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ТЕМА № 7: ОРГАНІЗАЦІЯ І НОРМУВАННЯ ПРАЦІ.
План лекції:
Зміст і завдання організації праці.
Поділ і кооперація праці.
Трудовий (виробничий) процес.
Умови і режими праці.
Робочий час, його склад і структура. Простої і перерви.
Методи вивчення змісту праці і затрат робочого часу.
Нормування праці, види норм. Види нормативів праці.
Диференціація та перегляд норм витрат праці.

Література:
Основна:
1. Закон України “Про колективні договори і угоди” //Закони України. К.: Ін-т законодавства, 1997. - Т.6. -С. 5- 11.
2. Закон України про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” //
Закони України.- К.: Ін-т законодавства, 2000.-Т. 19.-C. 279-296.
3. Закон України “Про організації роботодавців” //Офіційний вісник
України.- 2001.-№ 25.-С.109.
4. Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів
5. (конфліктів) // Закони України .-К.: Ін-т законодавства,1999.- Т. 15.С.332-343.
6. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини:
Підручник. - К.: Знання, 2004. - 535 с. - Глава 9, с.246-255.
7. Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч.
посібник. - К.: Кондор, 2004. - 432 с. - Глава 6, с. 93-121.
8. Колот А.М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика
регулювання: Монографія.- К.: КНЕУ, 2003.- 230 с.- Розділ І, Глава ІІ,
9. с. 37-79.
10.Колот А.М. Розвиток виробничої демократії як чинник удосконалення
соціально-трудових відносин //Україна: аспекти праці.- 2001. - №6.с.21-28.
11.Сучасний стан проблеми та тенденції соціально трудових відносин в
Україні: спроба соціального конструювання / Відп. ред. д-р екон. наук,
проф. Ю.І. Саєнко, канд. філос. наук Ю.О. Привалов. - К.: ВД
“Стилос”, 2003. - 361с. Розділ І, с.10-49, Розділ ІІ, с. 139-160, Розділ ІІІ,
с.203-213.
Текст лекції:
1. Організація праці на підприємстві є науковою, забезпечувати неперервне
впровадження у виробництво досягнень науки й передового виробничого
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досвіду, найбільш ефективне використання трудовх, матеріальних ресурсів і
виробничих фондів підприємства.
Організація праці – це спосіб поєднання безпосередніх виробників із
засобами виробництва з метою створення сприятливих умов для одержання
високих кінцевих соціально-економічних результатів. Організація праці є
об’єктивною необхідністю і невід’ємною складовою трудової діяльності
людини. Вона має сприяти вдосконаленню всіх процесів праці, виробничих
структур для досягнення найвищої ефективності суспільного виробництва.
Організація праці на підприємстві охоплює такі основні напрями:
- поділ і кооперація праці;
- організація і обслуговування робочих місць;
- нормування праці;
- організація підбору персоналу та його розвиток;
- оптимізація режимів праці і відпочинку;
- раціоналізація трудових процесів, прийомів і методів;
- поліпшення умов праці;
- зміцнення дисципліни праці;
- мотивація й оплата праці.
2. Поділ праці – це процес відокремлення різних видів діяльності,
спеціалізація працівників на виконанні певного кола функцій, за якої окремі
працівники виконують різні роботи або операції, що доповнюють одна одну.
Існує загальний поділ праці – відокремлення видів діяльності у межах
всього суспільства (відокремлення промисловості, сільського господарства,
транспорту тощо); частковий поділ – відокремлення видів діяльності
всередині
даної
галузі
(автомобілета
верстатобудування
у
машинобудуванні,, тваринництво і рослинництво у сільському господарстві);
одиничний поділ – відокремлення видів усередині підприємства (поділ на
цехи, виробничі дільниці, бригади, розподіл робіт між окремими
виконавцями).
Існують такі основні види поділу праці: технологічний, поопераційний,
функціональний, професійний, кваліфікаційний.
Технологічний поділ праці передбачає поділ виробничого процесу за
видами, фазами і циклами.
Поопераційний поділ праці означає закріплення за працівниками окремих
операцій для скорочення виробничого циклу.
Функціональний поділ праці відбувається між різними категоріями
працівників, які входять до складу персоналу (робітники, керівники,
спеціалісти і службовці), а також між основними і допоміжними
робітниками.
Професійний поділ праці відбувається між групами робітників за ознакою
технологічної однорідності виконуваних ними робіт і залежить від знарядь і
предметів праці, технологій виробництва.
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Кваліфікаційний поділ праці зумовлюється різним ступенем складності
виконуваних робіт і полягає у відокремленні складних робіт від простих.
Кооперація – це організована виробнича взаємодія між окремими
працівниками, колективами бригад, дільниць, цехів, служб у процесі праці
для досягнення певного виробничого ефекту.
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 та окремими виконавцями залежно від конкретних
виробничих умов.
Серед колективних форм організації праці провідне місце посідають
групові форми організації праці, зокрема, виробничі бригади.
Бригада – це організаційно-технологічне і соціально-економічне
об’єднання працівників однакових або різних професій на базі відповідних
виробництв.
3. Виробничий процес – це цілеспрямоване, постадійне перетворення
вихідної сировини та матеріалів у готову продукцію, яка призначена як для
споживання, так і для подальшого перероблення.
Усі виробничі процеси на підприємстві поділяються на три види:
Основні процеси безпосередньо пов’язані з перетворенням предметів
праці у готову продукцію. У результаті основних виробничих процесів
випускається продукція, яка передбачена планом підприємства.
Допоміжні процеси лише сприяють безперебійній роботі підприємства,
але безпосередньої участі у виготовленні продукції не беруть. До них можна
віднести: ремонт обладнання, прибирання території тощо.
Обслуговуючі процеси створюють умови для здійснення основних та
допоміжних. До них належать транспортні та складські процеси.
З точки зору організації виробництва велике значення має кількість
компонентів виготовлюваного продукту. За цією ознакою всі виробничі
процеси поділяються на процеси виготовлення простих та складних
продуктів .
Виробничий процес виготовлення складного продукту є результатом
поєднання ряду паралельних процесів виробництва простих продуктів і має
назву синтетичного. Процеси, при яких з одного виду сировини
виготовляється кілька видів продукції, називаються аналітичними. Чим
складніший продукт, тим різноманітніші методи його виготовлення, а отже, і
складнішою є організація виробничого процесу.
Робоче місце – це зона трудової діяльності робітника або групи
робітників, оснащена всім необхідним для успішного здійснення роботи.
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Водночас це первинна ланка виробничої структури підприємства, яка може
функціонувати відносно самостійно.
Організація робочого місця – це система заходів щодо його планування,
оснащення засобами і предметами праці, розміщення в певному порядку,
обслуговування й атестації.
Планування робочого місця передбачає раціональне розміщення у просторі
матеріальних елементів виробництва, зокрема устаткування, технологічного
та організаційного оснащення, а також робітника.
Обслуговування робочих місць здійснюється за такими функціями:
енергетична, інструментальна, транспортно-складська, облікова, підготовчотехнологічна, налагоджувальна, міжремонтна, контрольна.
4. Умови праці – це сукупність взаємозв’язаних виробничих, санітарногігієнічних, психофізіологічних, естетичних і соціальних факторів конкретної
праці, обумовлених рівнем розвитку продуктивних сил суспільства, які
визначають стан виробничого середовища та впливають на здоров’я і
працездатність людини.
Працездатність визначається здатністю людини виконувати певну роботу
протягом заданого часу і залежить від чинників як суб’єктивного, так і
об’єктивного характеру (статі, віку, стану здоров’я, рівня кваліфікації, умов,
за яких відбувається праця тощо).
Відповідно до рекомендації МОП визначають такі основні фактори
виробничого середовища, що впливають на працездатність людини в
процесі виробництва:
- фізичне зусилля (переміщення вантажів в робочій зоні,
зусилля, пов’язанні з утриманням вантажів, натисненням на
предмет праці або важіль управління механізмом протягом
певного часу);
- нервове напруження (складність розрахунків, особливі
вимоги до якості продукції, складність управління механізмом,
апаратом, приладдям, небезпека для життя і здоров’я під час
виконання робіт, особлива точність виконання);
- робоче положення (положення тіла людини і його органів
відносно засобів виробництва);
- монотонність
роботи
(багаторазове
повторення
одноманітних, короткочасних операцій, дій, циклів);
- температура, вологість, теплове випромінювання в робочій
зоні (градуси за Цельсієм, відсоток вологості, калорії на 1 см2 за
хвилину);
- забруднення повітря (вміст домішок в 1м3 або літрі повітря
і їх вплив на організм людини);
- виробничий шум (частота шуму в герцах, сила шуму в
децибелах);
- вібрація, обертання та поштовхи (амплітуда на хвилину,
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градуси і кількість обертів або поштовхів на хвилину);
- освітленість у робочій зоні (в люксах).
5. Універсальною мірою праці і найбільш поширеним об’єктом її
нормування є робочий час. Класифікація видів витрат робочого часу
здійснюється за такими напрямами: час роботи і час перерв у роботі;
нормований та ненормований робочий час.
Час роботи – це час, витрачений на виконання виробничого завдання. Він,
у свою чергу, поділяється на підготовчо-завершальний час, оперативний час,
час допоміжної роботи та обслуговування робочого місця (рис. 10.1).
Поряд з витратами часу на безпосередньо продуктивну роботу в процесі
виконання виробничого завдання певна кількість часу витрачається на
перерви і простої, які ведуть до зниження продуктивності праці (рис. 10.2).
Простої – це вимушена тимчасова бездіяльність установленого для
виробничого процесу устаткування, машин і агрегатів.
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Час роботи (Тр)
час, протягом якого працівник виконує трудові функції
Час продуктивної роботи (Трп)
час, протягом якого працівник
виконує своє прямі обов’язки,
передбачені завданням і
регламентом
Час підготовчозавершальних робіт
(Тпз) – витрачається на
підготовку до виконання
завдання і дії пов’язані з її
завершенням (одержання
інструментів,
ознайомлення з роботою,
інструктаж, установка
інструментів; здача
інструментів,
документації)

Час непродуктивної роботи
(Трн) час, протягом якого
робітник фактично працює, але
корисний результат відсутній

Час
оперативної
роботи (Топ)
–
витрачається
на
безпосереднє
виконання
трудового
завдання

Основний час Допоміжний час
(То) – час
(Тдоп) –
безпосередньог
час виконання
о перетворення
дій,
необхідних
предметів праці
для
здійснення
– зміна виду,
основної роботи
форми, складу,
(управління
властивостей
обладнанням
–
(обточування,
вмикання,
штампування,
вимикання
складання
подачі,
тощо)
вимірювання
показників,
переходів тощо)

Час обслуговування
робочого місця (Тоб) –
затрати робочого часу на дії,
пов’язані з доглядом за
робочим місцем,
підтриманням устаткування,
інструменту, пристроїв у
робочому стані протягом
зміни (заміна інструменту,
чищення і змащування
устаткування)

Час
технічного
обслуговуван
ня (Ттех) –
використовуєт
ься на догляд
обладнання у
процесі
виконання
певної роботи
(підналадка,
заміна
зношеного
інструменту
тощо)

Час організаційного
обслуговування
(Торг) –
витрачається на
догляд за робочим
місцем і його
впорядкування,
розкладання
інструменту на
початку зміни та
прибирання
наприкінці, чищення і
змащування
обладнання

Рис. 7. 1. Класифікація елементів затрат часу роботи
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Час перерв (Тп)
загальна тривалість змінного часу, протягом якого працівник не виконує
трудові функції незалежно від причин, що викликали його бездіяльність
(обідня перерва не включається, оскільки вона не включається до
тривалості робочого дня)

Час регламентованих перерв
(Тпр)
час, коли працівник не працює
з причин, заздалегідь
передбачених, об’єктивно
необхідних

Час перерв, зумовлений
особливостями техніки,
технології та організації
виробництва (Тпт) – час
перерв – об’єктивно
обумовлених характером
взаємодії робітників і

устаткування
Час перерв, зумовлений
трудовим
законодавством (Тзак)
Час перерв на
відпочинок та особисті
потреби (Твоп) –час на
виробничу гімнастику,
особисту гігієну

Час на
відпочинок (Тв)

Час нерегламентованих перерв (Тнп)
охоплює перерви та зупинки у роботі,
що не є об’єктивно необхідними,
тобто не бажаними, які виникають

внаслідок недоліків у виробництві
і праці

Час перерв, зумовлений
порушеннями трудової діяльності
(Тптд) –
запізнення на роботу, невиправдане
об’єктивними причинами зволікання з
початком роботи, передчасне
завершення роботи, перевищення часу
обідньої перерви та нормованого часу
на відпочинок тощо
Час перерв, зумовлений недоліками
у техніці та організації виробництва
(Тпнт) – несправність устаткування,
відсутність матеріалів, інструменту,
напівфабрикатів, перебої у постачанні
електроенергії тощо
Час перерв з дозволу
адміністрації (Тпа)

Час на особисті
потреби (Топ)

Рис. 7 2. Класифікація елементів затрат часу
перерв
6. Для виявлення резервів раціонального використання робочого часу
працівників використовують певні методи його вивчення:
Анкетне і усне опитування проводять з метою вивчення існуючого стану
організації праці на виробництві; раціональності використання робочого
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часу; виявлення і узагальнення пропозицій працівників про можливі заходи
покращення фонду використання робочого часу.
Самофотографія робочого дня передбачає облік робочого часу самим
працівником. За результатами попереднього ознайомлення розробляють
робочу програму дослідження, в якій визначають об’єкт дослідження,
тривалість проведення робіт, коло осіб, відповідальних за здійснення
фотографії.
Фотографія робочого дня – систематизоване вивчення шляхом
спостереження і вимірювання всіх без винятку витрат робочого часу
протягом певного робочого дня чи деякої його частини. Процес праці
розділяють на окремі операції чи укрупнені групи робочого процесу і
послідовно вимірюють тривалість кожної з них протягом робочої зміни.
Фотографія робочого часу може бути суцільною, коли фіксуються всі затрати
робочого часу протягом зміни, а також вибірковою – по окремих видах робіт
і операцій.
Метод миттєвих спостережень – умовно можна віднести до вибіркової
фотографії робочого часу. Його суть полягає в тому, що відбувається
фіксація стану працівника в досліджуваний період часу, причому це може
відбуватися як через рівні проміжки часу, так і в випадково обрані моменти
часу. Для визначення затрат часу щодо кожного елемента праці застосовують
формулу:
Тк = (К / п) То,
де Тк – затрати робочого часу щодо кожного елемента праці;
К – кількість спостережень по даному елементу;
п – загальна кількість спостережень за досліджуваний період;
То – фонд робочого часу, по якому визначають затрати праці.
Хронометражем у технічному нормуванні називають вивчення операцій
шляхом спостереження і вимірювання витрат робочого часу на виконання
окремих елементів оперативної роботи, які повторюються під час
виробництва кожної одиниці продукції. Хронометраж відрізняється від
фотографії робочого дня тим, що вивчаються не всі без винятку витрати часу
протягом зміни, а лише витрати, які включаються в оперативний час.
З метою визначення рівня фактичного використання фонду робочого часу
розраховують наступні показники:
1. Коефіцієнт використання робочого часу (К р.ч.):

Кр.ч.

Тпз Топ Тоб Твоп Тпт
.
Тзм

2. Коефіцієнт втрат робочого часу, пов’язаних з недоліками у технології
та організації виробництва (Кпнт):

Кпнт

Тпнт
.
Тзм

3. Коефіцієнт втрат робочого часу внаслідок порушень трудової
дисципліни (Кптд):
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Кптд

Тптд
.
Тзм

Виходячи з непродуктивних витрат робочого часу, визначають резерви
можливого зростання продуктивності праці за рахунок їх усунення у
відсотках. Для цього фактичні втрати по кожному елементу відносять до
фактичного оперативного часу за зміну та множать на 100, наприклад:
Тптд
ППптд
100,
Топ
Загальне значення сумарного резерву зростання продуктивності праці як за
рахунок втрат, так і за рахунок непродуктивних затрат робочого часу
(ППзаг), за умови їх повної ліквідації, можна обчислити за формулою, %:
Топн Топф
ППзаг
100
Топф
,
де Топн і Топф – змінний відповідно нормативний і фактичний
оперативний час.
7. Нормування праці на підприємстві – це система засобів і методів
установлення міри праці, необхідної для об’єктивної оцінки його
ефективності й відповідного рівня його оплати.
Метою нормування праці на підприємстві є забезпечення ефективного
використання його матеріальних і трудових ресурсів, конкурентноздатності
проукції на основі цілеспрямованих заходів щодо зниення трудових витрат у
результаті впровадження досягнень науки і переового досвіду.
Нормування праці – це визначення планових (нормативних) витрат
робочого часу у розрахунку на одиницю роботи чи продукції, або планового
(нормативного) обсягу роботи (продукції), який необхідно виконати (витрати
протягом робочого часу).
Норма часу – це кількість робочого часу, достатнього при даних засобах
праці для виробництва одиниці доброякісної продукції, виконання роботи
робітником відповідної професії та кваліфікації, який працює в умовах
раціональної організації праці та виробництва. Норми часу виражаються в
людино-секундах, людино-хвилинах, людино-годинах, людино-змінах,
людино-днях у розрахунку на одиницю продукції чи роботи.
Вивчивши усі елементи затрат робочого часу, можна визначити, що склад
норми часу можна подати у вигляді (рис. 10.3):
Нч=Тпз+То+Тдоп+Торг+Тех+Твоп+Тпт
Усі затрати робочого часу (крім підготовчо-заключного) визначаються на
прийняту для розрахунку одиницю роботи і становлять штучний час (Тшт),
куди входять такі елементи:
Тшт=То+Тоб+Твоп+Тпт
Таким чином, норма часу складається з двох основних частин –
підготовчо-завершального і штучного часу:
Нч=Тпз+Тшт
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Норма часу (Нч)

Штучний час (Тшт)

Оперативний
час (Топ)

Основний
час (То)

Підготовчо-заключний час (Тпз)

Час
обслуговування
робочого місця
(Тоб)

Допоміжний
час (Тдоп)

Час на
відпочинок і
особисті
потреби (Твоп)

Час організаційного
обслуговування
(Торг)

Час перерв, зумовлений особливостями
техніки, технології та
організації
виробництва (Тпт)
Час технічного
обслуговування
(Ттех)

Рис. 7.3 Структура норми часу
На підприємстві часто необхідно знати повні затрати на виробництво
продукції, тобто калькуляцію затрат. З цією метою розраховують штучнокалькуляційний час, куди, крім штучного входить частина підготовчозаключного часу, що припадає на одиницю продукції:
Тшт-к =Тшт + Тпз/п
де п –кількість виробів у партії (завданні).
Норму часу на виготовлення всієї партії виробів або всього виробничого
завдання визначають за формулою:
Тпарт=Тпз+Тшт п або Тпарт=Тшт-к п.
Норма виробітку – кількість доброякісної продукції, яку повинен
виробити робітник відповідної спеціальності і кваліфікації при даних засобах
праці за умов раціональної організації праці та виробництва. Норма
виробітку є величиною, оберненою до норми часу і виражається в
натуральних одиницях виміру за формулою:
Нвир = Тзм / Нч.
У випадках, коли Тпз, Тоб, Твоп нормуються на зміну, норму виробітку
можна обчислити за формулами:

Нвир

Нвир

Тзм Тпз
,
Тшт

Тзм (Тпз Тбо Твоп)
.
Топ

Нормою обслуговування називають кількість одиниць суб’єктів праці, які
одночасно обслуговуються одним або групою виконавців протягом
визначеного регламентованого часу.
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Норма чисельності виконавців – це чисельність працівників, які
одночасно беруть участь у трудовому процесі на основі чіткого розподілу
обов’язків.
Норма керованості (число підлеглих) визначає кількість працівників, що
повинні бути безпосередньо підлеглі одному керівникові.
Нормоване завдання визначає необхідний асортимент і обсяг робіт, що
повинні бути виконані бригадою за даний проміжок часу. На відміну від
норми виробітку нормоване завдання може встановлюватися у годинах,
нормо-гривнях. У зв’язку з цим норма виробітку може розглядатися як
випадок нормованого завдання.
Нормативи для нормування праці – це вихідні величини режимів роботи
обладнання, затрат праці і часу перерв у роботі, розроблені на основі
заздалегідь проведених дослідженнях і призначені для багаторазового
використання при розрахунку конкретних норм праці.
За змістом нормативи по праці підрозділяються на: нормативи режимів
роботи устаткування, часу, темпу роботи, чисельності.
Нормативи режимів роботи устаткування містять параметри устаткування,
на основі яких установлюються найбільш ефективні режими технологічного
процесу, що забезпечують задану продуктивність устаткування з
мінімальними витратами живої й упредметненої праці.
Нормативи часу містять регламентовані витрати часу на виконання
окремих елементів трудового процесу, на виготовлення деталей, вузлів,
виробів і на обслуговування одиниці устаткування, робочого місця, одиниці
виробничої площі.
Нормативи темпу роботи встановлюють регламентований темп виконання
робіт.
Нормативи чисельності визначають регламентовану чисельність
працівників, необхідних для виконання заданого обсягу роботи.
8. Діючі норми витрат праці часто доводиться диференціювати з
урахуванням реальних умов виконання роботи, тобто на однотипні види
робіт визначати різні норми часу чи норми виробітку. Норми витрат праці
при цьому диференціюють залежно від факторів і умов виробництва, які в
даному випадку є нормоутворюючими.
Під час диференціації норм обов’язково враховуються технічні та
економічні характеристики засобів праці, які використовуються ва
технологічному процесі, виробнича технічна продуктивність та потужність
устаткування чи машин, пропускна здатність, швидкість руху тощо, а також
особливості предметів праці (наприклад, питома опірність матеріалів, інші
фізичні та хімічні характеристики).
Впровадження, зміна та перегляд норм праці здійснюються власником або
уповноваженим ним органом за погодженням із профспілковим комітетом.
При цьому власник повинен повідомити працівників про впровадження
нових та зміну чинних норм праці не пізніше як за місяць до впровадження,
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роз’яснити працівникам причини перегляду та умови, за яких нові норми
застосовуватимуться.
Нові норми витрат праці визначаються виходячи з нормальних умов праці,
до яких відносять:
- справний стан машин, верстатів і пристроїв;
- належна якість матеріалів та інструментів, необхідних для
виконання роботи та їх вчасне подання;
- вчасне постачання виробництва електроенергією, газом та
іншими джерелами енергії;
- своєчасне забезпечення технічною документацією;
- здорові та безпечні умови праці (додержання правил і норм
техніки безпеки, необхідне освітлення, опалення, вентиляція та
ін.)
Щоб упровадити технічно обґрунтовані норми праці, необхідно на
робочому місці створити умови роботи, передбачені цією нормою і повністю
дотримуватись установленого режиму роботи устаткування, машин і
агрегатів.
Водночас, слід мати на увазі, що зміна та перегляд норм витрат праці
зумовлюють відповідну зміну розміру відрядних розцінок з оплати праці
робітників-відрядників. Причому за незмінних тарифних ставок
співвідношення між змінною норми виробітку і відрядної розцінки з оплати
праці є таким, як співвідношення зміни норми виробітку і норми часу.

