часу розрахуйте 
коефіцієнт явних та прихованих втрат робочого часу, а також коефіцієнт 
ущільнення робочого часу. Зробіть висновки відносно раціональності 
використання робочого часу за фактичним балансом.  

№ Елемент  затрат робочого часу 

Баланс робочого часу 

фактичний 
нормативний 

(проектований) 

хв. % хв. % 

1 Підготовчо-завершальна робота 15 3,1 15 3,1 

2 
Час обслуговування робочого 

місця 
23 4,8 15 4,2 

3 Оперативна робота 412 85,8 440 89,7 

4 
Регламентовані перерви (на 

особисті потреби) 
16 3,3 10 3,0 

5 Нерегламентовані перерви 4 0,8 - - 

6 Робота не по завданню 10 2,1 - - 

Всього 480 100,0 480 100,0 

2. На основі нижче наведеного фрагменту цільової бригадної ФРЧ 

(табл.) визначте коефіцієнт завантаження кожного робітника з 9.00. до 

11.00. години. Зробіть висновки відносно раціональності структури 

робочого часу кожного робітника.  
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№ Види робіт 
Номер робітника 

1 2 3 

Поточний час, хв.  

1 Отримання креслень і ознайомлення з ними 9.05 9.07 9.05 

2 Приготування пристроїв та інструментів до роботи 9.15 9.15 9.10 

3 Складання виробів 9.53 9.55 9.58 

4 Очікування крана 10.10 10.10 10.10 

5 Переміщення виробу краном 10.25 10.35 10.40 

6 
Підготовка робочого місця до складання чергового 

виробу 
10.30 10.45 10.45 

7 Складання виробу 10.40 10.50 10.50 

8 Переміщення виробу краном 11.00 11.00 11.00 

3. За результатами нижче наведеної фотокарти самофотографії 
визначте загальну тривалість та частку втрат робочого часу у зв’язку  із 
недоліками в організації виробництва та запропонуйте заходи щодо ух 

усунення або ж мінімізації: 
Підприємство: Хлібозавод 
Цех: Кондитерських виробів 

Участок: Розфасовки 

Дата спостереження: 14.06.13р.  
Спостерігач: Сидоренко І.І.  

Зміна: 
перша 

Час 
спостереження: 

Робітник 
ПІП Швайка Н.І.  Розряд 3 

9.00 18.00 Спеціальність фасувальник Стаж  5 років 
Устаткування Робота 

Найменуван-
ня 

Фасувальний 
напівавтомат 

Операція Фасування 

Тип ФПА-60 Виконання норм 109% 

№ Причини втрат робочого часу 
Поточний час, хв. Тривалість 

перерв в роботі, 
хв. початок кінець 

1 
Неможливість виконання  роботи 

(внаслідок відсутності підготовлених форм) 
9.55 10.03  

2 Очікування доставки тістової суміші 10.48 11.02  

3 
Очікування транспортування заповнених 

формовок в пекарський цех 
11.58 12.10  

4 
Відсутність електроенергії (неможливість 

виконання роботи на фасувальному 
напівавтоматі) 

14.05 14.15  

5 
Очікування чергового слюсаря для 

змащування фасувального напівавтомату 
15.45 16.02  

6 
Виконання громадських доручень (збір 

коштів на день народження співробітника 
за вказівкою майстра) 

16.45 17.02  

Всього - - ? 

4. Результати цільової бригадної ФРЧ, яка проводилася протягом 

перших 30 хвилин від початку зміни,  фіксувалися на основі індексної 
форми запису. Відповідна фотокарта має вигляд: 
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Інтервал часу Робітники 

годин хвилин 1 2 3 … … 6 

8 

05 tпзр tпзр tобс …. …. tпзр 
10 tнп toбс top …. …. top 
15 tрп top tрп … … top 
20 top tор top …. …. tрп 
25 tнпз tор top …. …. top 

9 00 tор tор tнп … … tнпз 
На основі визначення тривалості кожного елементу затрат 

робочого часу для кожного робітника зробіть висновки у якого 

працівника найбільш та найменш раціональна структура робочого часу на 
початку зміни.  

5. Обробіть індивідуальну фотографію робочого часу для 
спеціаліста управління праці і соціального захисту  за даними нижче 
наведеної таблиці (заповніть колонку «тривалість» та «індекс затрат 
робочого часу»): 

№ Вид роботи 
Поточний час Перекривний 

час, хв. 
Тривалість, 

хв. 
Індекс затрат 
робочого часу год. хв. 

 Початок спостереження – 8.00. 
1 Прихід на робоче місце 8 0    

2 
Розкладання та сортування 

документації   7    

3 
Увімкнення комп’ютера та 
налаштування програмного 

забезпечення 
  15    

4 
Прийняття та обслуговування 

відвідувача   35    

5 
Внесення інформації про 
відвідувача в базу даних 

  45    

6 
Дзвінок до інспектора в Головне 
управління праці та соціального 

захисту  ОДА 
9 5    

7 Стороння розмова   10    

8 
Прийняття та обслуговування 

відвідувача   45    

9 
Пошук нормативних актів в 
цілях надання консультації 

відвідувачу 
10 10    

10 
Внесення інформації про 
відвідувача в базу даних 

  20    

11 
Очікування програміста для 
налаштування програмного 

забезпечення 
  35    

12 Особисті потреби   40    

13 
Телефонна розмова з членами 

родини 
  45    

14 
Прийняття та обслуговування 

відвідувача 11 20    

15 
Перебування у юриста в цілях 
одержання консультації по 

  36    
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документах відвідувача 

16 
Внесення інформації про 
відвідувача в базу даних 

  44    

17 
Формування особової справи на 
відвідувача в іншому відділі на 

прохання співробітниці 
  53    

18 
Відсилання факсу у районне 

відділення управління 12 5    

19 
Ділова розмова з керівником 
відділу щодо нового порядку 

оформлення соціальних допомог 
  30    

20 
Телефонна розмова із 

працівником казначейства   42    

21 
Передчасне залишення робочого 

місця на обід 
13 0    

22 Обідня перерва 14 0    

23 
Ксерокопіювання типових 

бланків заяв 
  12    

24 
Прийняття та обслуговування 

відвідувача   46    

25 
Внесення інформації про 
відвідувача в базу даних 

  58    

26 
Прийняття та обслуговування 

відвідувача 15 26    

27 
Внесення інформації про 
відвідувача в базу даних 

  30    

28 

Працює з документацією щодо 
нарахування допомоги по 
догляду за дітьми до 
трьохрічного віку 

  48    

29 
Розмова з колегами з 
непрофесійних питань 16 0    

30 
Продовження роботи над 

документацією по соціальних 
виплатах 

  18    

31 
Друк сформованого документу 

по соціальних виплатах 
  22    

32 Пиття кави   (22)  31/ (    )  

33 
Похід у банк для оплати 
комунальних рахунків 

  32    

34 Складання звіту    40    

35 
Пошук у Інтернеті рецептів 

приготування страв 
  45    

36 Завершення роботи над звітом   55    
37 Прибирання робочого місця    58    
38 Вимкнення комп’ютера  59    
39 Вихід з роботи  17 0    

 На основі групування однойменних затрат робочого часу 
заповніть фактичний баланс робочого часу. На основі визначених норм та 
нормативів затрат часу заповніть проектований баланс робочого часу. На 
основі побудованих балансів робочого часу розрахуйте та порівняйте : 
коефіцієнт  використання робочого часу; коефіцієнт завантаження 
працівника; коефіцієнт явних втрат робочого часу; коефіцієнт 
прихованих втрат робочого часу; коефіцієнт ущільнення робочого часу.  
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Тема 6. Хронометраж. Фотохронометраж 

Сутність, завдання та об’єкт хронометражу. Визначення економічно 

оптимальної кількості вимірів при хрононометражі залежно від типу 

виробництва, повторюваності та тривалості операцій. Фіксажні точки. 

Хронометражний ряд. Ступінь стійкості хронометражного ряду. 

Хронометражна карта. Дефектні заміри. Розрахунок середньої тривалості 
операції. Фотохронометраж. Обробка і аналіз хронометражного ряду.  

 Питання для самоперевірки: 

1. Що таке хронометраж? 

2. В чому особливість хронометражу у порівнянні з ФРЧ? 

3. Що передбачає підготовка до хронометражного спостереження? 

4. Що таке дефектні заміри при хронометруванні? 

5. Як перевірити сталість хроноряду? 

6. Що таке очистка хроноряду? 

 
Тести для самоконтролю: 

1. Фіксажними точками при проведенні хронометражного спостереження є: 
а) чітко визначені моменти початку і закінчення окремих елементів 
операції; 
б) місце, з якого спостерігач робить заміри затрат робочого часу; 
в) чітко визначені моменти початку і закінчення хронометражного 
спостереження; 
г) чітко визначений час початку і закінчення зміни.  
2. Якщо у ході хронометражу фіксуються усі послідовно повторювані 
елементи операцій, які виконує один робітник, то дане спостереження є: 
а) індивідуальним вибірковим хронометражем; 
б) груповим суцільним хронометражем; 
в) індивідуальним суцільним хронометражем; 
г) груповим вибірковим хронометражем.  
3. Якщо у ході спостереження за виробнчим процесом спостерігач фіксує 
лише тривалість окремих елементів операції, які були ним наперед 
визначені, то це відповідає такому виду хронометражного спостереження, 
як: 
а) суцільний; 
б) аналітичний; 

в) вибірковий; 
г) усі відповіді правильні.  

4. Вибірковий хронометраж доцільно проводити у таких випадках: 
а) існує необхідність визначити тривалість затрат робочого часу на 

кожен елемент операції; 
б) існує необхідність визначення тривалості затрат робочого часу лише 

на окремі елементи операції; 
в) коли після безперервного хронометражу один чи два хроноряди 

виявилися недостатньо сталими та потребують повторних замірів; 
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г) правильні відповіді б і в.  
5. Обєктом хронометражу є: 
а) будь-яка операція, яка зацікавила спостерігача; 
б) повторювана технологічна операція; 
в) масова продукція, яка виготовляється на підприємстві; 
г) чисельність робітників, які  задіяні у масовому виробництві. 
6. При визначенні кількості замірів для проведення хронометражу 
необхідно враховувати: 
а) тип виробництва; 
б) коефіцієнт завантаження; 

в) тривалість операції; 
г) правильні відповіді а і в.  

7. Хронометражне спостереження, яке проводиться для проектування 
нових норм праці, доцільно проводити: 
а) лише в першу та останню годину зміни, адже працездатність там є 

нижчою; 
б) у дообідні та після обідні години, оскільки там можливі втрати 

робочого часу; 
в) в період сталої працездатності (не раніше однієї години після початку 

зміни та приблизно через 0,5 години після обідньої перерви); 
г) у будь-який час, який визначений спостерігачем як доцільний.  
8. Якщо хронометраж проводиться з метою встановлення обґрунтованих 
норм, то його варто проводити в умовах: 
а) нормальних (усунути перешкоди та недоліки нормальній роботі); 
б) існуючих (не залежно від організації виробництва та наявності 

недоліків); 
в) максимально сприятливих; г) усі відповіді правильні.  
9. Хронометражне спостереження можна здійснювати: 
а) за окремими відліками часу і 

поточним часом; 
б) лише за окремими відліками 

часу; 
в) за моментними спостереженнями і окремими відліками часу; 
г) за окремими відліками часу і моментним фіксуванням.  
10. Хроноряд за результатами  хронометражу має такий вигляд: 

Тривалість прийому за окремими 

замірами часу, с 

Номери замірів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

6 7 5 8 4 6 14 8 5 6 8 6 3 6 

Коефіцієнт сталості такого хроноряду становить: 

а) Кст = 4,8; б) Кст = 3,6; в) Кст = 4,7; г) Кст = 5,7. 

11. Динамічний ряд замірів тривалості окремих елементів операції при 

хронометражному спостереження – це: 
а) фоторяд; б) моноряд; в) хроноряд; г) моменторяд.  

12. До хроноряду, що поданий у питанні 10,  спостерігач заповнив 

таблицю дефектних замірів, яка має вигляд: 
№ спостереження Тривалість Причини відхилення 

7 14 несвоєчасне увімкнення подачі 
13 3 помилка спостерігача 
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З урахуванням зафіксованих дефектів коефіцієнт сталості хроноряду буде 
складати: 
а) Кст = 2,1; б) Кст = 2,0; в) Кст = 3; г) Кст = 2,5. 
13. Для досліджуваної виробничої операції нормативний коефіцієнт 
сталості хроноряду становить 1,6. Розрахований коефіцієнт сталості 
хроноряду становить 1,8. Це означає, що: 
а) хроноряд є сталим та його можна використовувати для розрахунку 

норми оперативного часу; 
б) хроноряд є несталим, відтак його варто очистити від «статистичних 

випадів»; 
в) хроноряд є несталим, але оскільки 1,8 > 1,6, то його можна 

використовувати для проектування норм; 
г) хроноряд є надто якісним, відтак проектувати норму часу на його 

основі не варто (буде надто занижена).  
14. Метод вивчення затрат часу робітника або устаткування при 
виконанні виробничих операцій, які, як правило, повторюються - це: 
а) фотохронометраж; 
б) хронометраж; 

в) фотографія робчого часу; 
г) усі відповіді правильні.  

15. Оберіть правильний варіант розрахунку середньої тривалості 
виробничого процесу за даними таблиць (перша таблиця  – хроноряд, 
друга – дефектні заміри): 

Тривалість прийому за 
окремими замірами часу, с 

Номери замірів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

20 21 24 19 12 25 21 22 19 18 17 24 30 18 
 

№ спостереження Тривалість Причини відхилення 

5 12 несвоєчасне увімкнення подачі 
13 30 помилка спостерігача 

а) t = 20,5 хв.; б) t = 20,7 хв.; в) t = 20,6 хв.; г) t = 20,8 хв. 

 
Типові задачі: 

1. Визначте середню тривалість елементу операції за умови 

забезпечення сталості хроноряду (табл.) 

Операція 
Заміри Нормативний 

коефіцієнт сталості 
хроноряду 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

тривалість, с. 
1 30 35 31 18 30 29 28 32 31 30 1,6 

2 23 24 18 19 23 25 26 27 24 24 1,7 

2. Робітники цеху протягом трьох останніх місяців в основному 
не виконують змінної норми виробітку. Відтак майстром цеху було 
ініційовано проведення хронометражного спостереження для перевірки 
якості діючих норм. Табельником-нормувальником було проведено  
хронометражні заміри за поточним часом (табл.).  
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№ 
з/п 

Елементи  
операції 

Номер виміру Коефіцієнт 
сталості  Сума 

Середня трива- 
лість, с 1 2 3 4 

Спостережуваний 
час,  хв.,  с. факт. норм.   

1 
Встановити 
оправку з гільзою 

П 0-36 6-20 12-08 17-50 
 1,3   Т     

2 Мотати обмотку 
П 5-30 11-15 17-00 22-48 

 1,3   Т     

3 
Зняти катушку 
зі шпинделя 

П 5-48 11-35 17-18 23-03 
 1,3   Т     

Всього - - - - - - -   

Крім того, нормувальником було проведено спостереження за 
окремими замірами робочого часу (табл. ). 

Номер 
елемента 
операції 

Тривалість, секунди Коефіцієнт 
сталості  Сума 

Середня 
тривалість, с Заміри 

1 2 3 4 факт. норм. 
1 35 29 32 30  1,3   
2 270 298 300 295  1,3   
3 20 28 20 23  1,3   

Визначте: 
� тривалість виконання окремих елементів операції за поточним часом; 
� середню тривалість виконання окремих елементів операції за умови 

сталості хроноряду як при хронометруванні за поточним часом, так і 
за окремими замірами  часу; 

� визначити штучну норму часу при хронометруванні за поточним 
часом і за окремими замірами  часу, якщо норматив часу на 
регламентовані перерви складає 5%, а на обслуговування робочого 
місця – 10% від оперативного часу;  

� визначити змінну норму виробітку при хронометруванні за поточним 
часом і за окремими замірами  часу, якщо норма підготовчо-
завершального часу на підприємстві складає 15 хвилин на зміну; 

� обґрунтуйте доцільність перегляду діючої змінної норми виробітку, 
яка складає 80 одиниць за результатами проведеного хронометражу.  

3. За результатами хронометражного спостереження (табл.) 
визначте: 
� тривалість кожного елемента операції; 
� коефіцієнт сталості хроноряду (з урахуванням дефектних замірів); 
� нормативні та фактичні коефіцієнти сталості хроноряду, якщо роботи, що 

виконуються належать до машинно-ручних, а виробництво є 
крупносерійним;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Хронометражна карта (основна робоча частина) 

№ 

 

Елементи  

операції 

Номер виміру Коефіцієнт 
сталості Сума 

Середня 

тривалість, с 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Спостережуваний час,  хв,  с факт. норм. 

1 
Взяти деталь, установити і 

закріпити 

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

Т         

2 
Підвести стіл,  

увімкнути верстат 
П 0′55″ 6′08″ 11′20″ 16′29″ 21′37″ 26′47″ 32′10″ 37′22″ 

    
Т         

3 
Фрезерувати першу  

канавку 

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

Т         

4 Перевернути деталь 
П 2′45″ 7′58″ 13′11″ 19′19″ 23′28″ 28′51″ 34′03″ 39′17″ 

    
Т         

5 
Фрезерувати другу  

канавку 

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

Т         

6 
Вимкнути верстат,  

підвести стіл 

П 4′46″ 10′01″ 15′11″ 20′18″ 25′23″ 30′52″ 36′00″ 41′16″ 
    

Т         

7 Закріпити деталь 
П 5′10″ 10′26″ 15′34″ 20′43″ 25′53″ 31′15″ 36′24″ 42′37″ 

    
Т         

Всього - - - - - - - - - - -   

Дефектні заміри 

№ елемента № спостереження Тривалість Причини відхилення 

2 1  несвоєчасне вимкнення хронометра 
4 6  помилка спостерігача 
5 4  несвоєчасне вмикання хронометра 
7 8  помилка спостерігача 
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Тема 7. Розробка трудових нормативів. Норми затрат праці 
Нормативні матеріали для створення норм. Сутність трудових 

нормативів. Вимоги до нормативів праці. Класифікація нормативних 

матеріалів. Етапи створення нормативів. Класифікація норм затрат праці 
за призначенням. Норми за видом затрат часу. Норми затрат за сферою 

поширення. Групування норм за періодом дії і ступенем деталізації. 
Норми затрат праці за методом їх обґрунтування та кількістю людей, 

праця яких нормується. Чинники, що впливають на величину норми.  

 Питання для самоперевірки: 

1. Що таке нормативи праці? 

2. В чому відмінність між нормами та нормативами праці? 

3. Які види норм праці прийнято розрізняти за їх призначенням? 

4. Який взаємозв’язок між нормою часу та нормою виробітку? 

5. Які чинники впливають на величину норм затрат праці? 

 
Тести для самоконтролю: 

1. Нормативною основою багаторазового та універсального 

використання, що розробляється науково-дослідними установами є: 
а) норми праці; 
б) нормативи праці; 

в) нормування; 

г) нормоване завдання. 

2. Як співвідносять між собою норми праці та трудові нормативи: 

а) це ідентичні поняття; 

б) первинними є норми праці, оскільки на їх основі розробляються 
нормативи праці; 

в) первинними є нормативи праці, оскільки на їх основі проектуються 

норми праці; 
г) вони не пов’язані один з одним. 

3. Якщо норматив часу на відпочинок складає 5% від часу оперативної 
роботи, то при tоп = 300 хв. норма часу на відпочинок становитиме: 
а) 10 хвилин; б) 15 хвилин; в) 5 хвилин; г) 30 хвилин.  

4. За видами прийнято розрізняти такі нормативи праці: 
а) часу; 

б) обслуговування; 

в) режимів роботи устаткування; 

г) усі відповіді правильні.  
5. Якщо відповідно до галузевих нормативних матеріалів частка 
регламентованих перерв по відношенню до часу оперативної роботи 

складає 15%, то це є: 
а) нормативом обслуговування; 

б) нормативом режимів роботи устаткування; 

в) нормативом часу; г) усі відповіді правильні.  
6. Між нормою часу (Нч) та нормою виробітку (Нв)… (оберіть правильне 
продовження речення): 
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а) існує прямий зв'язок (чим більша НЧ, ти м більша Нв); 

б) існує обернений зв'язок (чим більша Нч, тим менша Нв); 

в) не має взаємозв’язку; г) Нч дорівнює Нв.  

7. Якщо норма часу складає 2,5 хвилини, тривалість зміни – 8 год., а 
кількість членів бригади – 8 осіб, то змінна бригадна норма виробітку 

складає: 
а) 1560 штук; б) 1630 штук; в) 192 штуки; г) 1536 штук.  

8. Якщо норма часу зросла на 10%, то норма виробітку: 

а) зменшилася на 10%; 

б) збільшилася на 9,1%; 

в) зменшилася на 9,1%; 

г) збільшилася на 10%.  

9. Яка із нижче наведених формул відображає вірну закономірність зміни 

норми часу ( Нч∆ ) при збільшенні норми виробітку  ( Нв∆ ): 

а) 
Нв

Нв
Нч

∆−

∆⋅
=∆

100

100  

б) 
Нв

Нв
Нч

∆+

∆⋅
=∆

100

100  

в) 
Нв

Нв
Нч

∆⋅

∆−
=∆

100

100
 

г) Нв

Нв
Нч

∆⋅

∆+
=∆

100

100

10. Кількість виробничих об’єктів (верстатів, робочих місць, людей, 

виробничої площі тощо), що їх повинен якісно обслуговувати робітник 

(бригада) за одиницю робочого часу – це: 
а) норма виробітку; 

б) норма часу; 

в) норма обслуговування; 

г) усі відповіді правильні.  
11. Розрахункова кількість працівників, необхідних для якісного 

обслуговування виробничих об’єктів різноманітного призначення – це: 
а) норма чисельності; 
б) норма підлеглості; 

в) норма обслуговування; 

г) усі відповіді правильні. 
12. Якщо дільничий майстер доводить до робітника, оплата праці якого 

здійснюється за відрядною формою, кількість одиниць продукції, яку він 

повинен виготовити за зміну, то це є: 
а) норма часу; 

б) норма виробітку; 

в) нормоване завдання; 

г) норма підлеглості. 
13. Якщо робітнику, який працює за погодинною формою оплати праці, 
змінний майстер доводить плановий обсяг роботи, що слід виконати, то 

це відображає таку норму праці: 
а) норма часу; 

б) норма виробітку; 

в) нормоване завдання; 

г) усі відповіді правильні. 
14. До чинників, які впливають на норму часу та не залежать від 

працівника, належать: 

а) санітарно-гігієнічні умови праці; 
б) стан та зношеність устаткування; 

в) організація праці; 
г) усі відповіді правильні. 

15. Норма часу до запровадження змін у організації виробництва складала 
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5,6 хв. Після змін у технології норма виробітку зросла на 7%. Відтак, 

норма часу у нових умовах складатиме: 
а) 5,23 хв.; б) 5,26 хв.; в) 5,89 хв.; г) 5,78 хв.  

16. Якщо норма часу складає 20,6 хвилини, то годинна норма виробітку 

складає: 
а) 4 од.; б) 3 од.; в) 2 од.; г) 6 од. 

17. Якщо норма часу на виріб складає 7,8 хв., то змінна норма виробітку 

одного робітника складає: 
а) 65 виробів; б) 62 вироби; в) 70 виробів; г) 8 виробів. 

 
Типові задачі: 

1. Розрахуйте годинну та змінну норму виробітку робітника, якщо 

норма часу на виріб складає 23,6 хв., тривалість нічної зміни скорочена на 
одну годину.  

2. Визначте норму виробітку за зміну для бригади, якщо норма 
часу на одну операцію становить 0,21 год., кількість членів бригади - 8 

осіб.  

3. Як зміниться норма часу (%), якщо норма виробітку 

збільшилася з 75 до 83 деталей на зміну.   

4. Змінна норма виробітку становить 870 детале-операцій. Як вона 
зміниться, якщо норма часу на одну операцію буде скорочено з 0,7 до 

0,65 хв.? 

5. На скільки відсотків зміниться норма часу, якщо норма 
виробітку за зміну зросла з 40 до 48 деталей? 

6. Визначте норму штучного часу та змінну норму виробітку, якщо 

основний час становить 6 хв., допоміжний час – 2,4 хв., час 
обслуговування – 4% від оперативного часу, а час регламентованих 

перерв  – 5% від основного часу. Тривалість зміни - 8 год., тривалість 
підготовчо-завершального часу – 20 хвилин на зміну. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПРОЕКТУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

ЯКОСТІ НОРМ ПРАЦІ 
 

Тема 8. Нормування праці робітників-багатоверстатників 

Сутність та особливості організації  багатоверстатного виробництва. 
Умови впровадження багатоверстатного обслуговування. Коефіцієнт 
зайнятості, норма обслуговування, змінна норма виробітку. Приклад 

нормування багатоверстатного обслуговування.  

 Питання для самоперевірки: 

1. В чому особливість багатоверстатного обслуговування? 
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2. Дотримання яких умов необхідне для запровадження 
багатоверстатного обслуговування? 

3. Як розраховується норма обслуговування для багатоверстатників? 

 
Тести для самоконтролю: 

1. Час роботи устаткування, протягом якого робітник повністю вільний 

від функцій обслуговування і спостереження за станком ( робітник може 
не знаходитися на робочому місці) – це: 
а) час зайнятості робітника; 
б) ручний час роботи робітника; 

в) машинно-автоматичний час; 
г) час переходів робітника.  

2. Час виконання працівником  роботи по обслуговуванню робочого 

місця, час активного спостереження за роботою верстата, а також час 
переходу від одного верстата до іншого сумарно складають: 

а) машинно-автоматичний час; 
б) ручний час роботи робітника; 

в) час зайнятості робітника; 
г) усі відповіді правильні.  

3. Коефіцієнт зайнятості робітника на одному верстаті при 

багатоверстатному обслуговуванні визначається як: 

а) 
ор

nтпмрр
з

t

tttt
К

+++
=

 

в) 

ор

nмрр

з
t

ttt
К

++
=

б) 

птпмрр

ор

з
tttt

t
К

+++
= г) 

пмрр

ор

з
ttt

t
К

++
=

де рt  – час ручних прийомів при виконанні однієї технологічної операції; 

мрt  – час машино-ручних робіт; 
тпt  – час активного спостереження 

(технологічних перерв); 
nt  – час переходу від одного верстата до другого; 

орt  – оперативний час даної операції. 

4. Для впровадження багатоверстатного обслуговування необхідне 
дотримання такої умови: 

а) 121 ≤+++ зnзз К...КК  

б) 1...21 ≥+++ зnзз ККК  

в) �ма � �р 
 �п 

г) правильні відповіді а і в,  

де
 зіК - коефіцієнт зайнятості робітника по кожному з групи суміжних 

верстатів; маt  – час машино автоматичної роботи верстата, коли робітник 

вільний і може обслуговувати інші верстати; рt  – час ручних прийомів 

при виконанні однієї технологічної операції; nt  – час переходу від 

одного верстата до другого.  
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5. Норма обслуговування  для одного робітника при багатоверстатному 

обслуговуванні визначається за формулою: 

а) 1+
⋅

=
сз

ма
об

kt

t
H

 

б) 1+
⋅

=
з

сма
об

t

kt
H

 

в) 1+
⋅

=
cма

з
об

kt

t
H

 

г) 1−
⋅

=
cма

з
об

kt

t
H

 
де маt  – час машино автоматичної роботи верстата, коли робітник 

вільний і може обслуговувати інші верстати; сk  – коефіцієнт, який 

враховує співвідношення часу зайнятості робітника на одному верстаті з 
часом зайнятості на інших верстатах; зt  – час зайнятості робітника на 

одному верстаті. 
6. Якщо час машинно-автоматичної роботи при виконанні операції 
складає 12,5 хвилин; час зайнятості робітника на одному верстаті складає 
2,8 хвилини; коефіцієнт, що враховує  співвідношення часу зайнятості 
робітника на одному верстаті з часом зайнятості на інших верстатах – 0,9, 

то норма обслуговування складає: 
а) 5 верстатів; б) 3 верстати; в) 4 верстати; г) 6 верстати.  

7. Якщо норма обслуговування багатоверстатника – 3 од.; норма 
тривалості операції по відношенню до одного верстата – 15, 7 хв., 

тривалість зміни -  8 год., то змінна норма виробітку одного 

багатоверстатника складає: 
а) 90 шт.; б) 92 шт.; в) 95 шт.; г) 98 од. 

8. Час, необхідний на одноразове обслуговування всіх верстатів – це: 
а) норма обслуговування багатоверстатника; 
б) цикл багатоверстатної роботи; 

в) норма штучного часу; 

г) норма штучно-калькуляційного часу.  

 
Типові задачі: 

1. Обґрунтувати можливість запровадження багатоверстатного 

обслуговування та можливої норми обслуговування в кількості трьох 

верстатів для наступних умов виробничої діяльності (табл.), якщо: 

- можливість запровадження багатоверстатного обслуговування 

розглядається стосовно верстатів-дублерів; 

- відстань між верстатами дублерами – 6 м., швидкість проходження 
відстані в один метр – 0,015 хв./м. (const). 

Визначити змінну норму виробітку багатоверстатника, якщо норматив 

часу на регламентовані перерви устаткування – 15% від тривалості зміни. 
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Елемент затрат робочого часу 

Робітник Устаткування 

пот. час тривалість, 
хв. 

пот. час трива-
лість, хв. год. хв. год. хв. 

Початок цільової ФРЧ – 8.20 

Взяти штабу, змазати з одного боку 8 26 6    

Установити штабу в штамп до упору  32 6    

Увімкнути прес  33 1    

Штампування     9 40 67 

Спостереження за роботою 

устаткування в цілях корегування та 
недопущення збою 

8 37 4    

Просунути штабу на крок 8 40 3    

Відкинути відхід штаби (решітку) в люк 9 44 4    

2. Машинно-автоматичний час на одному верстаті – 19 хв., час 
зайнятості робітника на одному верстаті – 6 хв. Обґрунтувати можливість 
запровадження  норми багатоверстатного обслуговування в кількості 5 

верстатів (дублери).  

 

Тема 9. Проектування норм затрат праці на ручні процеси 
«Нормаль» процесу. Проектування затрат часу основної роботи. 

Норматив підготовчо-завершального часу, регламентованих перерв. 

Коефіцієнт переходу від вимірювача операції до вимірювача трудового 

процесу. Проектування складу виконавців. Розрахунок норми часу, норми 

виробітку, відрядної одиничної розцінки.  

 Питання для самоперевірки: 

1. Що таке нормаль трудового процесу? 

2. Яка послідовність проектування норми на ручний процес? 

3. В чому сутність  коефіцієнта переходу? 

4. Як правильно запроектувати склад виконавців на трудовий процес, 
що виконується вручну? 

 
Тести для самоконтролю: 

1.  «Нормаль» виробничого процесу – це: 
а) умови, в яких реально відбувається виробничий процес; 
б) максимально сприятливі умови для виконання виробничого процесу; 

в) нормальні умови для виконання виробничого процесу; 

г) середні витрати часу на виконання виробничого процесу.  
2. Оберіть правильну послідовність етапів при  проектуванні затрат праці 
для ручного процесу: 

а) 

поділити 
трудовий процес 

на окремі 
операції 

→ 
запроектувати 

склад 
виконавців  

→ 

спроектувати 
нормативи на 
підготовчо-

заключну роботу і 
регламентовані 

перерви 

→ 

визначити 
нормативні 
затрати 

оперативного 
часу 

→ 

перевірити в 
умовах 

виробництва 
запроектовану 
виробничу 
норму 
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б) 

поділити 
трудовий 
процес на 
окремі 
операції 

→ 

спроектувати 
нормативи на 
підготовчо-

заключну роботу і 
регламентовані 

перерви 

→ 

визначити 
нормативні 
затрати 

оперативного 
часу  

→ 
запроектувати склад 

виконавців 
→ 

перевірити в 
умовах 

виробництва 
запроектовану 

виробничу норму 

в) 

поділити 
трудовий 
процес на 
окремі 
операції 

→ 

визначити 
нормативні 
затрати 

оперативного 
часу 

→ 

спроектувати 
нормативи на 
підготовчо-
заключну 
роботу і 

регламентовані 
перерви 

→ 
запроектувати склад 

виконавців 
→ 

перевірити в 
умовах 

виробництва 
запроектовану 

виробничу норму 

г) 

поділити 
трудовий 
процес на 
окремі 
операції 

→ 

визначити 
нормативні 
затрати 

оперативного 
часу 

→ 
запроектувати 

склад 
виконавців 

→ 

перевірити в умовах 
виробництва 
запроектовану 

виробничу норму  

→ 

спроектувати 
нормативи на 
підготовчо-

заключну роботу і 
регламентовані 

перерви  

3. Затрати оперативного часу на виконання трудового процесу вручну 

визначається за формулою: 

а) 

∑

∑

=

==
n

i

i

n

i

ii

оп

t

Kt

t

1

1

 б) 
∑

=

÷=
n

i

iiоп Ktt
1

 в) 
∑

=

=
n

i

iiоп Ktt
1

 
г) 

∑

∑

=

==
n

i

і

n

i

ii

оп

К

Kt

t

1

1
 

де опt  – затрати оперативного часу на виконання трудового процесу 

вручну, люд.хв.; it  – середні затрати часу на виконання відповідно і-ої 

операції на вимірювач операції; iK  – коефіцієнт переходу для і-ої 

операції. 
4. Який із нижче зазначених показників відображає  долю затрат часу на 

виконання окремої операції, яка припадає на одиницю вимірювання 
трудового процесу в цілому: 

а) коефіцієнт сталості хроноряду; 

б) коефіцієнт переходу; 

в) тарифний коефіцієнт ; 
г) усі відповіді правильні.  

5. Якщо одиницею вимірювання трудового процесу є 50 м3
, а одиницею 

вимірювання окремої операції є 25 метрів погонних, то: 

а) коефіцієнт переходу складає 1,5; 

б) коефіцієнт переходу складає 0,5; 

в) коефіцієнт переходу складає 25; 

г) коефіцієнт переходу складає 150. 

6. Оберіть правильний варіант розрахунку середньої тривалості 
виконання окремої операції трудового процесу за вимірювачем трудового 

процесу, якщо: 1) одиниця вимірювання трудового процесу – 10 м2 
; 2) 

одиниця вимірювання окремої операції - 7 замін; 3)  середня тривалість 
виконання операції за вимірювачем операції – 0,15 год.: 

а) 6,3 хв.; б) 0,17 год.; в) 6,5 хв.; г) 0,13 год. 

7. Проектна величина норми часу на трудовий процес, що виконується 

вручну (Нч), визначається за формулою: 
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а) 
( )[ ] 60100

100

........

..
⋅−−+

=
птповрзп

роч
ННН

tH  в) [ ]
100

60(100 ........

..

⋅++−
=

птповрзп

роч

ННН
tH

 

б) 
( )[ ] 60100

100

⋅++−
=

.п.т.п.о.в.р.з.п
.р.оч

ННН
tH

 г) [ ]
100

60(100 ........

..

⋅−−+
=

птповрзп

роч

ННН
tH  

.р.оt  – час оперативної роботи, люд.хв.; .р.з.пН  – норматив на 

підготовчо-заключну роботу, %; .п.о.вН  – норматив на відпочинок і 

особисті потреби, %; .п.тН  – норматив на технологічну перерву, %. 

8. Якщо коефіцієнт переходу при проектуванні норми часу на трудовий 

процес, що виконується вручну, рівний 1, то це означає, що: 

а) тривалість трудового процесу дорівнює тривалості виконання окремої 
операції; 

б) одиниці вимірювання окремої операції співпадають із одиницями 

вимірювання трудового процесу в цілому; 

в) одиниці вимірювання окремої операції не співпадають із одиницями 

вимірювання трудового процесу в цілому; 

г) трудовий процес, що виконується вручну, складається лише з однієї 
операції. 

9. Якщо таблична форма для проектування складу виконавців для 
ручного трудового процесу має нижче наведений вигляд, то до виконання 

роботи слід залучити робітника: 
Номер 

операції 
Розряд 

роботи 

Проектні 
затрати праці  

в т.ч. по розрядам 

І ІІ ІІІ IV V VI 

1 II 13,2 – 13,2         

2 II 10,2   10,2         

3 III 3,2     3,2       

4 II 4,5   4,5         

5 IV 0,5       0,5     

6 III 0,6     0,6       

Разом – 32,2 – ? ? ? – – 

Питома 
вага 

– 100 – ? ? ? – – 

а) 6 (найвищого) розряду, оскільки він зможе виконувати роботи усіх 

рівні складності; 
б) 4 розряду, оскільки частка відповідних робіт у сукупних затратах часу 

є найнижчою; 

в) 2 розряду, оскільки частка відповідних робіт у сукупних затратах часу 

є найбільшою (86,6%); 

г) 2 розряду, оскільки частка відповідних робіт у сукупних затратах часу 

є найбільшою (27,9%). 
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10. Одинична відрядна розцінка (заробітна плата за одиницю 

доброякісної продукції) визначається за формулою: 

а)
чст НTP ÷=  б)

∑

⋅
=

ст

чст

Т

НT
P  

в) 

∑

⋅
=

Нч

НT
P чст  

г) 
чст НTP ⋅=  

де P  – одинична відрядна розцінка, грн.; стT  – тарифна ставка 

відповідного розряду, грн. /год.; Нч – норма часу на виробництво одиниці 
продукції.  

 
Типові задачі: 

1. За результатами хронометражного спостереження 

запроектувати норму часу на шліфування террацетової підлоги (табл.), 

якщо протягом першого дня спостереження було виготовлено: перший 

день – 18 м2
; другий день – 16 м2

; третій день – 20 м2
; четвер день – 16 м2

; 

Назва  операції 
Вимірю-

вач 
операції 

Затрати часу, люд. хв. Обсяг продукції Коефіцієн
т сталості 

1день 2 день 3 день 4 день 1день 2 день 3 день 4 день факт. норм. 

Очистка поверхні 
підлоги під 
шліфовку 

1м2
 16 15 17 20 18 16 20 16  1,3 

Посипання 
піском поверхні 
підлоги, яка 
шліфується 

1м2
 12 14 13 12 18 16 20 16  1,3 

Шліфування 
поверхні підлоги 
із змочуванням 

водою 

1м2
 170 155 143 155 18 16 20 16  1,3 

Заміна 
шліфувальних 

каменів 
1 заміна 36 30 33 35 1 1 1 1  1,3 

Друга шліфовка 
поверхні підлоги 

1м2
 63 55 67 64 18 16 20 16  1,3 

Шпаклівка 
поверхні підлоги 
з зарівнюванням 

пор 

1 місце 27 30 34 32 6 6 8 8  1,3 

Знімання 
шпаклівки 
вручну 

1 місце 16 15 17 16 6 6 8 8  1,3 

Очищення і 
промивання 

поверхні підлоги 
1м2

 17 15 17 18 18 16 20 16  1,3 

Піднесення 
матеріалів вручну
на відстань до 20 

метрів  

1 
підноска 57 47 42 45 18 18 16 16  1,3 

Послідовність проектування: 

1. Визначення кількості продукції, яка припадає на 60 люд. хв. (табл.) 
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Назва  операції 
Кількість продукції, що 

припадає на 60 люд. хв. Всього 
1день 2 день 3 день 4 день 

Очистка поверхні підлоги під 
шліфовку 

     

Посипання піском поверхні підлоги, 
яка шліфується 

     

Шліфування поверхні підлоги із 
змочуванням водою 

     

Заміна шліфувальних каменів      
Друга шліфовка поверхні підлоги      
Шпаклівка поверхні підлоги з 

зарівнюванням пор 
     

Знімання шпаклівки вручну      
Очищення і промивання поверхні 

підлоги 
     

Піднесення матеріалів вручну на 
відстань до 20 метрів  

     

2. Визначення середніх витрат часу на кожну операцію, 

коефіцієнтів переходу до головного вимірювача трудового процесу, 

проектні витрати часу на вимірювач трудового процесу (табл.).  

Номер   
операції 

Вимірювач 
продукції 
операції 

Середні витрати 
часу на вимірювач 
операції, люд. хв. 

(�̅) 

Коефіцієнт 
переходу до 

вимірювач (Кп) 

Проекті витрати 
часу на 

вимірювач 
процесу (�̅ × Кп) 

1 1м2
    

2 1м2
    

3 1м2
    

4 1 заміна     
5 1м2

    
6 1 місце    
7 1 місце    
8 1м2

    
9 1 підноска    
3. Розрахунок  норми часу за результатами ФРЧ (табл.): 

Показники 1день 2 день 3 день 4 день 
Разом 

люд. хв. % 

Оперативна робота 388 380 360 360 1488  

Відпочинок та особисті 
потреби 

70 74 76 68 
288 

 

Підготовчо-завершальна 
робота 

22 26 24 24 
96 

 

Робота не по завданню - - 20 18 38  

Нерегламентовані перерви - - - 10 10  

Всього 480 480 480 480 1920  
4. Проектування складу виконавців (табл.).  
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Номер 
операції 

Мінімальна 
кількість 
робітників 

Розряд 
роботи 

Проектні 
затрати 
праці  

в т.ч. по розрядам 

І ІІ ІІІ IV V VI 

1 1 II               
2 1 II               
3 1 III               
4 1 II               
5 1 IV               
6 1 III               
7 1 III               

8 1 III               

9 1 III               

Разом – –               

Питома 
вага 

– – 100             

5. Визначити одиничну відрядну розцінку, якщо тарифна ставка 
для третього розряду складає 9,6 грн./год. , другого – 8,56 грн./год, 

четвертого – 10,2 грн./год.  

 

Тема 10. Нормування праці допоміжних робітників 
Особливості встановлення норми обслуговування і чисельності при 

виконанні допоміжних робіт. Міжремонтне обслуговування 

технологічного устаткування. Налагоджувальні роботи. Контроль якості 
продукції. Планово-запобіжний ремонт устаткування. Ремонт 
технологічного оснащення. Транспортні та вантажні роботи.  

 Питання для самоперевірки: 

1. В чому полягає необхідність та особливість нормування праці 
допоміжних робітників? 

2. Що таке норма часу обслуговування? 

3. Які підходи застосовують для визначення норми чисельності 
наладників та ремонтників? 

 
Тести для самоконтролю: 

1. До видів діяльності допоміжних робітників належать: 

а) налагодження устаткування; 

б) підсобні роботи; 

в) ремонтні роботи; 

г) всі відповіді правильні. 
 2. Робітник протягом зміни здійснює підсобні роботи (забір відходів, 

доставка заготовок) у зоні обслуговування, що включає три верстати. 

Відтак його…..(оберіть правильне продовження речення): 

а) норма часу обслуговування складає 3; 

б) норма обслуговування складає 3; 

в) нормоване завдання складає 3; г) усі відповіді правильні. 
3. Тривалість виконання допоміжних операцій в закріпленій зоні – це: 
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а) норма часу; 

б) норма обслуговування; 

в) норма часу обслуговування; 

г) усі відповіді правильні.  
4. Норма чисельності допоміжних робітників визначається за формулою: 

а) зм
об

чис k
n

Н
H =  

б) зм

об

чис k
H

n
H =  

в) 
зм

об
чис

kn

Н
H

⋅
=  

г) n

Н
H об

чис =

де n  – кількість одиниць , що обслуговуються; обH  – норма 

обслуговування; змk  – коефіцієнт змінності. 

5. Норма чисельності допоміжних робітників, що зайняті міжремонтним 

обслуговуванням технологічного устаткування (електриків, слюсарів, 

мастильників) визначається за формулою: 
а) 

зм

зм

об
чис k

Т

nH
H

⋅
=

 

б) 
зм

зм

обч
чис k

Т

H
H .=  

в) 
зм

зм

об.ч
чис k

Т

nH
H

⋅
=

 

г) 
зм

зм

чис k
Т

n
H =

 

де n  – кількість одиниць , що обслуговуються;  обH  – норма 

обслуговування; змk  – коефіцієнт змінності; обчH .  - норма часу 
обслуговування; Тзм – тривалість зміни. 

 

6. Чисельність робітників-наладників розраховується за формулою: 
а) 

зм

н

зм
чис k

Т

T
H =

 

б) 
зм

зм

обн
чис k

Т

НT
H

⋅
=

 

в) 

зм

обзм

н
чис k

НТ

T
H

⋅
=  

г) 
зм

зм

н
чис k

Т

T
H =

 

де нT  – трудомісткість налагоджувальних робіт за зміну; змk  – 

коефіцієнт змінності; обH  – норма обслуговування; Тзм - тривалість 

зміни.    

7. Якщо норма обслуговування складає 5 верстатів, кількість змін роботи 

– 2, а загальна кількість верстатів в цеху – 15,  то норма чисельності 
допоміжних робітників має складати: 

а) 5 осіб; б) 6 осіб; в) 15 осіб; г) 10 осіб. 

8. Якщо трудомісткість налагоджувальних робіт складає 800 люд. хв. на 
зміну, кількість змін роботи складає три, то норма чисельності слюсарів 

складає: 
а) 5 осіб; б) 2 осіб; в) 6 осіб; г) 3 особи. 
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9. Якщо норма часу обслуговування за одним верстатом складає 18 хв. на 
зміну, кількість верстатів складає 25 одиниць, кількість змін роботи – 2, 

то норма чисельності  наладників складає: 
а) 2 осіб; б) 3 осіб; в) 4 особи; г) 10 осіб. 

10. Норма чисельності контролерів відділу технічного контролю 

визначається формулою: 

а) 
зм

зм

пзрк

чис k
Т

tt
H

−
=  

б) 
зм

к

пзрзм

чис k
t

tТ
H

−
=  

в) 
зм

пзрзм

к
чис k

tТ

t
H

−
=  

г) 
зм

пзрк

зм
чис k

tt

Т
H

−
=

де змk  – коефіцієнт змінності; кt  – трудомісткість контролю операцій в 

розрахунку на одну зміну, люд.год.; tпзр – тривалість підготовчо-

завершальної роботи; змk  – коефіцієнт змінності; Тзм – тривалість зміни.  
 
 

11. Якщо норма часу обслуговування одного верстата складає 32 хв. на 
зміну, кількість верстатів – 25, а коефіцієнт завантаженості верстатів – 

0,85, кількість змін роботи – 2, то норма чисельності наладників складає: 
а) 3особи; б) 2 особи; в) 5 осіб; г) 6 осіб. 

12. Чисельність допоміжних робітників, які виконують поточний, 

середній і комплексний ремонт визначається за формулою: 

а) 
об

пл

pp

чис Н
Ф

T
H ⋅=

.

 

б) 

пл

p.p
чис

Ф

T
H =  

в) 

змпл
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kФ

T
H

⋅
=

.

 

г) 
об

змпл

pp

чис Н
kФ

T
H ⋅

⋅
=

.  

де p.pT  – планова трудомісткість ремонтних робіт на рік, люд.год.; плФ  

– плановий фонд робочого часу одного робітника на рік, годин; змk  – 

коефіцієнт змінності; обH  – норма обслуговування. 

13. Якщо планова трудомісткість ремонтних робіт за рік складає 11520 

люд.год., плановий місячний фонд робочого часу одного робітника за 
місяць – 160 год., то норма чисельності робітників-ремонтників складає: 
а) 5 осіб; б) 6 осіб; в) 72 особи; г) 20 осіб. 

14. Якщо трудомісткість налагоджувальних робіт за зміну складає 680 

люд.хв., кількість змін роботи – 2, то норма чисельності наладників 

складає: 
а) 13 осіб; б) 2 особи; в) 5 осіб; г) 3 особи.  

15. Якщо трудомісткість контрольних операцій за зміну складає 2400  

люд.хв., тривалість підготовчо-завершального часу – 15 хв. на зміну, 

кількість змін роботи – 2, то норма чисельності контролерів складає: 
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а) 13 особи; б) 2 особи; в) 5 осіб; г) 10 осіб.  

 
Типові задачі: 

1. Визначити добову норму чисельності робітників 

обслуговування, якщо на одній ділянці 60 одиниць обладнання, норма 
обслуговування – 6 од., коефіцієнт змінності – 1,4; а на другій ділянці 8 

агрегатів, норма обслуговування  – 4 одиниці, коефіцієнт змінності – 2.  

2. Установіть змінну норму обслуговування наладника, якщо 

норма часу обслуговування одного напівавтомата складає 32 хв.  

3. Розрахуйте норму чисельності наладників на дві зміни (одна з 
них – нічна та скорочена на 1 год.), якщо норма часу обслуговування 
одного верстата за зміну складає  32 хв., кількість верстатів, які 
працюють в першу (денну) зміну – 30 од., в другу (нічну) – 15 од.   

4. Визначте норму обслуговування і чисельність наладників у 

цеху, якщо за зміну наладник на кожному верстаті виконує 1 наладку та 2 

підналадки. Норму часу на наладку становить 35 хв., на під наладку – 15 

хв. Коефіцієнт, що враховує виконання наладником додаткових функцій і 
час на особисті потреби, - 1,4. У цеху встановлено 60 верстатів, цех 

працює в дві зміни.  

5. Визначте загальну трудомісткість контролю і норматив 

чисельності контролерів гальванічного цеху за даними нижче наведеної 
таблиці: 

Деталь 
Маса 
деталі, 
кг. 

Добовий 
план 

виробництва,
шт. 

Елементи 
контролю 

Коефіцієнт 
вибірковості 
контролю 

Оперативний 
час контролю 
однієї деталі, 

хв. 

Ковпачок 0,15 700 
Контроль 

декоративного 
покриття 

1 0,04 

Накладка 0,4 1100 
Контроль 

декоративного 
покриття 

1 0,1 

Рамка 0,5 1200 Те ж саме 1 0,08 

Платина 0,45 850 

Підсумковий 
контроль після 

анодування поверхні 
1 0,6 

Контроль товщини 
анодової поверхні 0,05 0,9 

Вилка 0,35 1600 

Контроль захисного 
покриття 1 0,9 

Контроль фосфатної 
плівки 

0,05 0,55 

Шайба 0,4 2500 
Контроль 

декоративного 
покриття 

1 0,7 
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Тема 11. Нормування праці службовців 
Методичні основи нормування праці службовців. Основні об’єкти 

нормування праці службовців. Норми праці для службовців.  

Диференційовані та укрупнені методи нормування праці службовців.  

 Питання для самоперевірки: 

1. В чому полягає особливість нормування праці службовців? 

2. Які методологічні підходи застосовуються для нормування праці 
службовців? 

 
Тести для самоконтролю: 

1. Що таке норма підлеглості: 
а) фахова складність робіт, обсяг та різноманітність закріплених за 
керівником функцій, періодичність їх повторення протягом доби, тижня, 
місяця, кварталу, року; 

б) це чисельність працівників, яка може бути безпосередньо 

підпорядкована одному керівнику тимчасово чи постійно; 

в) обсяг управлінської праці в цілому; 

г) рівень механізації, автоматизації та комп’ютеризації праці. 
2. Нормування праці технічних службовців спирається на: 
а) урахування тривалості і частоти появи типових операцій; 

б) урахування обсягів перероблюваної інформації; 
в) удосконалення техніки, технології, організації виробництва; 
г) підвищення ефективності і рентабельності функціонування фірми. 

3. У нормуванні праці управлінського персоналу застосовуються 

показники: 

а) творчої праці; 
б) завантаження виконавця основними роботами; 

в) завантаження виконавця нормованими роботами; 

г) інтенсивності праці виконавця. 

4. Для розрахунку кількості службовців застосовується наступна 
формула: 

а) 
з

к
с

К

ФВТ
ч

⋅⋅
= ; б) 

з

к
с

КВ

ФТ
ч

⋅

⋅
= ; в) 

з

к
с

КВТ

Ф
ч

⋅⋅
= ; г) 

зк
с

КВФ

Т
ч

⋅⋅
=

де сч  – середньооблікова кількість службовців, осіб; T  – сумарна 

трудомісткість всіх робіт, люд.год.; кФ  – корисний фонд часу одного 

працівника, год.; B  – плановий процент виконання норм, %; зК  – 

оптимальний коефіцієнт завантаженості службовців. 
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Тема 12. Оцінювання якості нормування 
Оперативний та цільовий аналіз рівня нормування праці на 

підприємстві. Показники стану та рівня нормування. Аналіз якості 
чинних норм затрат праці.  

 Питання для самоперевірки: 

1. Які цілі та напрями оцінювання нормування праці? 

2. Які показники застосовуються для оцінювання рівня нормування 
праці? 

3. Які показники застосовуються для оцінювання якості чинних норм 

праці? 

 
Тести для самоконтролю: 

1. Оцінка якості нормування праці здійснюється за такими напрямками: 

а) аналіз якості застосовуваних на підприємстві норм; 

б) аналіз продуктивності праці та плинності персоналу на підприємстві; 
в) оцінка стану (рівня) нормування праці; 
г) правильні відповіді а і б.  

2. Інформаційними джерелами для оцінювання нормування праці на 
підприємстві є: 
а) планово-економічні розрахунки; 

б) матеріали бухгалтерської звітності; 
в) матеріали статистичної звітності; г) усі відповіді правильні.  
3. Залежно від мети, періодичності проведення, структури аналізованих 

показників розрізняють такі види аналізу нормування праці: 
а) оперативний та стратегічний; 

б) оперативний та цільовий; 

в) комплексний та індивідуальний; 

г) комплексний та аналітичний.  

4. Щомісячна оцінка стану нормування праці в структурних підрозділах з 
метою своєчасного виявлення недоліків у нормуванні праці є  основою 

аналізу: 

а) комплексного; 

б) оперативного; 

в) стратегічного; 

г) усі відповіді правильні. 
5. Оцінювання стану (рівня) нормування праці на підприємстві 
здійснюється на основі таких показників: 

а) коефіцієнт охоплення працівників нормуванням; 

б) межа допустимого відхилення в рівнях виконання норм; 

в) рівень напруженості норм; 

г) усі відповіді правильні.  

6. Відношення чисельності працівників, праця яких нормується ( нч ), до 

загальної кількості промислово-виробничого персоналу ( пвпч ) – це: 

а) коефіцієнт охоплення працівників нормуванням; 
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б) межа допустимого відхилення в рівнях виконання норм; 

в) рівень напруженості норм; 

г) коефіцієнт питомої ваги нормованого часу.  

7. На промисловому  підприємстві працює загалом 256 осіб, однак 

нормуванню підлягає лише праця 50 з них. Такі дані є основою для 
розрахунку: 

а) коефіцієнта допустимого відхилення в рівнях виконання норм, який 

складає 19,5%; 

б) коефіцієнта питомої ваги нормованого часу, який складає 19,5%; 

в) коефіцієнта охоплення працівників нормуванням, який складає  19,5%; 

г) рівня напруженості норм, який складає  19,5%. 

8. Відповідно до звіту з праці загальна кількість відпрацьованого часу на 
підприємстві за місяць складає 12800 люд.год., з яких 4480 люд.год. 

підлягало нормуванню. Такі дані є основою для розрахунку: 

а) коефіцієнта допустимого відхилення в рівнях виконання норм, який 

складає  35%; 

б) коефіцієнта питомої ваги нормованого часу, який складає 35%; 

в) коефіцієнта охоплення працівників нормуванням, який складає  2,86%; 

г) коефіцієнта питомої ваги нормованого часу, який складає  2,86%. 

9. Межа допустимого відхилення в рівнях виконання норм внаслідок 

відмінностей в індивідуальній продуктивності праці різних виконавців 

визначається за формулою: 

а) 

сРВ

ч
Д

∆⋅

⋅
=

100  б) 

100⋅

⋅∆
=

В

чР
Д с  

в) 

100⋅

⋅∆
=

ч

ВР
Д с  

г) 

Вч

Р
Д с

⋅

⋅∆
=

100
 

де сР∆  – максимально допустиме відхилення індивідуального виробітку 

від середнього рівня (для машинних робіт дорівнює 33%, для ручних – 

50%); В  – середній рівень виконання норм у процентах; ч  – загальна 
чисельність досліджуваної групи працівників. 

10. Якщо коефіцієнт допустимого відхилення складає  6,5%, а середній 

рівень виконання норм – 110%, то для даної групи робітників норми 

можна вважати достатньо точними, якщо вони перебуватимуть в 

інтервалі: 
а) від 100 до 116,5%; 

б) від 103,5% до 116,5%; 

в) від 93,5% до 100% 

г) від 110% до 116,5%. 

11. Яке значення коефіцієнта напруженості норм вказує на те, що норми 

праці на підприємстві є напруженими: 

а) наближається до одиниці; 
б) наближається до нуля; 

в) складає 0,5; 

г) має від’ємне значення.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

12. Якщо межа допустимого відхилення в рівнях виконання норм складає 
8%, а середній рівень виконання норм  - 115%, то рівень напруженості 
норм складає: 
а) 0,95; б) 0,9; в) 0,94; г) 0,98. 
13. Якщо межа допустимого відхилення в рівнях виконання норм складає 
6%, а середній рівень виконання норм  - 130%, то рівень напруженості 
норм складає: 
а) 0,82, що вказує, що недостатню напруженість норм  та необхідність їх 

перегляду в напрямку їх підвищення; 
б) 0,82, що вказує, що достатню напруженість норм  та необхідність їх 

перегляду в напрямку їх зниження; 
в) 0,045,  що вказує, що недостатню напруженість норм  та необхідність 

їх перегляду в напрямку їх підвищення; 
г) 0,045,   що вказує, що достатню напруженість норм  та необхідність їх 

перегляду в напрямку їх зниження. 
14. Група робітників кількістю 70 осіб, що зайняті ручною працею 
досягли середнього рівня виконання норм виробітку – 110%. Відтак,  
межа допустимого відхилення в  рівнях виконання норм складає: 
а) 6%; б) 6,6%; в) 7,5%; г) 6,8% 
15. Оцінювання якості застосовуваних на підприємстві норм 
здійснюється на основі таких показників: 
а) коефіцієнт охоплення працівників нормуванням; 
б) межа допустимого відхилення в рівнях виконання норм; 
в) коефіцієнта питомої ваги нормованого часу; 
г) усі відповіді правильні.  

 
Типові задачі: 

1. Загальна чисельність промислово-виробничого персоналу – 800 
осіб,  з них: 
- робітників-відрядників – 600 осіб, нормуванням охоплено 100%; 
- робітників-погодинників – 150 осіб, нормуванням охоплено 70%; 
- спеціалістів і службовців – 50 осіб, нормуванням охоплено 30%. 

Середній відсоток виконання норм робітниками відрядниками – 135%, 
робітниками погодинниками – 118%, спеціалістами і службовцями – 
109%. Тривалість звітного періоду 22 робочих дня. Визначити коефіцієнт 
питомої ваги нормованого часу і коефіцієнт охоплення працівників 
нормуванням.  

2. За звітний період відсоток виконання норм виробітку 
розподілився наступним чином: 

6 робітників – 125%; 
14 робітників – 114%; 

25 робітників – 112%; 
19 робітників – 118%. 
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Робота виконується ручним способом. Знайти межу допустимого 
відхилення від середнього рівня виконання норм і рівень напруженості 
норм. Зробити висновок.  

 
Тема 13. Трудомісткість продукції та її організаційно-економічне 

значення 
Показники трудомісткості і виробітку продукції, взаємозв’язок між 

ними. Класифікація різновидів трудомісткості. Формування і аналіз 
трудомісткості. Забезпечення планомірного зниження трудомісткості. 
Заохочення працівників щодо зменшення трудомісткості і роботи за 
прогресивними нормами.  

 Питання для самоперевірки: 

1. Що таке трудомісткість? 
2. Яке організаційно-економічне значення трудомісткості? 
3. Які види трудомісткості за величиною повноти охоплення 

працівників прийнято розрізняти? 

 
Тести для самоконтролю: 

1. Затрати праці допоміжних робітників на виготовлення одиниці 
кожного виробу – це трудомісткість: 
а) технологічна; 
б) виробнича; 

в) обслуговування; 
г) повна.  

2. Виробнича трудомісткість продукції (робіт, послуг) включає: 
а) технологічну та повну трудомісткість; 
б) технологічну та трудомісткість обслуговування; 
в) трудомісткість обслуговування та управління; 
г) технологічну та трудомісткість управління.  

3. Дійсні затрати часу на виробництво продукції відображає 
трудомісткість: 

а) нормативна; б) проектна; в) фактична; г) повна.  
4. Якщо зменшення трудомісткості задане у відсотках, то зростання 
продуктивності праці можна обчислити за такою формулою: 

а) 
ТР

ТР
ПП

∆−

∆⋅
=∆

100

100  б) 
ТР

ТР
ПП

∆−

∆+
=∆

100

100

 

в) 
ТР

ТР
ПП

∆+

∆⋅
=∆

100

100

 
г) ТР

ТР
ПП

∆+

∆−
=∆

100

100

де ПП∆  – відсоток зростання продуктивності праці в результаті 
зменшення трудомісткості; ТР∆  – відсоток зменшення трудомісткості. 
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