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Збірник „Основні положення з технічного нормування праці на 

залізничному транспорті” (далі – Основні положення) розроблено з метою 

забезпечення розробки нормативних матеріалів з праці при впровадженні  у 

виробництво науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок та 
реалізації нормативного методу планування під час виконання певних робіт. 
Розроблення Основних положень здійснювалося  на основі узагальнення 
вітчизняного досвіду в галузі нормування праці керівників, професіоналів, 
фахівців, технічних службовців та робітників як залізничного транспорту, так 

і інших галузевих формувань. 
Основні положення  містять принципи та методи, які необхідно 

використовувати під час розроблення нормативних матеріалів з праці. 
Основні положення розроблено: Пужановським О.Є., Самсонкіним 

В.М., Січкарем А.В., Ганічем В.В. (Державне підприємство “Державний  

науково – дослідний центр залізничного транспорту України”); Поляковим 

Л.О., Крипак К.Я., Дроновою А.В., (Державна адміністрація залізничного 

транспорту України “Укрзалізниця”), за участю провідних фахівців ряду 

підприємств та організацій різних форм власності. 
Збірник надається для практичного використання підприємствами і 

організаціями залізничного транспорту.  
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I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 
1 СУТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ 

НОРМУВАННЯ ПРАЦІ 
 

За умов ринкової економіки, коли підприємство стає економічно 

самостійним, а конкуренція товаровиробників на порядок денний гостро 

ставить питання виживання, нормування праці набуває особливого значення 
як дійовий засіб скорочення витрат живої праці, економії коштів, які йдуть на 
оплату праці, зниження собівартості продукції та підвищення її 
конкурентоспроможності. 

Сутністю нормування праці є аналіз існуючих організаційно-технічних 

умов виконання робіт, методів вживання заходів щодо впровадження 
наукової організації праці та найбільш раціонального порядку (технології) 
виконання роботи, що нормується. 

Нормування праці полягає у визначенні необхідних витрат праці на 
виконання роботи чи виготовлення одиниці продукції окремим робітником 

або бригадою в конкретних організаційно-технічних умовах і установлення 
на цій основі норм витрат праці. Необхідними визнаються витрати, що 

відповідають ефективному для даних умов виробництва використанню 

трудових і матеріальних ресурсів при додержанні науково обгрунтованих та 
встановлених законодавством режимів праці і відпочинку. 

В результаті нормування праці встановлюються такі норми витрат 
праці, які сприяють економному використанню робочого часу, зростанню 

продуктивності праці, підвищенню ефективності виробництва. 
Процес нормування праці складається з наступних основних етапів: 

вивчення змісту і умов праці; існуючих та очікуваних у перспективі змін у 

техніці, технології, організації галузевого формування, тощо; вивчення 
структури витрат робочого часу; розробка нормативних матеріалів для 
нормування праці; встановлення норм витрат праці; підтримання норм на 
прогресивному рівні шляхом їх своєчасного перегляду і заміни. 

Отже, нормування праці як процес визначення об‘єктивно необхідних 

витрат робочого часу в усіх сферах діяльності людини є однією з 
найважливіших складових суспільної організації праці. 

Cуть нормування праці полягає у встановленні необхідних витрат 
живої праці на виконання певної роботи у вигляді технічно обгрунтованих 

норм і нормативів з праці. Зазначені норми і нормативи розроблюються на 
підставі даних технічних, економічних, психофізіологічних та соціологічних 

наук. При цьому нормування праці тісно пов‘язане з її оплатою. Разом з 
тарифною системою, нормування праці є ефективним засобом позитивної 
мотивації праці, спрямованої на посилення творчої активності всіх категорій 

працівників на виробництві, що має велике значення у нових умовах 

господарювання. 
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Велике практичне значення нормування праці зумовлює необхідність 
подальшого його вдосконалення. Першочерговими завданнями на сучасному 

етапі розвитку економіки нашої країни є: 
- істотне поліпшення якості та розширення масштабів підготовки 

фахівців з нормування праці; 
- подальший розвиток теорії та методології нормування праці як галузі 

наукових знань; 
- вдосконалення техніки та прийомів нормування праці; 
- створення автоматизованих робочих місць фахівців з нормування 

праці; 
- комп‘ютеризація проектування технологічної та організаційної 

документації, норм витрат часу за різноманітних умов виробництва; 
- поступове створення організаційно-технічних умов для об‘єднання 

функцій інженера-технолога та інженера з організації та нормування праці в 
одній особі. 

 

 

2 ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС І ЙОГО СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ 

 

 

2.1 Поняття про виробничий процес. Типи виробництва 

 

Виробничий процес - це сукупність послідовної зміни трудових 

операцій або дій для досягнення позитивного результату. Для цілей 

нормування праці виробничий процес поділяється на технологічний і 
трудовий процеси. Крім того, у виробничому процесі виділяються 
транспортний і контрольний процеси. 

Технологічний процес являє собою сукупність виконуваних при 

виробництві продукції процесів зміни форми, розмірів, стану, структури, 

місця предметів праці. 
За ступенем впливу на предмет праці технологічні процеси 

поділяються на безперервні і періодичні (дискретні). Безперервні процеси не 
перериваються під час навантаження сировини, видачі готової продукції і 
контролю за ними і призупиняються у випадку припинення подачі 
оброблюваного матеріалу або перероблюваної сировини (наприклад, 

вантажно-розвантажувальні роботи, виконувані із застосуванням стрічкового 

транспортера). Періодичні процеси характеризуються наявністю перерв в 
ході технологічного процесу. При цьому вони не перериваються, а 
повторюються знову при виготовленні кожної одиниці або певної кількості 
продукції (наприклад, вантажно-розвантажувальні роботи, що виконуються з 
використанням крана). 

Щодо способу впливу на предмет праці і виду обладнання, що 

застосовується, розрізняють механічні і апаратурні технологічні процеси. 

Механічні процеси здійснюються вручну або з використанням обладнання 
(наприклад, верстата); предмет праці зазнає механічного впливу, змінюється 
його форма, розміри, положення. Апаратурні процеси протікають в апаратах 
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різних конструктивних форм (наприклад, ваннах, печах, камерах). При 

апаратурних процесах відбуваються зміни фізико-хімічних властивостей 

предмета праці під впливом теплової енергії, хімічних реакцій, 

випромінювання і т.п. 

Трудовий процес - сукупність цілеспрямованих дій працівників, 
направлених на кількісні або якісні зміни предметів праці, до того ж всі види 

технологічних процесів здійснюються в результаті праці виконавців. 
За характером  предмету і продукту праці трудові процеси поділяються 

на матеріально-енергетичні та інформаційні. Матеріально-енергетичні  
процеси, як правило, характерні для праці робітників. Предметом і 
продуктом їх праці є речовина (наприклад, сировина, матеріали, деталі) або  

енергія (наприклад, теплова, електрична). Інформаційні процеси характерні 
для керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників. 
Предметом і продуктом їх праці є інформація (наприклад, технологічна, 
конструкторська, економічна). 

В залежності від виконуваних функцій трудові процеси діляться на 
основні та допоміжні, які хоча й поділені в часі і просторі, тісно пов‘язані 
між собою, так як тільки при виконанні кожного з них можливе здійснення 
процесу в цілому. Основний процес служить для досягнення головної мети 

виробництва і одержання готової продукції. Допоміжний процес 
призначений для створення умов для нормального протікання основного 

процесу. 

Залежно від характеру участі працівника у здійсненні виробничих 

процесів  вони можуть бути розподілені на ручні, ручні механізовані, 
машинно-ручні, машинні і автоматизовані. До ручних відносяться процеси, 

що виконуються за рахунок м‘язових зусиль повністю вручну або із 
застосуванням інструмента, але без використання будь-яких зовнішніх 

джерел енергії (наприклад, фарбування поверхні вручну пензлем, 

навантаження і розвантаження вантажів вручну, розбирання вузла з 
використанням викрутки, гайкових ключів і молотка). 

Ручними механізованими є процеси, що здійснюються із застосуванням 

механізованого інструменту, який приводиться в дію від зовнішнього 

джерела енергії, але керується м‘язовими зусиллями людини (наприклад, 

роботи із застосуванням пневматичного інструменту). 

В машинно-ручних процесах основні дії виконує робочий орган 

механізму, а виконавець вручну підводить механізм до предмету праці, 
відводить його або переміщає предмет вздовж верстата. У загальному 

випадку паралельно здійснюється машинний і ручний процеси праці. 
Машинно-ручним процесом є, наприклад, робота на токарному верстаті з 
ручним подаванням різця. 

В машинних процесах основні роботи виконуються автоматично під 

час активного спостереження працівника або під його управлінням. 

Допоміжні елементи роботи виконуються виконавцем вручну або 

механізованим способом до початку основного процесу або його закінчення 
(наприклад, ведення поїзду локомотивною бригадою, автоматичне дугове 
зварювання, робота на штампувальному автоматі). 
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Автоматизовані процеси характеризуються тим, що всі основні операції 
і роботи в них виконуються автоматично, приладами і автоматичними 

пристроями передачі, а також функції управління і контролю (наприклад, 

автоматизація сортувальних гірок, автоматизований продаж квитків). 
Розрізняють часткову, комплексну і повну автоматизацію виробництва. 

При частковій - автоматизуються окремі виробничі процеси, управління 
якими внаслідок їх складності або швидкоплинності практично недосяжно 

людині, і прості автоматичні пристрої ефективно замінюють її. 
При комплексній автоматизації виробничі одиниці функціонують як 

єдиний взаємопов‘язаний автоматизований комплекс, автоматизуються всі 
основні виробничі функції підприємства. Комплексній автоматизації властиві 
досконала технологія і прогресивні методи управління із застосуванням 

надійного обладнання, що діє по заданій програмі. Функції працівника в 
цьому випадку обмежуються загальним контролем і управлінням роботою 

комплексу. 

Повна автоматизація виробництва передбачає передачу всіх функцій 

управління і контролю комплексно-автоматизованим виробництвом 

автоматичним системам управління. При цьому змінюються направленість 
дій працівника і характер його взаємовідношень з машиною. Праця людини 

стає більш складнішою і змістовною. Центр важкості в трудовій діяльності 
переміщується на технічне обслуговування машин-автоматів і на аналітично-

розпорядчу діяльність. Повна автоматизація приводить до ліквідації тяжкої 
фізичної праці і потребує висококваліфікованих працівників. 

В залежності від форми організації праці трудові процеси діляться на 
індивідуальні і групові (бригадні). Індивідуальні процеси характеризуються 
участю в роботі тільки одного виконавця (наприклад, процес роботи токаря). 
До групових відносяться такі процеси, в яких роботу виконують декілька 
працівників ланки або бригади (наприклад, розбирання тепловоза 
комплексною бригадою слюсарів). 

Транспортні процеси включають в себе процеси переміщення 
предметів праці і пов‘язані з ними вантажно-розвантажувальні роботи. 

Контрольні процеси необхідні для дослідів і перевірки відповідності 
виготовлених предметів праці вимогам, встановленим стандартам, технічним 

умовам і т.інше. 
Виробничі процеси спеціалізовані на випуску певного виду продукції, 

робіт або надання послуг. Розрізняють наступні основні види спеціалізації 
виробництва: предметну, подетальну, технологічну. Предметна спеціалізація 
застосовується на підприємствах, що випускають закінчену продукцію 

певного виду. Вона характерна для промисловості (наприклад, на вагоно- і 
локомотивобудівельних заводах). Подетальна спеціалізація застосовується на 
підприємствах, що випускають різні деталі та вузли (наприклад, запасні 
частини). Технологічна спеціалізація має місце під час ремонту рухомого 

складу, експлуатації технічних засобів транспорту, на складальних, 

ливарних, ковальсько-пресових виробництвах. 

Під час ремонту рухомого складу застосовується предметно-

технологічна і подетально-технологічна спеціалізація. При предметно-
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технологічній спеціалізації ремонт рухомого складу спеціалізований за 
типами вагонів і серіями локомотивів. Подетально-технологічну 

спеціалізацію доцільно застосовувати у великих залізничних вузлах, де 
розміщені вагонні та локомотивні депо, а також господарства інших служб. 

Їх суть полягає  в тому, що однорідні функціональні вузли і деталі вагонів та 
локомотивів ремонтуються в спеціалізованих цехах на високомеханізованих 

або комплексно автоматизованих поточних лініях, а в депо виконуються 
головним чином складально-розбиральні операції. 

Організація і нормування праці залежать від масовості виробництва. 
Під масовістю в даному випадку розуміється кількість однорідних операцій, 

виконуваних на робочих місцях. Розрізняють наступні типи виробництва: 
одиничне, серійне і масове. 

При одиничному виробництві на робочому місці один або група 
виконавців за місяць виконує більше 20 операцій, які циклічно 

повторюються. Таке виробництво характеризується різноманітністю 

продукції непостійної номенклатури. Робочі місця оснащуються 
універсальним обладнанням. Різноманітна номенклатура продукції і рідка 
повторюваність замовлень потребує застосування праці 
висококваліфікованих працівників. До одиничного виробництва відноситься 
більшість ремонтних операцій. 

При серійному виробництві на робочому місці один або група 
виконавців за місяць виконують від 4 до 20 операцій, які циклічно 

повторюються. Продукція випускається партіями або серіями, при цьому 

випуск однорідної продукції періодично повторюється. При серійному 

виробництві здійснюється спеціалізація робочих місць. Це приводить до 

поліпшення якості продукції і зростання продуктивності праці. Розрізняють 
малосерійне і великосерійне виробництво. 

При малосерійному виробництві виготовлення виробів рідко 

повторюється і розміри замовлення нестійкі. Виконавець повинен часто 

перелаштовуватися на виконання нових завдань. Малосерійне виробництво 

близьке до одиничного і дуже часто ці види виробництва важко розмежувати. 

У середньосерійному виробництві  застосовується предметна і 
технологічна спеціалізація. Робочі місця спеціалізовані більш вузько в 
порівнянні з малосерійним виробництвом, а окремі елементи виконуваних 

операцій механізовані і автоматизовані. Обладнання робочих місць 
використовується більш продуктивно, хоча є ще велика частка ручних 

трудових прийомів і дій. 

У великосерійному виробництві робочі місця спеціалізовані по 

однорідних операціях. При цьому широко застосовується спеціалізоване 
обладнання, поточні лінії та інші засоби автоматизації. Виконавець має 
стабільне навантаження протягом тривалого часу. 

Масове виробництво - вища форма спеціалізації виробництва. Воно 

характеризується вузькою номенклатурою і великим обсягом випуску 

продукції, що виготовляється протягом тривалого часу. При масовому 

виробництві на робочому місці один або група виконавців за місяць 
виконують не більше трьох операцій, які циклічно повторюються. При цьому 
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застосовуються вузькоспеціалізоване обладнання і прогресивна оснастка. 
Спеціалізовані робочі місця розміщуються в послідовності виконання 
операцій технологічного процесу. Операції синхронізуються, рух предметів 
праці від одного робочого місця до іншого відбувається безперервно. Таке 
виробництво забезпечує мінімальну тривалість циклу, високу якість 
продукції і значне зростання продуктивності праці. 

 

 

2.2 Структура виробничої операції 
 

Під час нормування праці виробничі процеси діляться на комплекси 

операцій або безпосередньо на операції. 
Комплекс операцій – це група операцій з виготовлення одного виду 

продукції з одним складом виконавців на одній виробничий дільниці. 
Наприклад, на залізничному транспорті – ремонт локомотива комплексною 

бригадою. 

Операція – це частина виробничого процесу, що здійснюється одним 

працівником  або групою на одному робочому місці й охоплює всі їх дії з 
виконання одиниці заданої роботи над одним предметом праці. У загальному 

вигляді операція представляє собою частину виробничого процесу, закінчену 

дію або ряд пов‘язаних між собою дій, які виконуються над певним  

предметом праці одним або групою працівників на одному робочому місці. 
При цьому вона характеризується постійністю процесу праці виконавців, 
обладнання що застосовується, інструментів, пристосування і т.п. Кожна 
операція має чітко виражені початок і кінець. 

Операція характеризується постійністю предмета праці, робочого місця 
та виконавців. При зміні двох останніх умов робота над одним предметом 

праці поділяється на окремі операції. Наприклад, виготовлення деталей 

робітником на одному верстаті є операцією. Вона складається з ряду 

елементів (переходів), наприклад, чорнове та чистове обточування, 
нарізування різьби і т. інше. Якщо ці елементи щодо виготовлення деталі 
будуть виконуватися на різних верстатах, якими управляють різні робітники, 

то виконання кожного з елементів буде самостійною операцією. Як правило, 

операція є об’єктом технічного нормування. Отже у тих випадках, якщо 

неможливо розподілити виробничий процес на регулярні операції, що 

повторюються, об’єктом нормування може бути комплекс операцій, а на 
допоміжних роботах – групи споріднених робіт. 

Виробнича операція, як і процес в цілому, аналізується в 
технологічному і трудових відношеннях. 

В технологічному відношенні елементами операції є: встановлення, 
технологічний перехід, допоміжний перехід, робочий хід, допоміжний хід, 

позиція. 
Встановлення - це частина технологічної операції, яка виконується при 

постійному закріпленні оброблюваних заготовок або складальної одиниці. 
Технологічний перехід є закінченою частиною технологічної операції, 

яка характеризується постійністю застосовуваного інструменту і поверхні 
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заготовки, що утворюється обробкою з‘єднанням при складанні. Під час 
точіння валика з дроту будуть наступні переходи: "Підрізати торець ", 

"Проточити зовнішню поверхню", "Відрізати валик від заготовки". 

Допоміжний перехід - це закінчена частина технологічної операції, яка 
складається із дій виконавця і (або) обладнання, що не супроводжуються 
зміною форми, розмірів і чистоти поверхні заготовки, але необхідні для 
виконання технологічного переходу (наприклад, встановлення, заміна 
інструменту). 

Робочий хід - закінчена частина технологічного переходу, який 

складається із однократного переміщення інструменту відносно заготовки, 

супроводжується зміною форми, розмірів, чистоти поверхні або властивостей 

заготовки. 

Допоміжний хід є закінченою частиною технологічного переходу, який 

складається із однократного переміщення інструменту відносно заготовки, не 
супроводжується зміною форми, розмірів, чистоти поверхні або властивостей 

заготовки, але необхідного для  виконання робочого ходу. 

Позиція - це фіксоване положення, яке завжди займається закріпленою 

деталлю або складальною одиницею, що складається разом з пристосуванням 

відносно інструменту або нерухомої частини обладнання для виконання 
певної частини операції. 

У трудовому відношенні елементами операції є: трудовий рух, трудова 
дія, трудовий прийом, комплекс трудових прийомів. 

Трудовий рух - однократне переміщення робочого органу виконавця - 

корпусу, рук, ніг і т.інше: наприклад, протягнути руку до заготовки. 

Розрізняють наступні трудові рухи: короткі та довгі, горизонтальні і 
вертикальні (ті, що виконуються послідовно) і суміщені, перервні та 
безперервні, з постійним і перемінним напрямком, пристосовані і рішучі, 
робочі та холості. 

У всіх випадках необхідно намагатися здійснювати по можливості 
короткі рухи. Це досягається зручним розміщенням не тільки заготовок, 

інструменту, допоміжних матеріалів, але і засобів управління машинами і 
механізмами, допоміжних засобів. За можливістю необхідно вертикальні 
рухи заміняти горизонтальними. Наприклад, виключати нагинання і 
розгинання для піднімання заготовок з підлоги, застосовуючи пристосування 
для укладання заготовок. Швидкість руху рук має найменше значення при 

направленні їх від себе і знизу вверх. У тому випадку, коли вимагається 
швидка реакція, необхідно проектувати рух до себе. 

Під час переміщення виконавця доцільніше прямолінійний рух, ніж 

криволінійний або радіальний. Завдяки анатомічним особливостям суглобів 
для руху рук найбільш зручні радіальні рухи, а не прямолінійні. Обертальні 
рухи приблизно в 1,5 рази швидші поступальних. 

Всюди, де тільки можливо, доцільне суміщення роботи обох рук і ніг. 
При цьому необхідно враховувати, що з точки зору фізіології людині 
зручніше суміщення згинання правої руки із розгинання лівої. Таке 
сполучення підвищує працездатність правої руки приблизно на 40%. Якщо ж 

одночасно згинати обидві руки, то працездатність правої руки знижується на 
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10-20%. 

По можливості необхідно прагнути до виконання безперервних рухів, 
так як при виконанні серії дрібних рухів під час переміщення предметів 
витрачається додаткова енергія на відновлення і гальмування кожного руху. 

Треба мати на увазі, що стандартні рухи, які мають постійні напрямки, 

виробляють автоматизм в роботі, і тому вони кращі рухів з перемінним 

напрямком. 

Пристосовані рухи вимагають точності або обережності, якщо 

виконуються в несприятливих умовах. Рішучі рухи є стандартними і не 
потребують від виконавця особливої точності виконання, вправності або 

обережності. Пристосовані рухи в 5-10 разів триваліші рішучих і менш 

ефективні. 
Робочими є рухи, в результаті яких виконується корисна робота: 

наприклад, ввімкнути верстат, взяти інструмент. Холості рухи, як правило, 

передують робочим рухам. По можливості необхідно прагнути до заміни 

холостих рухів робочими. 

Трудова дія - це логічно закінчена сукупність трудових рухів, які 
виконуються без перерви або кількома робочими органами людини при 

незмінних предметах і засобах праці: наприклад, взяти деталь. 
Прийом – це закінчена сукупність дій робітника, який має під час 

виконання комплексу прийомів визначене цільове призначення. 
Трудовий прийом - сукупність трудових дій, які виконуються при 

незмінних предметах і засобах праці та складають технологічно закінчену 

частину операції: наприклад, встановити заготовку. 

Комплекс трудових прийомів - сукупність прийомів, об‘єднаних за 
технологічною послідовністю або спільністю факторів, що виникають під час 
виконання. Наприклад, під час встановлення заготовки та її знімання після 
обробки два прийоми об‘єднуються в комплекс за спільностями фактору, що 

впливає на час виконання цих прийомів, тобто маси деталі. Комплекси 

прийомів можуть бути основними та допоміжними. Основними є прийоми, 

що безпосередньо змінюють умови праці, допоміжні – прийоми, що 

направлені на забезпечення виконання основних прийомів. Основні прийоми 

можуть мати місце як при ручному, так і при машинному обробленні. Під час 
розроблення нормативів часу можуть застосовуватися розрахункові 
комплекси прийомів, які різняться тим, що в них об’єднуються прийоми не за 
чергою їх виконання, а залежно від спільності факторів, що впливають на 
тривалість. 

 

2.3 Технологічні процеси, характерні для залізничного транспорту 

 

Залізничний транспорт за організаційною структурою ділиться на 
господарства: локомотивне, вагонне, пасажирське, колії і т.інше. Кожне 
господарство виконує один або кілька взаємопов‘язаних елементів основного 

виробничого процесу - перевезення пасажирів і вантажів та операції з їх 

забезпечення. Основні технологічні процеси і виробничі дільниці 
структурних підрозділів залізничного транспорту наведені в наступній 
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таблиці: 
 

Таблиця 2.3.1 
 

Технологічні процеси 
Господарства і виробничі 

дільниці 
1 2 

Екіпірування, обслуговування і 

ремонт локомотивів 

Локомотивне господарство 

 

Екіпірування локомотивів 
 

Технічне обслуговування і 
поточний ремонт  локомотивів 

Пункти технічного обслуговування 
і екіпірування локомотивів 
Дільниці поточних ремонтів 

локомотивів (ТО-3, ПР-1, ПР-2 та ін.) 

Підсобно-допоміжні відділення 
(електромашинне, акумуляторне, 

автогальмівне і т.інше.) 
Екіпірування, обслуговування і 

ремонт 

вантажних вагонів 

Вагонне господарство 

Технічне обслуговування і 
поточний ремонт вагонів 

Пункти технічного обслуговування 
вантажних вагонів 

 

Очищення і промивання вагонів 
Промивально-пропарювальні 

станції і пункти для підготовки 

цистерн під наливання 

Деповський ремонт вантажних 

вагонів 

Складальні цехи вагонних 

вантажних депо 

Виробничі дільниці з ремонту 

візків, колісних пар, автозчепів та ін. 

Екіпірування, обслуговування і 

ремонт пасажирських вагонів 

 

Пасажирське господарство 

Технічне обслуговування і 
поточний ремонт пасажирських 

вагонів  
Прибирання та екіпірування 

вагонів 

Пункти технічного обслуговування 
і екіпірування пасажирських вагонів 

Вагонні дільниці 
Вагонні депо 

Деповський ремонт пасажирських 

вагонів 

Складальні цехи деповського 

ремонту пасажирських вагонів 
пасажирських вагонних депо. 

Виробничі дільниці пасажирського 

вагонного депо з ремонту візків, 
колісних пар, автозчепів та ін. 
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Продовження таблиці 2.3.1 
 
 

1 2 

Поточне обслуговування пристроїв 

сигналізації і зв‘язку 

Господарство сигналізації і зв‘язку 

 

Дистанція сигналізації і зв‘язку 

Контрольно-вимірювальні пункти 

Поточне утримання і ремонт колії 

та штучних споруд 

 

Господарство колії 

Поточне утримання колії і 
штучних споруд 

Дистанція колії 
 

Капітальний і планово-

попереджувальний ремонт колії і 
штучних споруд 

Колійна машинна станція 
Майстерні дистанції колії 
Рейкозварювальні поїзди 

Мостопоїзди 

Маневрова робота 

 
Господарство перевезень 

Подача і прибирання вагонів під 

навантаження і розвантаження 
Парки прийому і відправлення 

поїздів 

Розформування і формування 
поїздів 

Сортувальні гірки і витяжні колії 
для розформування і формування 
поїздів 
Витяжні колії для формування 

составів на дільничних станціях 

Станційний технологічний центр 

обробки поїзної інформації і 
перевізних документів 

Виконання комерційних і вантажних 

операцій 

Господарство комерційної роботи 

та маркетингу 

Навантаження і розвантаження 
вантажів 

Вантажні райони 
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Продовження таблиці 2.3.1 
 

1 2 

Оформлення перевізних 

документів при прийманні і видаванні 
вантажів 

Контейнерні відділення 
Платформи для сортування 

дрібних відправок 

Майданчики для навантаження і 
розвантаження великовагових 

відправок 

Товарні контори залізничних 

станцій і бюро інформації про 

прибуття і розшук вантажів 
 

Сервісне обслуговування пасажирів 

на вокзалі 
Пасажирське господарство 

Продаж і компостування квитків 

Квиткові каси 

Бюро з обліку, розподілу і 
використанню місць в пасажирських 

поїздах 

Зберігання ручної поклажі 
Приймання і видача багажу 

 

Багажне відділення 
Камери зберігання багажу 

Поточне утримання і ремонт 

контактної мережі і тягових 

підстанцій 

Господарство електрифікації і 

Електропостачання 

Район контактної мережі 
Тягові підстанції 

Ремонтно-ревізійні цехи 

Поточне утримання і ремонт 

виробничих і цивільних споруд 

Господарство будівельно-монтажних 

робіт і цивільних споруд 

Будівельно-монтажні експлуатаційні 
управління 

 

На залізничному транспорті технологічні процеси протікають в тісному 

взаємозв‘язку. Отже, трудові процеси повинні узгоджуватися і виконуватися 
комплексно. Узгодження технологічних процесів досягається на підставі 
комплексного використання графіка руху поїздів. Характерною особливістю 

виробничих процесів на транспорті є можливість їх розчленування  в часі і в 
просторі: одні частини процесів виконуються в стаціонарних умовах, а інші - 
у відкритому просторі. 

У таких умовах раціональна організація виробничого процесу повинна 
передбачати:  
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- встановлення між окремими процесами пропорцій, які забезпечують 
ритмічну роботу підрозділу;  

- забезпечення безперервності проведення робіт; 
- розміщення виробничих дільниць, яке до мінімуму скорочує 

переміщення предметів праці між стадіями його перетворення в продукт 
трудової діяльності; 

- оптимальне  розміщення основного і допоміжного обладнання; 
- застосування системи управління, яка дозволяє мати достатню 

інформацію про хід виробничого процесу і оперативно реагувати та 
регулювати в ньому відхилення, що виникають. 

Різноманітність виробничих процесів на залізничному транспорті 
потребує залучення для їх виконання працівників різних професій.  
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II МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО 

ЧАСУ 
 

 

1 КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ 

 

Вивчення витрат робочого часу виконавців і часу використання 
устаткування проводиться з метою удосконалення організації праці і 
виробництва та встановлення норм праці і нормативів часу. 

Методи вивчення використання робочого часу можуть класифікуватись 
за наступними ознаками: мета дослідження, метод проведення 
спостереження, кількість спостережуваних об’єктів, спосіб проведення 
спостереження, форма фіксації даних спостережень і т.інше. 

У відповідності до мети спостереження виділяють такі методи, як 

фотографія робочого часу, хронометраж, фотохронометраж (фотооблік). 

Фотографія робочого часу служить для встановлення структури його 

витрат протягом робочого дня (зміни) або його частини. Її проводять з 
метою: виявлення недоліків в організації праці і виробництва, розроблення 
заходів щодо усунення виявлених недоліків; виявлення розмірів і причин 

втрат і нераціональних витрат робочого часу; розроблення заходів щодо 

покращення його використання; вивчення і розповсюдження передових 

прийомів і методів праці; встановлення норм обслуговування робочих місць і 
обладнання, нормативів чисельності працівників; одержання вихідних даних 

для розробки нормативів часу на підготовчо-заключні операції, 
обслуговування робочого місця та регламентовані перерви; виявлення 
причин невиконання норм часу або виробітку окремими виконавцями (форма 
ТНУ-1). 

 Застосовують наступні види фотографії робочого часу працівників: 
індивідуальна, групова, фотографія робочого часу методом моментних 

спостережень, самофотографія. 
 Фотографія часу використання устаткування – це вид спостереження 

за роботою устаткування з метою вивчення та аналізу його використання 
протягом зміни або іншого періоду. 

Фотографія виробничого процесу – це вид спостереження під час якого 

одночасно проводиться вивчення витрат робочого часу, часу використання 
устаткування та фактичних режимів його роботи. 

Самофотографія робочого дня – це вид спостереження, яке проводить 
сам робітник. При цьому вивчаються тільки величини втрат робочого часу та 
причини їх виникнення. Це дозволяє проводити спостереження не заважаючи 

роботі. У листі спостережень робітник записує причини перерв у роботі, час 
їх початку та закінчення (форма ТНУ-14). 

Об’єкти, за якими проводяться спостереження, способи проведення і 
обробки спостережень різноманітні. Об’єктом спостереження можуть бути 

робітники, обладнання або виробничий процес. 
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Хронометраж - метод спостереження з вивчення й аналізу прийомів 
праці та визначення тривалості циклічно повторюваних елементів операцій. 

Його використовують з метою одержання даних для проектування 
нормативів часу на елементи ручної і машинно-ручної роботи; встановлення 
норм оперативного часу на робочі операції, перевірки і уточнення норм часу, 

встановлених аналітично-розрахунковим способом; вивчення і впровадження 
передових прийомів і методів праці; перевірки діючих норм і виявлення 
причин невиконання норм окремими виконавцями. 

Фотохронометраж (фотооблік) є різновидом хронометражу і 
застосовується для одночасного визначення структури затрат робочого часу і 
тривалості окремих елементів виробничої операції. Спостереження 
переважно проводяться за групою виконавців. 

Для визначення витрат часу застосовуються два основних методи 

проведення спостережень: безпосередніх вимірів і моментних спостережень. 
Метод безпосередніх вимірів полягає в тому, що в процесі 

спостереження фіксуються всі дії виконавця і відповідні їм витрати часу в тій 

же послідовності, в якій вони проходять протягом робочого дня. Цей метод 

дозволяє найбільш повно вивчити процеси праці, так як, крім відомостей про 

витрати часу, він дає інформацію про прийоми праці, послідовність 
виконання окремих елементів роботи. Перевага цього методу полягає в тому, 

що крім витрат часу і даних про роботу виконавця або обладнання, можуть 
бути отримані фактичні витрати за кожним елементом, що вивчається 
протягом дня, процесу. Недоліки методу полягають у великій тривалості й 

трудомісткості проведення спостереження та обробки одержаних даних, а 
також неможливості вивчення одним спостерігачем процесів за участю 

великої групи робітників і обладнання. 
Метод моментних спостережень полягає в кількісному обліку 

спостережуваних однойменних дій виконавця і перерв в роботі без виміру їх 

тривалості. Реєстрація результатів спостереження проводиться при 

послідовному обході робочих місць. При цьому в листі спостережень у 

визначений момент умовними знаками відмічаються дії, що спостерігаються 
без запису тривалості їх виконання і поточного часу. На підставі 
зареєстрованих моментів визначається частка і абсолютні значення витрат 
часу за період, що спостерігається. 

Перевага методу моментних спостережень полягає у меншій 

трудомісткості, простоті проведення спостережень і обробці одержаних 

даних, у можливості вивчення одним спостерігачем витрат часу великих груп 

працівників, у можливості перервати процес спостереження без зниження 
точності результатів. Недоліком методу є те, що він дозволяє одержати 

тільки середні значення витрат робочого часу і часу використання 
обладнання, але не дає можливості встановити зміни витрат протягом 

робочого дня або зміни, а також послідовність виконання працівниками 

окремих дій. 

Метод спостереження обирається в кожному конкретному випадку в 
залежності від мети вивчення витрат часу. Кінцеві результати досліджень, 
проведених методом безпосередніх вимірів і моментних спостережень, як 
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правило, не відрізняються один від одного. 

При вивченні структури робочого часу метод моментних спостережень 
має суттєві переваги перед методом безпосередніх вимірів часу. Основні з 
них: 

- метод моментних спостережень дозволяє  аналізувати  структуру 

робочого часу практично при будь-якій кількості спостережуваних об’єктів. 
Це важливо, так як встановлення витрат часу для одного або двох-трьох 

робітників, як правило, не має суттєвого економічного значення. Витрати на 
проведення фотографії будуть оправдані, якщо на підставі її результатів 
можна покращити використання робочого часу значної групи об’єктів 
спостереження; 

- метод моментних спостережень забезпечує значно більшу 

достовірність структури затрат робочого часу. На відміну від методу 

безпосередніх вимірів, коли спостерігач постійно знаходиться в 
безпосередній близькості від робітників, за якими проводиться 
спостереження, при моментних спостереженнях фіксація стану об’єктів 
спостереження може здійснюватись так, що це ніяк не буде психологічно 

впливати на робітників. Необхідно відмітити, що для тих, хто вивчає 
структуру часу, проведення моментних спостережень також пов’язане з 
меншим психічним та фізичним напруженням; 

- результати моментних спостережень не стануть менш достовірними, 

якщо спостереження буде перерване, а потім продовжене через кілька годин 

або змін; 

- як свідчить досвід, при моментних спостереженнях витрати часу 

спостерігачів в 5-10 разів менші, ніж при безпосередніх вимірах. 

За кількістю спостережуваних об’єктів розрізняють індивідуальні, 
групові та маршрутні спостереження. 

Індивідуальним є спостереження за одним об’єктом (працівником, 

верстатом, агрегатом тощо). При індивідуальній фотографії робочого часу 

фахівець вивчає використання часу одним працівником протягом робочого 

дня або іншого календарного періоду. Така фотографія використовується, 
наприклад, у тих випадках, коли необхідно більш точно вивчити витрати 

часу з метою встановлення нормативів підготовчо-заключного часу, часу 

обслуговування робочого місця або отримання вихідних даних для 
визначення оперативного часу на ручні роботи при одиничному і 
малосерійному виробництві. 

У період підготування до спостереження спостерігач повинен вивчити 

технологічний процес, роботи, що виконуються виконавцем, організацію 

робочого місця, порядок його обслуговування, виявити недоліки, що 

приводять до прямих втрат і нераціональних витрат робочого часу. Якщо 

фотографія проводиться з метою встановлення нормативів або норм, то 

виявлені недоліки необхідно усунути до початку проведення спостереження. 
Попереднє вивчення недоліків організації праці в цьому випадку дає 
можливість проводити спостереження більш якісно, а під час проведення їх 

підсумків допоможе розробити заходи щодо удосконалення організації праці. 
Під час проведення спостереження в листі спостережень занотовують 
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всі дії виконавця та перерви у роботі в тій черзі (порядку), у якій вони 

фактично виконуються. З метою порівняння обсягу роботи, що виконувалася 
під час спостереження, із встановленим за нормами, на бланку фотографії 
робочого часу ведеться облік робіт, які відбуваються. Якщо фотографія 
проводиться з метою встановлення нормативів чисельності або оперативного 

часу, то обсяг роботи, виражений через його фактори, у деяких випадках 

може враховуватися у листі спостережень в додаткових графах. Облік обсягу 

робіт не проводиться, якщо він не може бути вірно визначений із-за 
нестабільності робіт за видом і повторюваністю. Так як під час проведення 
фотографії робочого часу не вимагається високої точності результатів, то 

число спостережень може бути обмежено п’ятьма. Для встановлення 
нормативів підготовчо-заключного часу і часу обслуговування робочого 

місця спостереження рекомендується проводити за різними виконавцями 

протягом робочого дня. У випадках, якщо до точності результатів 
спостережень, залежно від їх мети, пред’являються незначні вимоги, їх число 

може бути менше п’яти. 

У процесі оброблення даних спостережень складається зведений (за 
всіма спостереженнями) баланс робочого дня. Далі проводиться аналіз 
результатів спостережень. При цьому визначаються нераціональні витрати та 
прямі втрати робочого часу. Встановлюються їх причини. Результати аналізу 

заносять у спеціальну таблицю зведеної карти фотографії робочого дня 
(форма ТНУ-2). У процесі аналізу фактичні витрати підготовчо-заключного 

часу, часу організаційного та технічного обслуговування порівнюють з 
встановленим раніше за нормативами. У випадку розбіжностей вивчаються їх 

причини, виявляються нераціональні витрати часу за цими категоріями і 
встановлюються дійсні необхідні витрати з урахуванням обсягу роботи, 

котра може бути виконана працівником протягом періоду, що 

спостерігається, при відсутності  витрат робочого часу. 

Час на відпочинок та особисті потреби визначається шляхом 

порівняння фактичних витрат із встановленими за галузевими нормативами, 

що рекомендовані для даної групи робіт. При цьому враховуються умови, 

важкість праці та необхідність невеликих перерв у роботі. Збільшення часу 

проти нормативного встановлюється у випадку, якщо в галузевих нормативах 

не враховані всі особливості  умов праці за даною роботою. 

Після цього складаються баланси робочого часу за категоріями витрат: 
фактичний і нормальний (проектний). 

При складанні нормального балансу всі нераціональні витрати та прямі 
втрати робочого часу виключаються, на підставі цього збільшується 
оперативний час. Підготовчо-заключний час, час організаційного та 
технічного обслуговування, час на відпочинок занотовуються у нормальний 

баланс за даними, що встановлені в результаті аналізу, та визначаються у 

відсотках до визначеного оперативного часу. 

На підставі даних фактичного і нормального балансу визначається 
коефіцієнт можливого підвищення продуктивності праці за рахунок усунення 
втрат і нераціональних витрат робочого часу. У подальшому розроблюються 
заходи щодо запобігання виявлених втрат робочого часу та удосконалення 
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організації праці. 
Груповим називається спостереження, що проводиться за кількома 

об’єктами. 

Групова фотографія (форма ТНУ – 3) проводиться у тих випадках, 

коли робота виконується групою або бригадою робітників. Однією з 
основних її задач є вивчення правильності існуючого розподілення та 
кооперації праці у бригаді, наскільки  воно забезпечує раціональне 
використання робочого часу членів бригади, рівномірність їх завантаження, а 
також ефективності використання у часі устаткування, що експлуатується. 
Різновидом групового спостереження виступають бригадне та 
багатоверстатне.  

Бригадне спостереження – це спостереження за робітниками бригади, 

які зайняті виконанням технічно пов’язаної роботи на одному робочому 

місці.  
Багатоверстатне спостереження – це спостереження за робітниками 

і устаткуванням на багатоверстатному робочому місці. 
Маршрутне спостереження проводиться за об’єктом, який 

переміщається по певному маршруту, або за кількома об’єктами, якщо вони 

розташовані порівняно далеко один від одного і спостерігач повинен 

переміщатися між ними за відповідним маршрутом. 

Розрізняють наступні основні способи проведення спостереження: 
- спостерігачем візуально або за допомогою приладів; 
- самим виконавцем; 

- автоматично реєструючим приладом. 

Існують  такі основні форми фіксації даних спостереження: індексна, 
цифрова, графічна, фото-, кіно- і відеозйомка, осцилографічна, комбінована 
(змішана). 

Всі методи вивчення затрат робочого часу включають в себе декілька 
основних етапів: підготовка до спостереження, проведення спостереження, 
обробка даних спостереження, аналіз результатів спостереження, розробка 
пропозицій щодо удосконалення організації та нормування праці. 

На залізничному транспорті використовують наступні форми 

документації з нормування праці: 
1 "Індивідуальна фотографія робочого дня або виробничого процесу " 

(форма ТНУ-1). 

2 "Зведена карта індивідуальної і групової фотографії робочого дня або 

фотографії виробничого процесу" (форма ТНУ-2). 

3 "Лист спостереження для групових фотографій робочого часу і 
моментних спостережень" (форма ТНУ-3). 

4 "Хронометражно-нормувальна карта" (форма ТНУ-5). 

5 "Лист спостереження фотообліку" (форма ТНУ-5а). 
6 "Карта аналітичного розрахунку норм часу за нормативами на 

верстатні роботи (форма ТНУ-9). 

7 "Карта аналітичного розрахунку норм часу за нормативами на ручні 
та машинно-ручні роботи" (форма ТНУ-11). 

8 "Карта самофотографії робочого часу" (форма ТНУ-14). 
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З метою єдиного підходу до розроблення нормативно-методичних  

матеріалів з праці  на залізничному транспорті України необхідно  

використовувати “Методичні вказівки щодо заповнення форм документації з 
технічного нормування праці на залізничному транспорті”, що затверджені 
окремим наказом і є додатком до “Основних положень з технічного 

нормування праці на залізничному транспорті”.    

 

 

2 КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ІНДЕКСАЦІЯ ВИТРАТ РОБОЧОГО ЧАСУ І 
ЧАСУ ВИКОРИСТАННЯ УСТАТКУВАННЯ 

 

Єдина класифікація витрат робочого часу і часу використання 
устаткування є основою вивчення витрат робочого часу і часу  використання 
устаткування, зіставлення та аналізу результатів спостережень з метою 

вилучення резервів зростання продуктивності праці, визначення необхідних 

витрат часу за елементами трудового процесу та встановлення норм праці за 
окремими процесами та роботами. 

Враховуючи, що нормування праці повинно супроводжуватися 
удосконаленням організації праці та технологічних процесів на робочому 

місці у поєднанні з найбільш повним та економічним використанням 

устаткування, було розроблено дві основні класифікації: класифікація витрат 
робочого часу виконавця та класифікація часу використання устаткування. 

 

 

2.1 Класифікація витрат робочого часу виконавця 

 

Робочий час зміни поділяється на дві основні групи: час роботи і час 
перерв. 

Часом роботи називається період, протягом якого робітник проваджує 
дію, пов’язану з виконуваною ним роботою. Час роботи поділяється на час 
роботи з виконання виробничого завдання та час роботи, що непередбачений 

на виконання виробничого завдання. 
Час роботи з виконання виробничого завдання – це період часу, який 

витрачається робітником на підготування та виконання дорученого завдання. 
Час роботи з виконання виробничого завдання поділяється на підготовчо-

заключний, оперативний (основний та допоміжний) і час обслуговування 
робочого місця. 

До підготовчо-заключного часу відносять час, який робітник (або 

бригада робітників) витрачає на підготування до виконання заданої роботи та 
дії, що пов’язані з її закінченням (отримання наряду на роботу, інструментів, 
пристроїв, технологічної документації, а також здавання інструменту, 

пристроїв і т.інше). Особливістю підготовчо-заключного часу є те, що його 

тривалість не залежить від обсягу роботи, яка виконується за даним 

завданням (наряду). 

Оперативним називається час, який витрачається робітником 

(бригадою) щодо зміни форми, розмірів, властивостей або положення у 
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просторі предмету праці, так і на виконання допоміжних дій, необхідних для 
цього вимірювання. Він поділяється на основний та допоміжний. 

Основним називається час, котрий витрачається робітником на якісну 

або кількісну зміну предмету праці: його зовнішнього виду, форми, розмірів, 
положення у просторі, властивостей або складу. 

Допоміжним називається час, який витрачається на дію, яка забезпечує 
створення умов для здійснення основної роботи. У більшості випадків дія 
виконується вручну та періодично повторюється при виконанні операцій. До 

допоміжного часу відносять витрати часу на забезпечення машин і апаратів 
сировиною та напівфабрикатами, вивантажування та знімання готової 
продукції, переміщення виробу (деталі) у процесі її виготовлення у межах 

робочої зони, контроль за якістю продукції, що виготовляється, здійснення 
робітником пересування (переходи), необхідні для виконання операцій, 

вимірювання предметів праці під час роботи і т.інше. 
Часом обслуговування робочого місця називається час, який 

витрачається на дії, пов’язані із доглядом за устаткуванням і утриманням 

робочого місця у стані, що забезпечує продуктивну і безпечну працю. Час 
обслуговування робочого місця поділяється на час технічного та 
організаційного обслуговування. 

До часу технічного обслуговування відносять час, котрий витрачається 
на догляд робочого місця та устаткування, що входить до його складу. 

Наприклад, витрати часу на заміну спрацьованого інструменту, 

налагоджування устаткування, доведення розчину до необхідної 
концентрації. 

До часу організаційного обслуговування відносять час, який 

витрачається на підтримання робочого місця у робочому стані протягом усієї 
зміни. Наприклад, час чищення, миття, змазування устаткування. 

До часу виконання роботи, не передбаченої виробничим завданням, 

відносять час на виконання випадкової та невиробничої роботи. 

До часу виконання випадкової роботи відносять продуктивні витрати 

часу необхідність яких виникає в результаті непередбаченого відхилення від 

нормального ходу технологічного процесу. 

До часу виконання невиробничих робіт відносять витрати часу на 
виконання роботи, що не дає приріст продукції або покрашення її якості та 
що виникає внаслідок недоліків у технології або організації виробництва, а 
також виготовлення бракованої продукції.  

У залежності від характеру участі робітника у виконанні виробничих 

операцій час може бути розподілено на наступні види: час ручної роботи, час 
машинно-ручної роботи і час спостереження за роботою устаткування або 

ходом процесу. 

Час спостереження виконавця за ходом процесу або роботою 

устаткування, що як правило, має місце в машинних (апаратурних) і 
автоматизованих процесах, необхідно відносити до основного часу. 

Час спостереження може бути активним і пасивним. 

Часом активного спостереження за роботою устаткування 
називається період часу, протягом якого робітник спостерігає за роботою 
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машини, ходом технологічного процесу, дотриманням заданих параметрів 
(температури, тиску та інше), щоб забезпечити необхідну кількість та якість 
продукції і нормальну роботу устаткування. 

Часом пасивного спостереження називається період часу, коли немає 
необхідності слідкувати за роботою устаткування або ходом технологічного 

процесу, але робітник виконує це із-за відсутності іншої роботи. Усунення 
або часткове скорочення часу пасивного спостереження є суттєвим резервом 

підвищення продуктивності праці за рахунок розширення зони 

обслуговування, виконання додаткових робіт, розвиток суміщення професій 

робітників. 
Часом ручної роботи називається період, протягом якого виконується 

робота без застосування машин або механізмів. 
Час машинно-ручної роботи називається період, протягом якого робота 

виконується машинами за участю працівника або працівника за допомогою 

ручних механізмів. 
Час перерв у роботі – це час, протягом якого працівник не працює. Він 

поділяється на час регламентованих і не регламентованих перерв. 
Регламентовані перерви складаються із перерв на відпочинок, 

виробничу гімнастику, особисті потреби та перерв, що встановлені 
технологією та організацією виробництва. До часу регламентованих перерв 
так само належить час перерв, зумовлений трудовим законодавством. 

Наприклад, час для обігрівання у будівлі монтерів колії в зимовий період. 

До часу перерв на відпочинок та особисті потреби відносять час 
короткочасних перерв у процесі роботи, необхідних для відпочинку 

робітника, а також час, що використовує робітник на особисту гігієну і 
т.інше. 

Час перерв, що встановлено технологією та організацією виробничого 

процесу – це неусувні перерви у роботі, що виникають при певній технології 
та організації виробництва. 

Час нерегламентованих перерв включає перерви з організаційних та 
технічних причин і перерви, що викликані порушенням трудової дисципліни. 

До перерв з організаційних причин відносять перерви, що викликані 
незадовільною організацією та обслуговуванням робочих місць, недоліків у 

розподілі та кооперації праці, не погодженість у роботі різних виробничих 

дільниць. 
До перерв з технічних причин відносять перерви з відсутності 

електропостачання, стисненого повітря, води, що викликано технічними 

неполадками в комунікаціях, а також простої із-за несправності устаткування 
і механізмів. Як правило, до перерв з технічних причин не можна відносити 

час, що витрачається робітником на ліквідацію пошкоджень. Якщо робітник 

має на те право і сам усуває причину неполадок у роботі машин або 

механізмів, що обслуговує, а усунення цих неполадок не є обов’язками 

робітника, то час, що витрачається, відноситься до випадкової роботи, 

непередбаченої виробничим завданням. Якщо робітник чекає усунення цих 

наслідків слюсарем, електриком або іншим робітником, то час очікування 
відноситься до перерв з технічних причин. 
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Перерви, що викликані порушенням трудової дисципліни – це перерви, 

що виникли внаслідок порушення робітником правил внутрішнього 

трудового розпорядку (запізнення на роботу, поява на роботі у нетверезому 

стані, несвоєчасний відпочинок та інше). 
Робочий час виконавця поділяється на час, що нормується і час, що не 

нормується. 
До часу, що нормується, відносять всі витрати часу, що об’єктивно 

необхідні для виконання конкретного завдання: підготовчо-заключний час, 
оперативний час, час обслуговування робочого місця, перерви на відпочинок 

та особисті потреби та перерви, що встановлені технологією та організацією 

виробничого процесу. 

До часу, що не нормується, відносять перерви, зумовлені недоліками у 

організації та технології виробництва, порушень трудової дисципліни, та 
відпусток з дозволу адміністрації. 

  

 

2.2 Класифікація часу використання устаткування 

 

Час використання устаткування, як і робочий час виконавця, 
поділяється на час роботи і час перерв.  

Час роботи устаткування поділяється на час роботи з виконання 
виробничого завдання і час роботи не передбаченої виробничим завданням. 

До часу роботи з виконання виробничого завдання відноситься час 
протягом якого устаткування знаходиться у роботі. Цей час поділяється на 
основний і допоміжний. 

До основного відноситься час, протягом якого здійснюється процес 
перероблення або оброблення предмету праці (час плавлення металу у печі, 
дроблення руди в дробарці). 

Основний час роботи устаткування може бути машинним 

(апаратурним) або машинно-ручним. 

До машинного або апаратурного часу відноситься час автоматичної 
роботи устаткування, коли робітник виконує лише функції спостерігання та 
регулювання. 

До машинно-ручного (ручного механізованого) відноситься час, 
протягом якого робота виконується машиною (механізмом) за 
безпосередньою участю працівника. 

До допоміжного часу відносяться витрати часу на операції, які 
виконуються за участю робітника, що не перекривається машинним часом,  

для забезпечення роботи устаткування з виконання основної роботи. 

Підсумок основного і допоміжного часу складає оперативний час. 
Оперативний час може бути розподілено на машинно-вільний (або 

апаратурно-вільний) час і час роботи устаткування за участю робітника. 
До машинно (апаратурно)-вільного часу відносять час, протягом якого 

устаткування працює без участі робітника. Для визначення машинно 

(апаратурно)-вільного часу з машинного вилучається допоміжний час 
робітника, що перекривається машинним, і час активного спостереження. 
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До часу, що перекривається, відноситься час виконання робочим 

елементів основної роботи (активне спостереження), а також допоміжні 
роботи, які здійснюються за період машинної (апаратурної) роботи даного 

устаткування. 
До допоміжного часу, що не перекривається, відноситься час 

виконання робіт при зупиненому (що не працює) устаткуванні, коли за 
технологією робіт всі операції виробничого процесу виконуються послідовно 

(наприклад, піднімання-опускання рухомого складу і т.і.). 
Класифікація часу роботи устаткування, що не передбачена 

виробничим завданням, аналогічна класифікації витрат робочого часу 

виконавця. 
Час перерв у роботі устаткування називається період, протягом якого 

воно не діє, незалежно від причин виникнення перерв. Він поділяється на час 
регламентованих і час не регламентованих перерв. 

Час регламентованих перерв поділяється на час перерв, що пов’язаний 

з підготуванням до роботи і обслуговуванням робочого місця; час перерв, що 

передбачений технологією та організацією виробничого процесу; час перерв 
на відпочинок і особисті потреби робітника. 

Час перерв у роботі устаткування, що пов’язаний з підготуванням до 

роботи та обслуговування робочого місця, складається із часу  виконання 
підготовчо-заключних робіт і робіт з організаційного та технічного 

обслуговування. 
До часу перерв, передбачених технологією та організацією 

виробничого процесу, відносять перерви з ремонту механізмів за графіком, 

неусувні технологічні перерви, у тому числі перерви при багатоверстатному 

або багатоагрегатному обслуговуванні із-за збігу часу зайнятості робітника 
на одному апараті (верстаті) за необхідністю обслуговувати інші. 

Час нерегламентованих перерв поділяється на час перерв, викликаних 

порушенням нормального виробничого процесу або порушенням трудової 
дисципліни.  

Час використання устаткування може бути поділено на час, що 

нормується та час, що не нормується. 
До часу роботи устаткування, що нормується, відноситься час з 

виконання виробничого завдання, час перерв роботи устаткування, який 

пов’язаний з підготуванням до роботи, та організаційно-технічним 

обслуговуванням устаткування, час перерв, передбачених технологією та 
організацією виробничого процесу, а також у зв’язку з відпочинком та 
особистими потребами робітника. 

Витрати часу, що не нормуються, складаються із часу  непродуктивної 
або випадкової роботи устаткування, часу перерв, які викликані порушенням 

трудової дисципліни, а також порушенням виробничого процесу. 
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III ПРОЕКТУВАННЯ НОРМАТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ З 

ПРАЦІ 
 

1 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО НОРМАТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

1.1 Нормативні матеріали з праці повинні бути технічно 

обгрунтованими і відповідати фізіологічним вимогам, які забезпечують 
високий рівень продуктивності праці при збереженні здоров’я працівників. 
Це значить, що проектована норма поряд з найбільш повним використанням 

обладнання і робочого часу повинна враховувати психофізіологічні 
можливості людини, тобто фізіологічно допустимий темп роботи, фізичні 
зусилля, робочу позу, напруження нервової системи, тощо, з урахуванням 

впливу на організм людини умов, при яких проводиться робота (температура, 
загазованість повітря, шум, вібрація і т.інше.). 

За сферою використання нормативні матеріали поділяються на 
міжгалузеві, галузеві та місцеві. 

Міжгалузеві нормативні матеріали призначаються для нормування 
праці робіт, що виконуються на підприємствах та організаціях двох або 

більше галузевих формувань України. Міжгалузеві норми праці 
розробляються виходячи з досягнутого рівня техніки, технології, організації 
виробництва і праці (надалі – організаційно-технічних умов), типових для 
підприємств, організацій, установ різних галузей.  

Галузеві норми праці розробляються виходячи із організаційно-

технічних умов, типових для підприємств, організацій, установ однієї галузі. 
Місцеві нормативні матеріали для нормування праці розробляються 

для використання на одному підприємстві, та тільки в тих випадках, коли на 
дані види робіт відсутні або застарілі міжгалузеві та галузеві нормативні 
матеріали. 

Нормативні матеріали для нормування праці повинні задовольняти 

наступні вимоги: 

- бути прогресивними, тобто відповідати сучасному рівню техніки, 

технології, організації виробництва і праці, передовим прийомам і методам 

праці, сприяти впровадженню наукової організації праці; 
- містити повну характеристику трудового процесу з розшифруванням, 

що і як потрібно зробити, в яких організаційно-технічних умовах і за який 

час повинна бути виконана певна робота; 
- мати необхідну точність та універсальність, тобто відображати дійсно 

необхідні витрати праці, при невеликій їх кількості дозволяти нормувати 

різноманітні операції і варіанти виконання кожної з них та сприяти 

досягненню рівня витрат праці передових колективів; 
- відповідати за ступенем укрупнення технічним, технологічним та 

організаційним умовам, які властиві даному типу виробництва, і 
забезпечувати необхідну точність нормативів і норм; 

- правильно враховувати фактори, що впливають на зміну 

трудомісткості нормованих робіт; 
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- бути зручними для розрахунку за ними конкретних норм витрат праці 
і мати емпіричні формули, які дозволяють застосовувати для цього 

електронно-обчислювальну техніку; 

- охоплювати найбільш розповсюджені варіанти виконання робіт; 
- бути зручними для використання у виробничих умовах. 

При розробленні нормативних матеріалів основна увага повинна 
спрямовуватись на те, щоб вони базувалися на критичному аналізі діючої 
організації виробництва і праці та передбачали застосування передових 

прийомів і методів праці, прогресивних форм спеціалізації і кооперації, 
найбільш раціональної організації і обслуговування робочих місць. 
Нормативні матеріали для успішного застосування їх на підприємствах 

повинні містити всі необхідні відомості про організацію праці на робочому 

місці та організаційно-технічні умови, для яких вони розроблені. 
1.2 Нормативні матеріали для нормування праці оформлюються у 

вигляді збірників, які складаються із титульного аркуша, анотації, загальної 
частини, технології праці і характеристики застосованого устаткування і 
технологічних процесів (робіт), організації праці, нормативної частини і 
необхідних додатків. 

Приклад "Загальної частини" проекту норм праці наведена у Додатку 1. 

 

1.3 Найменування нормативних матеріалів повинно формулюватися 
таким чином, щоб з них можна було без великих зусиль відрізнити одні від 

інших. 

Для цього в назві повинні бути такі відомості: 
1. Галузеві матеріали, викладені у документі (можуть бути винесені у 

верхню частину титульного аркуша). 
2. Вид нормативних матеріалів: 
- норми або нормативи; 

- норми часу, виробітку, обслуговування, нормативи часу, тощо. 

3. Вид робіт (категорія і група працюючих), для яких передбачені 
матеріали. 

 

1.4 Титульний аркуш нормативного збірника повинен містити: назву 

міністерства, відомства, назву організації розробника і скорочене її 
найменування в дужках, назву збірника, місто і рік видання. 

 

1.5 ”Анотація” до нормативного збірника повинна містити: 

найменування, шифр реєстрації і відомості про його затвердження; вказівку 

про скасування раніше діючих нормативів (норм); відомості про призначення 
і сферу розповсюдження (вид робіт, для яких вони призначені, тип 

виробництва, категорія і група працюючих, вид предмета праці, вид і тип 

устаткування); відомості про учасників розробки; найменування і адресу 

організації, що відповідає за ведення нормативного збірника. 
 

1.6 В „Загальній частині” зазначається для яких робіт і для якого типу  

виробництва (на робочих місцях) призначаються дані нормативи (норми), 
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викладаються положення, що регламентують порядок введення  в дію і 
умови застосування нормативів (норм), загальні методичні вказівки про 

користування нормативами (нормами), основні формули, за якими зроблено 

розрахунок норм, і приклади розрахунків (Додаток 1). 

Наводяться вказівки про особливості і застосування нормативів (норм) 

при бригадній формі організації праці. Дається посилання на Довідник 

кваліфікаційних характеристик, у відповідності з яким у збірнику вказані 
професії і розряди робіт. 

 

1.7 Розділ „Характеристика застосовуваного устаткування і 

технологічних процесів (робіт)” повинен містити дані, які враховані при 

проектуванні нормативів (норм): 

- види і типи технологічного устаткування, їх основні технічні 
характеристики; 

- види, типи, основні експлуатаційні дані застосовуваних засобів 
транспортування матеріалів, напівфабрикатів і готових виробів (потужність, 
вантажопідйомність, швидкість руху, тощо). При наявності технічних 

паспортів, характеристика та інших аналогічних документів, що 

відповідають установленим типовим зразкам, допускається роботи 

посилання на відповідний документ замість указаних даних про 

застосовуване устаткування; 
- дані про продуктивність технологічного оснащення (в необхідних 

випадках даються ескізи оснащення), а також його експлуатаційні дані 
(стійкість різальних інструментів, штампів, пресформ, фільєр, валків і т. 
інше); 

- зміст технологічного процесу; 

- характеристика матеріалу, заготовок, сировини, що обробляється 
(переробляється); 

- режими роботи технологічного устаткування; 
- кількість деталей, що оброблюються одночасно; 

- вимоги до якості ( в т.ч. до точності, сортності) продукції, що 

виготовляється; 
Можуть також наводитися інші додаткові дані, які дозволяють більш 

повно характеризувати технологію і організацію виробництва та праці на 
роботах, передбачених нормами. 

 

1.8 В розділ „Організації праці” відображається: 
- зміст і послідовність виконання трудового процесу з обумовленим 

суміщенням за часом його окремих елементів і перекриття ручної роботи 

машинною роботою устаткування. Для ілюстрації суміщень окремих 

елементів роботи доцільно наводити графіки; 

- способи виконання передових прийомів роботи. Описи способів 
наводяться в нормативах на роботи з постійним або частим повторенням 

одних і тих же прийомів (наприклад, під час штампування деталей у 

великосерійному та масовому виробництві тощо). В указаних випадках у 

збірниках повинні поміщатися ілюстрації щодо виконання прийомів у 



 30

вигляді фотографій, малюнків і графіків; 
- оптимальний кількісний і професійно-кваліфікаційний склад 

виконавців (в нормах виробітку, часу, нормах обслуговування, нормативах 

чисельності); 
- розподіл і кооперація праці між працівниками (у разі бригадної 

організації праці) із зазначенням суміщених графіків роботи членів бригади; 

- методи і маршрути обслуговування робочих місць, що наводяться в 
галузевих і міжгалузевих нормах праці робітників-багатоверстатників, 
чергового ремонтного персоналу, тощо. Бажано наводити типові методи 

обслуговування (сторожовий, маршрутний, маршрутно-сторожовий), види 

маршрутів (повздовжній, маятниковий, зигзагоподібний, лінійний, кільцевий 

та ін.), послідовність і періодичність обходу устаткування; 
- організацію робочих місць, включаючи їх планування, організаційну 

оснастку, меблі, тару, допоміжні засоби механізації робіт з піднімання ваги і 
її переміщення, прилади для контролю якості виготовленої продукції, засоби 

сигналізації і зв’язку; 

- систему обслуговування робочих місць за функціями: виробничо-

підготовчою, транспортною, складською, інструментальною, 

наладжувальною, контрольною; 

- умови праці, що відповідають санітарно-гігієничним нормам і 
правилам охорони праці. 

При розробленні збірників норм і нормативів повинні враховуватися 
психофізіологічні можливості робітників, необхідність забезпечення  їх 

високої працездатності, допустимість підвищеної стомлюваності і 
монотонності праці. 

Організація праці у збірнику нормативів (норм) повинна проектуватися 
у відповідності з типовими проектами організації праці, розробленими 

міністерствами (відомствами), а при їх відсутності – на основі матеріалів 
вивчення на підприємствах раціональної організації праці і робочих місць. 

В збірниках нормативів і норм повинні бути відображені ті 
технологічні, технічні і організаційні умови, які пов’язані з особливостями 

робіт, передбачених збірником для визначеного виду виробництва. 
Деталізація опису цих умов повинна відповідати виду нормативного 

матеріалу (нормативи часу, норми часу, норми обслуговування, нормативи 

чисельності) і ступеню укрупнення нормативів (норм). 

Умови, пов’язані з застосовуваним обладнанням, технологією роботи і 
організацією праці, загальні для всіх робіт, викладаються у вигляді 
самостійного розділу. 

Умови, специфічні для окремих видів робіт, вказуються у відповідних 

розділах, параграфах, нормативних картах і таблицях. Докладні технічні і 
експлуатаційні дані застосовуваного обладнання можуть бути винесені в 
розділ „Додатки”. 

 

1.9 ”Нормативна частина” збірника повинна складатися із параграфів 
або із нормативних карт, які групуються за технологічним принципом, або в 
іншому раціональному порядку, зручному для користування збірником. 
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Кожний параграф норм або нормативна карта повинні містити: 

- організацію праці, характеристику технологічного процесу і 
застосовуваного обладнання (якщо вони не указані у вигляді самостійних 

розділів збірника); 
- зміст прийомів роботи, що нормується, який виключає допущення 

помилки у визначенні обсягу виконаної роботи; 

- значення основних факторів, які наведені у вигляді конкретних 

величин або їх інтервалів; 
- кількісний склад виконавців (якщо він не однаковий для всіх робіт, 

передбачених у збірнику, і не приведений в загальній частині); 
- професії робітників і розряд роботи (в нормах виробітку, часу, нормах 

обслуговування і в нормативах чисельності); 
- компактні і зручні для розрахунку норм нормативні таблиці і 

розрахункові формули до них; 

- поправочні коефіцієнти до таблиць і необхідні пояснення до них. 

 

1.10 Викладення вимог і вказівок нормативного документа повинно 

бути стислим і чітким, щоб виключити можливість різного їх тлумачення. 
При викладенні обов’язкових вимог у тексті збірника повинні 

застосовуватися слова „повинен”, „належить”, „необхідно” і похідні від них. 

Як виняток допускається обмежувати обов’язковість вимог словами 

«як правило». Слова «як правило» означають, що ця вимога є переважною, а 
відступлення від неї повинно бути обґрунтоване. 

В нормативних матеріалах для нормування праці повинні 
застосовуватися науково-технічні терміни, що встановлені державними 

нормативними документами і стандартами. 

 

1.11 В тексті нормативного збірника не допускається: 
- застосовувати для одного й того ж поняття різні терміни, близькі за 

змістом (синоніми), а також іноземні слова і терміни при наявності 
рівнозначних слів і термінів  в українській мові; 

- застосовувати довільне словотворення (наприклад: санобладнання, 
пожнагляд); 

- скорочувати позначення одиниць вимірювання, якщо вони 

вживаються без цифр, за винятком одиниць вимірювання в заголовках 

таблиць і в розшифруванні буквених позначень, що входять в формули; 

- застосовувати скорочення слів, крім установлених стандартами і 
правилами української орфографії; 

- замінювати слова буквеними позначеннями, наприклад „L труби” 

замість „довжина труби”; 

- застосовувати умовні скорочення стандартів (ДСТУ, ГОСТ, СТП), без 
реєстраційного номера. 

 

1.12 Ілюстрації, які наводяться в нормативному збірнику, у тому числі 
креслення, схеми і т. ін. повинні бути виразними і чіткими; креслення і схеми 

повинні відповідати Єдиній системі конструкторської документації. 
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Нумерація ілюстрацій повинна бути наскрізною у межах основного тексту 

збірника. 
 

1.13 У збірнику нормативних матеріалів (який має більше 25 сторінок) 

в обов’язковому порядку повинен міститися зміст, який включає назви 

розділів, підрозділів і додатків із зазначенням сторінок. 

 

2 ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ РОЗРОБЛЕННЯ ТА ЕКОНОМІЧНОГО 

ОБҐРУНТУВАННЯ НОРМАТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

Одним із завдань нормування праці на залізничному транспорті є 
визначення всебічно обгрунтованих норм витрат праці кожною категорією 

працівників. Загальне керівництво організацією нормування праці на 
залізничному транспорті здійснюється  Головним управлінням охорони і 
організації праці Укрзалізниці. Для підготовки вихідних матеріалів проектів 
нормативів і норм залучаються підприємства та структурні підрозділи 

залізничного транспорту України, для яких нормативи і норми 

призначаються.  
При нормуванні праці застосовується аналітичний метод, заснований 

на вивченні і критичному аналізі діючого порядку і прийомів виконання 
нормованої роботи, організації і умов праці на робочому місці, ефективності 
використання технічних засобів. На основі такого аналізу раціоналізується 
порядок і методи виконання роботи, покращуються організаційно-технічні 
умови і удосконалюється організація праці вцілому. Тим самим створюються 
умови для високопродуктивної праці. Норми витрат праці, встановлені 
аналітичним методом, є технічно обгрунтованими. 

Аналітичний метод має два різновиди: аналітично-дослідний та 
аналітично-розрахунковий. Різниця між ними полягає в способі визначення 
витрат часу. 

При аналітично-дослідному методі нормування необхідні витрати 

робочого часу, за кожним елементом операції, що нормується, визначають на 
основі аналізу даних, одержаних в результаті безпосереднього спостереження 
за виконанням цієї операції на робочому місці, на якому організація праці 
відповідає прийнятим умовам продуктивної роботи. 

При аналітично-розрахунковому методі витрати робочого часу на 
нормовану операцію визначають за нормативами часу або розрахунком, 

виходячи з прийнятих режимів продуктивної роботи технологічного 

обладнання. Аналітично-розрахунковий є більш раціональним і 
пріоритетним методом проектування нормативних матеріалів. Але це не 
виключає застосування аналітично-дослідного способу, який з найбільшою 

ефективністю може бути використаний при вивченні прийомів і методів 
роботи та розроблення диференційованих нормативів. 

При аналітично-розрахунковому методі витрати часу визначаються 
заздалегідь встановленими, технічно обґрунтованими нормативами часу або 

шляхом розрахунку за допомогою нормативів режимів роботи устаткування, 
а також за формулами залежності часу від факторів, що характеризують 
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обсяг виконуваних робіт при визначених організаційно-технічних умовах. 

Аналітично-розрахунковий метод дозволяє значно скоротити трудомісткість 
розроблення норм, так як при цьому немає потреби вивчати витрати часу 

шляхом спостережень. 
При проектуванні нормативних матеріалів повинні розглядатися 

питання, пов’язані з можливістю: 

- покращення технології та удосконалення технологічної оснастки 

(впровадження нових пристроїв, інструменту, зміна способу встановлення і 
оброблення деталей, зміна послідовності виконання трудових прийомів і т. 
інше); 

- впровадження засобів механізації і автоматизації процесів праці; 
- покращення кооперації праці виконавців виробничого процесу на 

робочому місці, розстановка робітників та їх взаємозв’язки у роботі; 
- раціоналізація процесів праці: звільнення від зайвого фізичного та 

нервового навантаження, скорочення і обмеження рухомості, покращання 
планування і організації робочого місця; 

- покращення загальних умов праці: освітлення, температури, вологості 
і чистоти повітря, зниження шуму і вібрації тощо; 

- покращання і правильного чередування праці і відпочинку у процесі 
роботи; 

- покращання організації інструктажу працівників і передачі 
передового досвіду між ними. 

Правильність вибору наведених умов визначає ступінь прогресивності 
нормативних матеріалів. Тому організаційно-технічні умови виконання 
нормативного процесу в кожному окремому випадку необхідно 

встановлювати на основі всебічного аналізу виробничих можливостей. При 

цьому для проектування нормативних матеріалів приймається не тільки 

освоєне на більшості підприємств, але й те нове в організації і здійсненні 
трудових процесів, що ще за короткою тривалістю часу з моменту його 

виникнення не знайшло широкого застосування, але з успіхом  може бути 

розповсюджено на більшості підприємств, для яких проектуються 
нормативні матеріали. 

Величина витрат праці за кожним трудовим процесом залежить від 

багатьох різних обставин (факторів). Ті з них, зміна яких суттєво впливає на 
величину витрат часу, називають головними перемінними факторами. 

Розрізняють два різновиди цих факторів - якісні й кількісні. Перші 
впливають на тривалість роботи, вносячи якісні зміни в її процес. Наприклад, 

спосіб  транспортування деталей (вручну, краном, електрокаром і т. інше.); 
тип верстату, на якому оброблюють деталі, характеристика інструменту, що 

застосовується, тощо. Інші ж, змінюючись у кількісному відношенні, 
впливають на тривалість виконання окремих трудових дій. Наприклад, вага 
деталі при встановленні її на верстат, величина припуску при шабруванні 
поверхні або обпилюванні і т.і. 

Для забезпечення правильного застосування нормативних матеріалів на 
підприємствах необхідно, щоб в описі організаційно-технічних умов було 

наведено прийнятий під час розроблення перелік якісних та діапазон зміни 
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головних кількісних факторів. 
В противагу цим факторам, які називаються об’єктами, існує ряд 

факторів, в основному фізіологічного і психологічного характеру, які не 
завжди, а іноді і зовсім не піддаються об’єктивній оцінці, наприклад, досвід,  

фізичні здібності робітника, його реакція на зміну виробничої ситуації, 
уважність тощо. Ці фактори називають суб’єктивними. Їх вплив на витрати 

праці враховуються в середньому за групою робітників, які виступають в 
якості об’єкту спостереження при визначенні необхідних витрат часу. 

Нормативний час на трудовий процес (трудова дія, прийом, операція і 
т.п.) встановлюється для одного або кількох якісних факторів, як правило, 

тих, що зустрічаються в незмінній комбінації. При цьому, якщо зміна 
величини кількісних факторів суттєво не впливає на витрати праці, то на 
такий трудовий процес нормативні витрати встановлюються у вигляді 
середньоарифметичної величини часу для будь-якої комбінації, що 

зустрічається у поєднанні умов виробництва та значення цих факторів. 
При нормуванні трудових процесів, виконання яких потребує 

узгодження в часі взаємозв’язаних між собою операцій, за нормативну 

величину приймається мода΄, тобто величина витрат праці, яка зустрічається 
найчастіше. 

У тих випадках, коли кількісні фактори викликають суттєві зміни 

витрат часу, нормативні матеріали звичайно проектують у вигляді 
кореляційних залежностей від одного або кількох перемінних факторів. При 

цьому спочатку визначають загальний вид формули, яка характеризує 
залежність між зміною факторів і витратами праці, а потім знаходять її 
параметри, тобто коефіцієнти, вільні члени і показники ступеню. 

За формулами складають таблиці нормативних величин для різних 

значень і комбінацій перемінних факторів, які зустрічаються у виробничих 

умовах. Самі формули безпосередньо в оперативній роботі з нормування 
праці на підприємствах, як правило, не застосовуються. 

При проектуванні технічно обґрунтованих норм для сучасного 

виробництва не рідко доводиться зустрічатися з необхідністю вибору такої 
комбінації у використанні часу працюючих та обслуговуваних ними 

технічних засобів, при якому досягається найвища ефективність 
виробництва. В одному випадку це досягається шляхом збільшення ступеня 
використання робочого часу обслуговуючого персоналу і працівників, а в 
іншому - при підвищенні рівня використання машин. Найбільш доцільний 

варіант здійснення  виробничого процесу в кожному конкретному випадку 

обґрунтовується відповідними економічними розрахунками. Норми витрат 
часу, встановлені на вибраний таким шляхом трудовий процес, прийнято 

брати економічно обґрунтовані. 
Отже, норми витрат праці економічно обґрунтовуються в тих випадках, 

коли у виробничих умовах можливо застосування кількох адекватних 

технологічних рішень і прийомів роботи з їх здійснення і, внаслідок чого, 

виникає необхідність вибору з них найбільш ефективного варіанту. 

При цьому розглядаються випадки, які пов’язані з необхідністю: 

- вибору найбільш доцільного способу виконання роботи (способу 
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оброблення деталей або вибору виду обладнання для їх оброблення, вибору 

варіанту технології або методу її здійснення і т. інше.); 
- визначення оптимального співвідношення між чисельністю та 

терміном ремонту (виготовлення) машин, обладнання та інших технічних 

засобів при заданому обсязі роботи; 

- встановлення економічно обґрунтованої комбінації тривалості циклу 

роботи і складу ланки персоналу, який обслуговує машини; 

- економічного обґрунтування прийнятого варіанту організації 
обслуговування обладнання працівниками, зайнятими ремонтом. 

Найбільш доцільний спосіб виконання роботи обирається на підставі 
простого зіставлення витрат праці при різних адекватних варіантах 

здійснення виробничого процесу. При цьому приймається варіант, який 

потребує найменших витрат праці. 
Визначення оптимального співвідношення між чисельністю та 

термінами ремонту (виготовлення) машин, обладнання та інших технічних 

засобів є найбільш складний варіант обґрунтування норм витрат праці. Цей 

варіант найбільш доцільно вирішувати на проектній стадії організації 
виробництва. На діючих підприємствах при зміні програми (обсягів роботи) 

або номенклатури робіт з відповідними змінами основних виробничих 

фондів і необхідністю залучення додаткових капітальних вкладень, оцінка 
проводиться порівнянням варіантів шляхом зіставлення термінів окупності 
або річних приведених витрат. Економічні розрахунки в таких випадках 

виконуються згідно з діючою на залізничному транспорті методикою оцінки 

ефективності капітальних вкладень. 
Якщо програма або номенклатура робіт (наприклад, серія локомотивів 

або види їх ремонту) змінюється без залучення додаткових капітальних 

вкладень, а виступає наслідком спеціалізації підприємства на обмеженій 

номенклатурі робіт, то для визначення найбільш раціональної комбінації між 

чисельністю і термінами ремонту (виготовлення) машин, обладнання та 
інших технічних засобів можуть бути використані методи оптимізації 
сітьових моделей. 

У зв’язку з тим, що склад ланки персоналу, що обслуговує машину 

циклічної дії (вантажопідйомний кран і т. інше.), може рішуче впливати на 
тривалість циклу роботи цієї машини, то при обґрунтованості складу ланки 

можуть бути прийняті наступні критерії: 
- співвідношення між зміною виробітку одного робітника і 

продуктивністю машини; 

- величини витрат на утримання додаткової кількості машин для 
заданого обсягу роботи при збільшенні продуктивності циклу в порівнянні з 
економією від зміни витрат з утримання робітників, які обслуговують 
машину. Наприклад, якщо простежити за процесом навантаження на 
платформу універсальних контейнерів двохконсольним козловим краном 

вантажопідйомністю 10 т, то при складі ланки 3 чоловіка (машиніст крана і 2 

стропальника) тривалість циклу складе 149,7 с, а якщо ланка складається з 2 

чоловік (машиніст і стропальник) - 209,2 с. Збільшення  тривалості циклу 

сталося внаслідок збільшення числа послідовних дій при меншому складі 
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ланки виконавців. Зміна кількісного складу ланки в даному випадку призвела 
б до зниження змінного виробітку крана на:  

%5,28100
2,209

7,149
100100100П

2

1

кр =×−=×−=∆
ц

ц

t

t
 

Продуктивність праці робітників при цьому виросла всього лише на: 
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tц1, tц2 - тривалість циклу при ланці з трьох або двох чоловік  

відповідно, с; 
Ч1, Ч2 - склад ланки при відповідній тривалості циклу. 

Розглянутий приклад показує, що суттєве зниження на 28,5% 

використання основних фондів приводить до невеликого росту 

продуктивності праці обслуговуючого персоналу (на 7,3%). Тому в даному 

випадку зміна складу ланки недоцільна. 
Якщо виникає трудність в оцінці доцільності зміни складу ланки 

виконавців при зміні виробітку і продуктивності праці робітників, в якості 
критерію можна використати результати зіставлення зміни витрат на 
утримання кранів і робочої сили. 

Якщо витрати з утримання додаткової кількості кранів менше економії 
від скорочення витрат з утримання обслуговуючих їх робітників, то 

зменшення складу ланки недоцільно, тобто 

А1 - А2 < Б1 - Б2, 

де А1, А2 - витрати з утримання кранів фактичні і запроектовані 
відповідно; 

Б1, Б2 - відповідні витрати з утримання робочих ланок, які 
обслуговують крани. 

Якщо  кран або інша машина виконує різноманітні операції, то склад 

ланки робітників, які обслуговують машину, визначається за операціями, які 
переважають на виробничій дільниці, що розглядається. 

Економічне обґрунтування варіанту організації обслуговування 
обладнання операторами або робітниками з ремонту, який приймається, 
зводиться до мінімізації загальних витрат за хвилину оперативного часу. 

Наприклад, при визначенні кількості верстатів для обслуговування 
багатоверстатником доводиться вирішувати проблему вибору такої їх 

кількості, при якій витрати на одиницю продукції будуть найменшими. 

 У нормах, звичайно, передбачається максимальна кількість 
обслуговуваних верстатів при повному використанні робочого часу 

верстатниками. Але це призводить до збільшення простою верстатів в 
очікуванні обслуговування. Внаслідок чого буде зменшено випуск продукції 
з кожного верстата і збільшиться її вартість. 

Для визначення економічно вигідної кількості верстатів, які       
обслуговуються багатоверстатником, застосовується формула: 
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де С - загальні витрати в грошовому виразі на 1 хвилину оперативного 

часу; 

Кс - коефіцієнт збігу часу зайнятості на одному з верстатів із зупинкою 

інших верстатів; 
Сс - витрати на експлуатацію одного верстата протягом 1 хвилини, які 

залежать від зміни кількості верстатів, на ремонт верстатів, експлуатацію 

виробничих приміщень і амортизаційні відрахування; 
Ср - витрати на заробітну плату робітника за 1 хвилину робочого часу, 

включаючи нарахування на соціальне страхування; 
n - кількість верстатів, що обслуговуються; 
а - всі витрати часу на виготовлення продукції на одному верстаті, крім 

оперативного, виражені у відсотках до оперативного часу і які визначені за 
нормативами для багатоверстатного обслуговування. 

 

При обслуговуванні верстатів, які виробляють неоднакову продукцію 

при серійному її виробництві: 

а = аорг + атех + авоп + апз, 

де аорг - час організаційного обслуговування верстата у відсотках від 

оперативного часу; 

атех - час технічного обслуговування верстата у відсотках від 

оперативного часу; 

авоп - час на відпочинок і особисті потреби у відсотках від оперативного 

часу; 

апз - підготовчо-заключний час у відсотках від оперативного часу. 

 

При обслуговуванні верстатів, які виробляють продукцію невеликими 

партіями (малосерійне та одиничне виробництво), формула визначення 
загальних витрат в зв’язку з виконанням робіт з налагодження та 
підналагоджування самим робітником має вигляд: 
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де анп - час на  налагодження та підналагоджування, виражений у 

відсотках від оперативного часу; 

апз - підготовчо-заключний час, за винятком часу на налагодження, 
вираженого у відсотках до оперативного часу. 

 

За наведеними формулами проводиться порівняння варіантів кількості 
обслуговуваних верстатів, починаючи з максимально можливого, який 

визначається 100% завантаженням робітника. 
Остаточно приймається варіант, при якому витрати будуть 

мінімальними. 
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3 ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ НОРМ (НОРМАТИВІВ) ЧАСУ 

 

Ручні процеси праці складаються з невеликої кількості постійно 

повторюваних у різних комбінаціях одних і тих же рухів робочих органів 
виконавців. 

Якщо встановити витрати часу необхідні для здійснення кожного виду 

трудових рухів, то можна, не проводячи кожного разу трудомісткі 
спостереження, визначити витрати часу практично на будь-який трудовий 

процес простим підсумовуванням їх окремих елементів. Ці витрати могли б 

бути первинним нормативним елементом. Але застосування їх пов’язано з 
певними труднощами обліку кількості і виду рухів, ускладнюючих практичне 
використання таких елементів. 

Тому на практиці об’єднують в одну групу кілька трудових рухів 
одного цільового призначення. Якщо вони виконуються без перерв одним 

або кількома робочими органами людини, то такі мікрокомплекси називають 
трудовими діями, що практично виступають в якості первинної ланки 

побудови системи нормативних матеріалів. 
По мірі збільшення  кількості трудових рухів в структурному змісті 

елементу зменшується ймовірність повторення їх в тій же комбінації в інших 

процесах. Це значить, що з укрупненням вони втрачають свою 

універсальність і переходять  в більш строгу залежність від цільового 

призначення і організаційно-технічних умов  виконання процесу. Але в 
багатьох випадках втрата універсальності компенсується простотою 

використання таких нормативів в оперативній роботі щодо встановлення 
норм на підприємствах. 

В залежності від ряду умов нормативи проектують різного ступеню 

укрупнення, що характеризуються кількістю об’єднаних в один комплекс 
трудових дій і сукупністю категорій витрат часу, представлених у ньому. 

За цими ознаками розрізняють нормативи диференційовані і укрупнені. 
До диференційованих нормативів відносять витрати по одній категорії часу, 

встановленого на виконання трудової дії або прийому. Витрати по одній або 

кількох категоріях часу, встановлені на виконання комплексу організаційно 

або технічно пов’язаних між собою трудових прийомів, що зустрічаються в 
різних виробничих операціях, відносять до укрупнених нормативів. 

Якщо за кваліфікаційну ознаку прийняти категорію витрат часу, то 

нормативи  можуть бути поділені на наступні групи: основного часу, 

допоміжного часу, підготовчо-заключного часу, часу обслуговування 
робочого місця, часу на відпочинок і особисті потреби, а також оперативного 

і неповного штучного часу. Розрізняють нормативи часу постійної та змінної 
діяльності, а також зі змінною або стабільною структурою елементів. 

Нормативи проектують або в абсолютному значенні часу, або у вигляді 
нормативних коефіцієнтів, за якими визначається абсолютна величина часу 

протягом розрахунку норм. 

Нормативи основного, допоміжного, оперативного і неповного 

штучного часу проектують тільки в абсолютних величинах, підготовчо-

заключного часу, часу на обслуговування робочого місця, на відпочинок і 
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особисті потреби встановлюють також і у вигляді нормативних коефіцієнтів. 
Величину таких коефіцієнтів визначають за даними раціонального балансу 

робочого дня відношенням витрат за кожною із наведених вище категорій до 

оперативного часу. 

Нормативи в абсолютному значенні часу проектують на основі 
хронометражних спостережень або розрахунком за режимами роботи 

устаткування. Виняток складають укрупнені нормативи, які доцільно 

розробляти виходячи з існуючих диференційованих нормативів. 
Нормативи на основі хронометражних даних розробляють в 

наступному порядку: 

- визначають перелік  трудових прийомів, на які будуть розроблятися 
нормативи; 

- проектують склад і зміст нормативів для кожного варіанту виконання 
робіт; 

- визначають фактори впливу і фіксажні точки; 

- встановлюють кількість спостережень; 
- проводять спостереження і первинну обробку одержаних даних; 

- знаходять залежність часу від зміни факторів; 
- складають нормативні таблиці; 
- перевіряють нормативи у виробничих умовах і, при необхідності, 

проводять їх коригування. 
Нормативи, як правило, розробляють за видами технологічних  

операцій - токарні, слюсарні, ковальські тощо. Тому, при визначенні переліку 

трудових прийомів виходять з того, що розроблені для них нормативи 

дозволяють пронормувати всі елементи ручних робіт, які зустрічаються в 
операціях даного виду. 

Нормативи часу проектуються для кожного типу робіт на робочому 

місці окремо і, як правило, встановлюються для: 
- масового і багатосерійного виробництва - на окремі трудові прийоми; 

- серійного виробництва - укрупненими на комплекси трудових 

прийомів за ознакою їх технологічної послідовності (технологічні 
комплекси) або за однорідністю факторів, які впливають на їх тривалість 
(розрахункові комплекси); 

- малосерійного і одиничного виробництва - укрупненими за окремими 

технологічними переходами і комплексами трудових прийомів. 
Розрізняють нормативи часу постійної і змінної тривалості, а також зі 

стабільною та змінною структурою елементів. 
Нормативи постійної тривалості і стабільної структури елементів 

розробляються для одного або групи якісних факторів, які зустрічаються в 
незмінній комбінації у випадках, коли зміна величини якісних факторів на 
витрати часу суттєво не впливають. Такі нормативи встановлюються у 

вигляді однієї величини часу для будь-якої комбінації кількісних факторів у 

межах прийнятого діапазону їх зміни. Прийнятий при розробленні цих 

нормативів перелік якісних і діапазон зміни кількісних факторів наводиться 
під час опису організаційно-технічних умов. 

Нормативи постійної тривалості зі змінною структурою елементів 
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розробляються у випадках, коли елементи, які повторюються нерегулярно, 

відносно невеликі за часом в загальній трудомісткості нормованого 

комплексу дій і зустрічаються в комбінації тільки з певним постійним 

комплексом дій. В інших випадках, наприклад, коли ці елементи складаються 
з кількох дій і трудомісткість їх складає більше 25% нормованого комплексу 

або вони зустрічаються кожного разу в різних комбінаціях з іншими 

елементами і в кількох видах робіт, на такі елементи встановлюються 
самостійні нормативи. 

У зв’язку з нерегулярністю повторення деяких елементів витрат праці, 
що враховуються в нормативах за цими елементами, включається в частці, 
яка відповідає частоті їх повторюваності. 

Для того, щоб одержати якісні нормативи, крім точного визначення 
часу на виконання кожного структурного елементу, необхідно правильно 

встановити частоту повторення елементів, які при виконанні кожного 

нормованого комплексу дій зустрічаються нерегулярно. 

Тому при розрахунку нормативів даної групи встановлюються дві 
нормативні величини: 

- витрати часу; 

- коефіцієнт повторюваності елементів, які зустрічаються нерегулярно. 

Коефіцієнт повторюваності визначається за даними такої кількості 
спостережень, які необхідно провести для розробки нормативів на основі 
хронометражу. 

 У загальному випадку ці нормативні величини визначаються 
наступним чином.  

Спочатку обчислюється нормативний коефіцієнт повторюваності 
елементів, які зустрічаються нерегулярно, Кп: 

заг

а

п
n

п
К = , 

де nа - кількість спостережень, в яких зустрічався нерегулярний 

елемент; 
nзаг - загальна кількість проведених спостережень. 
 

Потім визначається середньоарифметична величина часу, необхідного 

для виконання кожного елемента нормованого комплексу дій, tз: 

e

e

з
n

t
t

∑= , 

де tе - час за кожним доброякісним виміром, залишеним в 
хронометражному ряду після аналізу для розрахунку нормативної величини, 

хв.; 
nе - кількість доброякісних вимірів часу. 

 

Множенням середньоарифметичної величини часу t на відповідний 

нормативний коефіцієнт повторюваності елементу Кп обчислюється частка 
часу, що включається в норматив за елементом, що розглядається, тобто 
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tен = tе ×Кп. 

Для елементів, які постійно повторюються в нормованому комплексі 
дій, величина Кп приймається рівна одиниці. 

Підсумовування витрат часу, які враховуються за кожним елементом, 

дає норматив на увесь нормований комплекс дій, тобто  
t = Σtен. 

У тих випадках, коли кількісні фактори змінювалися в межах значень, 
що зустрічалися на підприємствах, і призвели до суттєвої зміни витрат праці, 
необхідних для виконання комплексу дій, який розглядається, 
встановлюються нормативи змінної тривалості. 

У цьому випадку нормативні витрати часу представляються у вигляді 
математичної залежності від одного або кількох перемінних факторів. 

 

 

4 МЕТОДИ МАТЕМАТИЧНОЇ ОБРОБКИ ВИХІДНИХ ДАНИХ ПІД 

ЧАС РОЗРОБКИ НОРМАТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

Загальний вигляд кореляційних формул та їх параметри під час 
розроблення нормативних матеріалів змінної тривалості визначаються 
графічно або із застосуванням спеціальних математичних прийомів. 

Формула однофакторної залежності в загальному вигляді може  бути 

визначена із графіків-зразків. Для цього на прямокутній координатній сітці з 
рівномірними шкалами наводиться графічне зображення різних кривих - 

зразків із зазначеним видом формули, через яку виражається ця залежність. 
Експериментальні дані, для яких розробляється емпірична формула, 
наносяться на планшет прямокутної координатної сітки з рівномірними 

шкалами, і в такому ж масштабі. За цих умов порівняння одержаної тенденції 
зі зразками кривих дозволяє достатньо правильно вибрати загальний вигляд 

формули. 

У багатьох випадках загальний вигляд формули може бути визначений 

за тенденцією у розміщенні крапок (вихідних даних) на полі графіка. Якщо 

вони в координатах з рівномірними шкалами характеризують рівномірне або 

близьке до рівномірного зростання витрат часу при збільшенні значення 
перемінного фактору, то приймається формула лінійної залежності виду:  

t = а + b×Ф. 

Якщо розміщення крапок на полі графіка характеризує 
рівноуповільнену або рівноприскорену зміну часу, то вихідні дані наносять 
на координатну сітку з логарифмічними шкалами. Тенденції до рівномірної 
зміни часу в цих координатах вказує на можливість застосування степеневої 
формули виду:   

t = а×Фх. 

Якщо і в логарифмічних координатах розміщення крапок має 
тенденцію до рівноуповільненої або рівноприскореної зміни часу, то в якості 
нормативної може бути прийнята формула багаточлена наступного 
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загального вигляду: 

t = а0 + а1Ф + а2Ф
2 + ... + аnФ

n. 

При двох і більше факторах такий аналіз проводиться за кожним 

фактором окремо при постійному значенні решти. 

 

Рис. 1.1. Графічний вибір загального виду формул 

двофакторної  залежності 
 

Якщо зміна часу за кожним фактором нарізно може бути прийнята у 

вигляді рівняння прямої, то нормативна формула зміни часу від впливу всіх 

факторів буде мати вигляд 

t = а + а 1Ф1 + а 2Ф2 +...+ а nФn. 

Якщо за одним із досліджуваних факторів лінійна залежність не може 
бути встановлена, то найбільш часто приймається формула степеневої 
залежності: 

z

n

yx ФФФat ××××= ...21  

де а  - постійний коефіцієнт рівняння регресії (нормативної формули); 

Ф1, Ф2, Фn – числові значення факторів; 
x, y, z – показники ступеню регресії при відповідних факторах. 

При графічному виборі загального виду формул двофакторної 
залежності вплив одного з них повинен бути виключений. У багатьох 

випадках це може бути досягнуто шляхом почергового приведення вихідних 

даних до одиниці одного з факторів. Наприклад, якщо вивчається можливість 
використання в якості нормативної формули залежність виду   

t = а + а 1Ф1 + а 2Ф2, 

то для графічного аналізу вихідні дані спочатку групуються і наносяться на 
планшет графіка у вигляді виразу (рис. 1.1, а): 

1

2
21

1 Ф

Ф
аа

Ф

at ×+=−
. 

Потім досліджується тенденція зміни витрат часу при віднесенні 
фактора  Ф1 на одиницю фактора Ф2, тобто (рис. 1.1, б): 
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При незмінній тенденції приймається формула 
yх ФФat 21 ××= , 

яка в багатьох випадках дозволяє одержати потрібну точність нормативних 

величин. 

Але завжди треба мати на увазі, що вибір емпіричної формули являє 
собою процес оцінки ступеня близькості нормативної лінії до фактичних 

даних, а не вірогідності того, що ця крива виражає собою закономірність 
даної сукупності, з якої нібито шляхом випадкової вибірки одержані 
фактичні дані. Тому завжди потрібно прагнути використати з можливих 

найбільше простий вид формули, який забезпечує необхідну точність 
нормативних величин. При багатофакторній залежності звичайно 

використовують лінійні та степеневі функції. При цьому перевага надається 
тій з них, за якою середньоквадратична величина відхилення між 

нормативними і вихідними (фактичними) даними буде найменшою. 

Кількість вихідних даних, необхідних для графічного визначення 
загального виду нормативної формули і обчислення її параметрів, залежить 
від діапазону факторів та їх числа. 

Для однофакториних залежностей мінімальна кількість значень 
фактору, необхідних для графічного вибору загального вигляду емпіричної 
формули і побудови нормативної лінії, визначається як: 

3
min

max +=
Ф

Ф
nф , 

де nф - кількість числових значень фактору, при якому проводяться 
хронометражні спостереження; 

Фmax - максимальне числове значення фактору, що зустрічається у 

виробничих умовах; 

Фmin - мінімальне числове значення фактору, що зустрічається у 

виробничих умовах. 

Витрати праці при кожному значенні фактору беруться середніми. 

 

Кількість спостережень для визначення середніх витрат праці 
встановлюється в залежності від коефіцієнту сталості і необхідної точності 
нормативних величин. 

Таким чином, обсяг хронометражних спостережень, необхідний для 
визначення загального вигляду формули та її параметрів при однофакторній 

залежності, складе 

nз = nф× n, 

де n - кількість хронометражних спостережень, необхідних для 
визначення середніх (нормативних) витрат праці при одному (визначеному) 

значенні фактору. 

При визначенні параметрів емпіричних залежностей з постійно 
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мінливим значенням і комбінацією факторів застосовується метод 

найменших квадратів. 
Обробка результатів спостережень методом найменших квадратів 

полягає в тому, що одержана нормативна лінія відповідає умові, при якій 

сума квадратів відстаней від точок до нормативної лінії буде найменшою: 

Σ ( t – t’ )2  = min 

Це означає, що підсумок квадратів відхилень хронометражних значень 
часу t від нормативної величини часу  ť повинен бути мінімальним. 

Якщо між нормативною величиною і фактором тривалості буде 
прийнята лінійна залежність виду  

t = а + b ×Ф1 + с ×Ф2, 

то параметри а, b і с цієї залежності можуть бути визначені рішенням 

наступної системи рівнянь: 
 

n×a +  b×ΣФ1  +  c×ΣФ2  =  Σt, 

а×ΣФ1  +  b×Σ(Ф1)
2 

 +  c×Σ(Ф1×Ф2)  =  Σ(t×Ф1), 

а×ΣФ2  +  b×Σ(Ф1×Ф2) +  c×Σ(Ф1)
2   =  Σ(t×Ф2). 

 

При трьохфакторній лінійній залежності вирішується наступна система 
рівнянь: 

n×a + b×ΣФ1 + c×ΣФ2  = ΣR,  

а×ΣФ1 + b×Σ(Ф1)
2

  + c×Σ(Ф1Ф2) = = Σ(RФ1), 

а×ΣФ2 + b×Σ(Ф1Ф2)+ c×Σ(Ф2)
2 + m×Σ(Ф2Ф3) = Σ(RФ2), 

а×ΣФ3 + b×Σ(Ф1Ф3)+ c×Σ(Ф2Ф3)
 + m×Σ(Ф2)

2 = Σ(RФ3). 

 

Для залежності з великим числом факторів система рівнянь може бути 

отримана шляхом знаходження часткових похідних за параметрами 

шуканого рівняння та дорівнення їх нулю. 

Визначення параметрів степеневих формул принципово не 
відрізняється від розглянутого вище. Відмінність полягає в тому, що при 

обчисленнях використовуються не абсолютні величини, а їх логарифми. 

 

Для оброблення вихідних даних час застосовуються різні математико-

статистичні методи: 

- виведення середніх величин; 

- графоаналітичне оброблення вихідних даних; 

- розрахунок залежності витрат часу від кількісних факторів за 
допомогою множинної кореляції; 

- розрахунок залежності витрат часу від якісних факторів за 
допомогою математичного методу розпізнавання образів і множинної 
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кореляції; 
- розрахунок залежності витрат часу від кількісних і якісних факторів 

за допомогою множинної кореляції і математичного методу розпізнавання 
образів. 

При обробленні хронометражних даних за однорідними роботами 

(наприклад, виконання операцій з приймання і видавання інструменту зі 
складу), трудомісткість виконання яких практично не залежить від деяких 

факторів, визначаються середньоарифметичні величини або моди 

хронометражних рядів. Ці середні величини і приймаються за норматив. 
Якщо трудомісткість виконання робіт залежить тільки від одного 

фактора, то поряд з кореляційним методом можна застосовувати 

графоаналітичну обробку даних. Оброблення цим методом полягає у 

нанесенні на графік даних о проведенні хронометражних вимірів  значень 
факторів із наступним проведенням ліній, що відображають тенденцію 

вимірювання часу від вимірювання значень фактора. 
Обробка даних за допомогою  множинної кореляції має наступні 

переважні моменти: 

- дозволяє розробляти нормативні залежності від більшої кількості 
факторів; 

- виявляє залежність від окремих факторів, до того ж при аналізі не 
потребує постійних значень інших факторів; 

- дає можливість виміряти ступінь впливу окремих факторів; 
- скорочувати час оброблення (під час застосування електронно-

обчислювальних машин). 

Критерієм для вибору виду сполучення повинно служити 

середньоквадратичне відхилення розрахункових значень. При цьому для 
міжгалузевих нормативів слід розраховувати декілька рівнянь регресії. Під 

час вибирання нормативної формули критерієм повинно бути 

середньоквадратичне відхилення розрахункової величини від фактичної.  
Для галузевих нормативів можливо пропонувати лінійну та степеневу 

форми залежності. Аналіз багатьох рівнянь регресії,  що відображає зв’язок, 

наприклад, між чисельністю та факторами, показав, що ці обидві форми 

зв’язку забезпечує у більшості випадків мінімальне відхилення.  
При цьому пропонуються наступні форми залежностей: 

Х0 = А0 + А1Х1 + ... + АnХn 

Х0 = А0 + А1Х1
2 + ... + АnХn

2 

Х0 = А0 + А 1lnХ 1 + ... + Аn lnХn 

Х0 = СХ1
А1 ... Хn 

Аn 

lnХ 0 = А0 + А1Х1 + ... + АnХn 

Х0 = А0 + А1Х1 + ... +АnlnХn 

Х0 = А0 + А1lnХ1 + ... +АnХn 
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Х0 = А0 + А1Х1 + ... + Аn(1/Хn) 

5 СКЛАД НОРМИ ЧАСУ І РОЗРАХУНКОВІ ФОРМУЛИ 

 

Норми часу проектуються  виходячи з організації і розподілу праці, 
характерних для робочих місць кожного типу виробництва. Основним 

об’єктом дослідження під час проектування норм часу є операція, тобто 

первинний елемент трудового процесу, який має кількісну та якісну 

характеристику витрат праці. У нормативних документах ці характеристики 

фіксуються у вигляді часу і розряду кваліфікації виконавців, необхідних для 
виконання роботи. 

Щоб відрізнити робочий час, передбачений нормами, від фактичних 

затрат його на виконання цих же робіт, в нормуванні праці умовно 

приймаються наступні позначення: фактичних витрат робочого часу - в 
людино-хвилинах, людино-годинах і т.інше.; нормованого часу - в нормо-

хвилинах, нормо-годинах і т.інше. 
 

У загальному вигляді норму часу на  конкретну операцію можна 
виразити наступною структурною формулою: 

Т = Топ. + Тоб + Твоп + Тпт + Тпз, 

де Топ.– норма оперативного часу; 

Тоб - норма часу обслуговування робочого місця; 
Твоп - норма часу на відпочинок та особисті потреби; 

Тпт - норма часу на ту частину технологічних перерв, яка не 
перекривається; 

Тпз- норма підготовчо-заключного часу. 

 

Сума норм основного і допоміжного часу складає норму оперативного 

часу Топ, тобто: 

Топ = То + Тд, , 

де То - норма основного часу; 

Тд - норма допоміжного часу; 

 

Норма оперативного часу складається з витрат, необхідних для 
виконання кожного трудового прийому, включеного у вимірник: 

∑
=

=+++=
n

1і
опопnоп2оп1оп ttttТ ... , 

де tОП1, tОП2,..., tОПn - час, встановлений за нормативами для кожного 

структурного елементу операцій з урахуванням перекриття при 

паралельному їх виконанні. 
 

Структура норми часу наведена на рис. 1.2. 
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Рис. 1.2. Структура норми часу 

 

 

Норма часу на 
операцію, 

Т 

Норма часу 

регламентованих 

перерв, Тпр 

Норма часу 

обслуговування 
робочого місця, Тоб 

Норма неповного 

штучного часу, 

Тн.ш. 

 

Норма підготовчо-

заключного часу,  

Тпз 

 

Норма штучного 

часу, Тш 

Норма часу на 
оргтехобслуговування, 

Торг.тех. 

 

Норма  
оперативного часу, 

Топ 

Норма часу на 
відпочинок та 
особисті 

потреби, Твоп 

Норма часу з 
технологічних 

перерв, які не 
перекриваються  

Тпт  

Норма основного 

часу, То 

 

Норма допоміжного 

часу часу, Тд 

Машинний час, 
Том 

Ручний час,  
Тор 

Машинно-

ручний час, Томр 

Ручний час,  
Тдр 

Машинно-

ручний час, Тдмр 

Машинний час, 
Тдм 



 48

Якщо трудовий прийом в операції повторюється нерегулярно, то 

витрати часу на його виконання встановлюються в частці, яка відповідає 
частоті повторюваності цього елементу. При розрахунку норм часу за 
нормативами використовують наступну математичну залежність: 

N

Kn
atn

××= , 

де tn - частка оперативного часу, яка повторюється нерегулярно, на 
прийом (елемент), що включається у норму на операцію; 

a - час на виконання даного трудового прийому (елементу) операції за 
таблицями нормативів (при умові що він повторюється постійно); 

n - кількість операцій, в яких повторюється даний трудовий прийом 

(елемент); 
K - коефіцієнт для заміни табличного значення часу за нормативами. 

Величина цього коефіцієнта наводиться у примітках до таблиць нормативів; 
N - загальна кількість операцій, яка прийнята для визначення частоти 

повторюваності елементу, який зустрічається нерегулярно. 

Кількість операцій N, за якими визначається повторюваність трудових 

прийомів, що зустрічаються нерегулярно, приймають, як правило, не менше 
числа спостережень, необхідних для проведення хронометражу на даний вид 

роботи. 

Норму оперативного часу у всіх випадках встановлюють в 

абсолютному значенні часу. Всі інші складові структурної формули в 
малосерійному і одиночному виробництві в абсолютному значенні часу не 
обчислюють, а встановлюють у вигляді нормативних коефіцієнтів до 

оперативного часу. 

В такому випадку, для визначення норми часу на операцію 

використовують розрахункову формулу: 

 t
αααα

1Т
n

1і
ОП

пзвопптоб ∑
=

=






 +++
+= ,

100
 

де αоб - нормативний коефіцієнт часу обслуговування робочого місця; 
αпт - нормативний коефіцієнт часу на ту частину технологічних перерв, 

що не перекриваються; 
αвоп - нормативний коефіцієнт часу на відпочинок та особисті потреби; 

αпз - нормативний коефіцієнт підготовчо-заключного часу. 

Якщо норму підготовчо-заключного часу встановлюють на партію 

предметів праці, то застосовують розрахункову формулу: 

де t
αααα

1Т
n

1і
ОП

пзвопптоб ∑
=

+=






 +++
+= ,

n

Т

100

ПЗ  

Тпз - норма підготовчо-заключного часу на партію предметів праці, хв. 
n - кількість предметів праці в партії. 
Розмір партії n визначається з планових завдань або вивченням 

циклічності переліку однойменних робіт, який повторюється. 
Сума норм часу на технологічні перерви, які не перекриваються, 
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відпочинок та особисті потреби складають норму регламентованих перерв 
Тпр, тобто: 

Тпр = Тпт + Твоп. 

Сума норм оперативного часу, часу на  обслуговування робочого місця 
і регламентовані перерви є нормою штучного часу Тш. 

Тш = Тпр + Тоб + Топ. 

Якщо для проектування норм застосовуються укрупнені нормативи, які 
містять неповний штучний час на встановлення деталей, норма часу 

визначається за формулою: 

 ,  
100

1 ttТ ПЗ
n

1і
шдв 








+










+= ∑ ∑

=

α
к  

де ΣtДВ - сума витрат допоміжного часу на встановлення, зняття та 
перевстановлення деталі в процесі її обробки з урахуванням коефіцієнту на 
обслуговування робочого місця, відпочинок і особисті потреби; 

Σtш - сума витрат штучного часу за кожним переходом в процесі 
оброблення деталі, що включає основний час, допоміжний час, пов’язаний з 
переходом і урахуванням відповідної частки витрат часу на обслуговування 
робочого місця та відпочинок і особисті потреби; 

αпз - нормативний коефіцієнт підготовчо-заключного часу у відсотках 

від норми штучного часу, який встановлюється для кожного виду верстатних 

робіт; 
к - коефіцієнт, який враховує витрати часу на обслуговування робочого 

місця, технологічні перерви, відпочинок і особисті потреби. 

 

6 ПРОЕКТУВАННЯ НОРМ ЧАСУ НА РУЧНІ І МАШИННО-РУЧНІ 
РОБОТИ 

 

На ручні і машинно-ручні операції норми часу проектуються у 

наступному порядку: 

 

1 Нормована операція розчленовується на складові її елементи. 

2 За  кожним елементом визначаються фактори, які впливають на час 
виконання роботи. Вивчаються виробничі можливості виконання кожного 

елементу і всієї роботи вцілому з мінімальними витратами праці при 

ефективному використанні обладнання, інструменту, пристосування і більш 

удосконаленої наукової організації праці. 
3 Враховуються психофізіологічні особливості людини, оптимальні 

можливості виконання кожного елементу роботи, виходячи з допустимих 

витрат його енергії (в межах 250 ккал/год роботи) і нервової напруженості. 
Наприклад, враховується вага вантажу, яку може підіймати і переміщати 

людина протягом зміни, допустимий темп роботи, робоча поза. Враховується 
також можливий ступінь зниження працездатності людини під час впливу 

несприятливих факторів навколишнього середовища (підвищена або знижена 
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температура повітря в робочій зоні, запиленість, загазованість повітря, шум, 

вібрація тощо). 

4 Проектується раціональний склад операції і послідовність виконання 
елементів. Встановлюються способи і прийоми робіт за кожним елементом 

операції та організаційно-технічні умови на робочому місці (режим роботи 

обладнання і самого виконавця, інструмент, пристосування, організація 
праці). 

5 Розроблюються організаційно-технічні заходи, що забезпечують 
впровадження запроектованих режимів, прийомів роботи, організації і умов 
праці на робочому місці. 

6 Визначається тривалість виконання окремих елементів та операції в 
цілому. 

При аналізі прийомів і методів виконання окремих елементів операції 
розробляються заходи щодо забезпечення: 

- виключення при виконанні операцій всіх зайвих прийомів і рухів; 
- заміна стомлюючих прийомів більш легкими; 

- скорочення шляху руху рук, ніг, корпусу виконавця; 
- суміщення часу виконання ручних прийомів з часом машинної  

(апаратурної) роботи; 

-  використання досвіду передових робітників із скорочення часу 

виконання елементів ручної роботи; 

- вивільнення працівника від виконання робіт із піднесення матеріалів, 
заготовок та інструменту; 

- застосування раціональних режимів роботи обладнання. 
Під час розроблення цих заходів враховується можливість їх 

здійснення в залежності від умов праці, а також їх економічної доцільності. 
Ступінь розчленування операції встановлюється: 
- під час розроблення норм часу на підставі хронометражу - до 

трудових прийомів; 
-  під час розроблення норм часу за нормативами - в залежності від 

ступеня укрупнення нормативів, які застосовуються. 
При проектуванні технічно обгрунтованих норм кожну із структурних 

складових визначають наступним чином: 

- норми основного і допоміжного часу на машинно-ручні елементи 

операції - за відповідними нормативами, при їх відсутності - за даними 

безпосереднього вивчення робочого часу спостереження (хронометраж і 
фотохронометраж, фотооблік); 

- норми часу на підготовчо-заключні дії і обслуговування робочого 

місця - за нормативами або за даними ущільненого (раціонального) балансу 

часу робочого дня для групи робочих місць, яка розглядається; 
- норма часу на ту частину технологічних перерв, яка не 

перекривається - на підставі аналізу графіків технологічного процесу і 
регламенту виконання роботи, а також за результатами фотографії робочого 

часу або фотообліку; 

- норми часу на відпочинок і особисті потреби - за нормативами або за 
даними запроектованого балансу робочого дня у відсотках до оперативного 
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часу. 

При визначенні норми часу на відпочинок і особисті потреби 

враховуються можливості використання перерв, передбачених технологією 

виробництва, а також машинного (апаратурного) часу для відпочинку 

працівників. Ці перерви, а також час пасивного спостереження в період 

машинного (апаратурного) часу, розглядаються як відпочинок, якщо вони 

рівномірно розподіляються протягом зміни. 

Для того, щоб визначити необхідність надання в цих випадках часу на 
відпочинок, необхідно підрахувати сумарний час перерв для пасивного 

спостереження і порівняти з часом, відведеним на відпочинок. Якщо останній 

більший, то під час розробки норм враховується час на відпочинок, який 

дорівнює різниці зазначених величин. 

Час на відпочинок, як ефективний засіб попередження стомлення і 
забезпечення нормальної інтенсивності праці, необхідно передбачити на всіх 

видах робіт. Його величина за зміну визначається як сума тривалості окремих 

перерв і мікропауз, необхідних для часткового відновлення фізіологічних 

функцій і зняття втоми, що встановлені на основі вивчення динаміки 

працездатності протягом робочої зміни. 

В тих випадках, коли такого фізіологічного дослідження при 

встановленні норм провести неможливо, час на відпочинок встановлюється 
за нормативами з урахуванням факторів, які впливають на стомлення 
працівників (фізіологічні зусилля, нервове напруження, монотонність роботи, 

темп роботи, робоче положення, виробничий шум, температура, 
забрудненість повітря і т.інше.). 

Тарифікація робіт (встановлення кваліфікації робітників, необхідних 

для якісного виконання операції) проводиться за діючими довідниками 

кваліфікаційних характеристик професій працівників. 
Тарифний розряд встановлюється на кожний елемент операції. 
Середній розряд кваліфікації робітників повинний обов'язково 

відповідати середньому розряду виконуваних ними робіт, тобто бути йому 

рівним, але не вищим. 

Для можливості підвищення окремим робітником бригади (ділянки) 

розряду кваліфікації на практиці середній розряд кваліфікації робітників 
може бути нижче середнього розряду виконуваних робіт, що цілком 

допускається. 
Середній розряд робіт повинний розраховуватися при розробці 

укрупнених технічно - обґрунтованих норм часу, а також для різноманітних 

робіт, що виконуються робітниками бригади чи дільниці структурного 

підрозділу в цілому. Він визначається як середня величина тарифних 

розрядів цих робіт із врахуванням міжтарифних коефіцієнтів діючої тарифної 
сітки оплати праці. 

Для першого розряду тарифний коефіцієнт прийнятий рівним одиниці. 
Для кожного наступного розряду тарифний коефіцієнт визначається розділом 

годинної тарифної ставки цього розряду на годинну тарифну ставку першого 

розряду. 

 Середній розряд робіт Рср. розраховується за формулою: 
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де  Р - найближчий менший розряд за тарифною сіткою;  

Кср - середньозважений коефіцієнт групи робіт; 
 Км - тарифний коефіцієнт найближчого меншого розряду тарифної 

сітки; 

Кб - тарифний коефіцієнт найближчого великого розряду тарифної сітки. 

Середньозважений тарифний коефіцієнт (Кср) групи робіт визначається 
за формулою: 

Т

ТК
К ср Σ

Σ=  

де ΣТК - сума добутків нормованого часу (Т) у люд.-годинах на 
тарифний коефіцієнт К кожного розряду робіт, включених у групу: 

ΣТК = Т1К1 + Т2К2 + …+ ТпКп 

ΣТ - сума нормованого часу робіт, включених у групу, люд. –годин.: 

ΣТ = Т1 + Т2 + …+Тп 

Порівнюючи величину знайденого Кср із тарифними коефіцієнтами 

годинної тарифної сітки відповідних робіт, за найближчим меншим 

значенням коефіцієнта знаходимо ціле число значення тарифного розряду Р. 

Далі знаходимо часткову різницю між Кср і тарифним коефіцієнтом Км 

найближчого меншого розряду тарифної сітки (Кср - Км) і повну різницю між 

тарифними коефіцієнтами суміжного більшого і прийнятого меншого 

розрядів (Кб - Км). 

Розділом часткової різниці на повну різницю тарифних коефіцієнтів 
знаходимо дробову частину середнього тарифного розряду групи робіт. 

Визначення середнього тарифного розряду робіт у всіх випадках 

проводиться з точністю до двох знаків після коми. 

Середній розряд кваліфікації робітників всієї бригади(дільниці)  
розраховується як середня величина з розрядів кваліфікації цих робітників із 
врахуванням міжрозрядних коефіцієнтів діючих годинних тарифних ставок 

відповідних робіт і кількості робітників за розрядами кваліфікації. 
Середній розряд кваліфікації робітників знаходиться за формулою: 

мб
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тобто аналогічно визначенню середнього розряду робіт. 
Середньозважений тарифний коефіцієнт бригади (дільниці) робітників 

розраховується за формулою: 

Ч

ЧК
Кср Σ

Σ= , 

де: Кср - середньозважений коефіцієнт робітників бригади (дільниці); 
ΣЧК - сума добутків чисельності робітників у бригаді (на дільниці) 

відповідного розряду кваліфікації на відповідний тарифний коефіцієнт: 
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ΣЧК = Ч1К1 + Ч2К2 + … + ЧпКп 

ΣЧ - кількість робітників різних розрядів кваліфікації в бригаді (на 
дільниці): 

ΣЧ = Ч1 + Ч2 + … + Чп 

Після визначення величини середньозваженого тарифного коефіцієнта 
(Кср) середній розряд кваліфікації робітників у бригаді (на дільниці) (Рср) 

знаходиться аналогічно розрахунку середнього тарифного розряду робіт. 
Середній розряд кваліфікації робітників розраховується з точністю до 

десятих. 

На практиці часто виникає необхідність (визначення середнього розряду 

робітників тієї чи іншої бригади (дільниці) в оперативному порядку. У цьому 

випадку розрахунок середнього розряду кваліфікації робітників спрощений і 
визначається за формулою: 

Ч

ЧР
Рср Σ

Σ=  

Однак отриманий у такий спосіб середній розряд кваліфікації робітників 
буде неточний, орієнтований і не може бути використаний при плануванні 
фонду оплати праці і кваліфікації робітників, а також при підвищенні 
розряду кваліфікації окремим робітником бригади (дільниці). 

Розроблена норма оформлюється у вигляді технолого-нормувальної 
карти, яка крім витрат часу і розряду роботи на операцію і в цілому, повинна 
містити наступну характеристику умов продуктивної роботи: 

- серію і тип локомотивів, колійних та інших машин, механізмів, 
обладнання і режимів їх роботи; 

- перелік трудових прийомів та їх комплексів, способи здійснення і 
послідовність дій, які робітники повинні здійснювати при виконанні 
нормованої операції, час на виконання кожного елементу; 

- докладний опис організації робочого місця і його технічної 
оснащеності (обладнання, машини, інструмент, пристосування для догляду за 
обладнанням, машинами і механізмами, пристрої для більш зручного 

розміщення і зберігання матеріалів і виробів, які оброблюються, пристрої, 
призначені для створення найбільш зручного положення працівника в 
процесі праці і т.інше.); 

- порядок одержання завдання на роботу, здачі її після виконання, 
одержання і здавання інструменту, матеріалів, запасних частин, пристосувань 
і т.інше.; 

- умови праці (раціональне чередування праці і відпочинку, ступінь 
освітлення, концентрації газів або пару, застосування захисних факторів і 
одягу, температурні умови тощо); 

- тарифний розряд роботи і кваліфікаційний склад виконавців. 
Ці умови наводяться в технічно-нормувальній документації для кожної 

робочої операції і використовуються під час інструктажу робітників. 
Приклад Технолого-нормувальної карти наводиться у Додатку 2. 
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7 ПРОЕКТУВАННЯ НОРМ ЧАСУ (ВИРОБІТКУ) НА МЕХАНІЗОВАНІ 
І АВТОМАТИЗОВАНІ ПРОЦЕСИ 

 

Розрізняють два види механізації виробничого процесу - комплексну і 
часткову. 

Комплексна механізація характеризується тим, що всі операції 
технологічного процесу повністю механізовані, а робітник тільки здійснює 
керівництво машинами і механізмами. При частковій механізації одна 
частина операції виконується машинами, а інша - вручну. 

Проектування норм для механізованих процесів складається з вивчення 
ступеня використання машин, встановленої розрахункової продуктивності 
машин, визначення чисельного і кваліфікаційного складу виконавців. 

Для механізованих процесів, як правило, проводиться вивчення і аналіз 
витрат машинного часу із складанням балансів і визначенням коефіцієнтів 
використання машин протягом робочого дня. Вивчення і аналіз витрат часу 

виконавців в таких випадках проводиться тільки для встановлення складу 

ланки робітників, які обслуговують машини. 

В тих випадках, коли вивчення і аналіз тільки машинного часу не дає 
можливості встановити норму на механізований процес, необхідно 

одночасно проводити вивчення і аналіз машинного часу і витрат робочого 

часу виконавців, які беруть участь у цьому процесі. 
Норми часу (виробітку) на роботи, які виконуються машинами, 

залежать від їх продуктивності. Тому при встановленні норм витрат праці 
спочатку встановлюється розрахункова продуктивність машин, яка в 
загальному вигляді визначається за формулами: 

- для  машин циклічної дії (вантажопідйомні крани, локомотиви, які 
використовуються на поїзній і маневровій роботі і т.інше.) 

,
t

КМQ
Н

ц

мрц
р  =  

- для машин безперервної дії (транспортери, каменероздроблювачі і 
т.п.) 

Нр= М×Qм×Кмр, 

де Нр  - розрахункова продуктивність машин за обліковий період, на 
який встановлюється норма; 

М - тривалість облікового періоду в одиницях часу; 

Qм - обсяг роботи (продукції), який виконується за одиницю машинного 

часу; 

Qц - обсяг роботи (продукції), який виконується один цикл; 

Кмр - розрахунковий коефіцієнт використання машин протягом 

робочого дня; 
tц  - тривалість циклу. 

Тривалість циклу визначається як сума тривалості елементів, які 
складають цикл. При цьому необхідно мати на увазі, що тривалість елементів 
циклу, які являють собою ефективну (машинну) або не усунену роботу 
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вхолосту, визначають розрахунком, якщо вони регламентовані будь якими 

паспортними даними, технічними умовами або нормативами (знаходження 
поїзного локомотива в русі, перемішування замісу в ковші бетономішалки і 
т.інше.) або за даними аналізу спостережень (хронометраж і фотографія 
виробничого процесу), якщо ці елементи не можуть бути визначені 
розрахунком із вищезазначених даних (пересування локомотива при 

маневровій роботі і т.інше.). 
Якщо елементом циклу є не усунений циклічний простій машин 

(наприклад, застроплення або відстроплення вантажу при роботі 
вантажопідйомних кранів; відчеплення вагонів у процесі маневрової роботи і 
т.інше.), то тривалість цього елементу, яка залежить від організації робіт і 
кількості робітників, визначається також за даними аналізу спостережень за 
раціонально організованим процесом праці. 

Обсяг роботи (продукції), яка виконується за один цикл або одиницю 

машинного часу роботи машин, визначається розрахунком, якщо 

завантаження машин регламентується якими-небудь технічними умовами і 
паспортними даними, а при неможливості встановлення розрахунком - за 
даними аналізу вимірів виконаної роботи, отриманих у процесі 
спостереження. 

Розрахункова продуктивність машин є нормою виробітку всього складу 

ланки робітників, які експлуатують ці машини. 
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IV НОРМУВАННЯ ПРАЦІ РОБІТНИКІВ, ЩО ЗАЙНЯТІ В 

ПРОЦЕСІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 
 

1 ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ НОРМУВАННЯ МАНЕВРОВИХ РОБІТ 

 

Важливою частиною перевізного процесу на залізничному транспорті є 
маневрова робота, яка виконується на станції відповідно до встановленого 

технологічного процесу та плану формування поїздів з додержанням ПТЕ. 

Маневрова робота - комплексний виробничий процес, основні операції 
якого  механізовані, а виконавці здійснюють тільки керування машинами та 
механізмами і лише окремі частини деяких операцій виконуються вручну. 

У здійсненні цього процесу, що складається із різноманітних операцій, 

приймають участь  виконавці різних професій і спеціальностей, між якими 

встановлюється організаційний і технологічний зв’язок. 

Для виконання маневрової роботи, операцій з приймання, відправлення 
поїздів та обробки составів згідно з технологічним процесом роботи 

сортувальних, великих пасажирських, вантажних і дільничних станцій 

організують комплексні бригади, до складу яких включаються наступні 
виконавці: маневровий диспетчер, черговий по сортувальній гірці, черговий 

по парку, черговий по станції, черговий поста централізації, складачі поїздів 
та їх помічники, регулювальники швидкості руху, оператори механізованих 

гірок, диктори, черговий стрілочного посту, сигналісти (які обслуговують 
пульти управління стрілок у маневрових районах), старші оператори і 
оператори станційного технологічного центру обробки поїзної інформації та 
перевізних документів (СТЦ), телеграфісти, машиністи маневрових 

локомотивів та їх помічники,  оглядачі та оглядачі-ремонтники вагонів. 
На двосторонніх сортувальних станціях комплексні бригади 

організовуються у кожній сортувальній системі. 
Керівником комплексної бригади станції або сортувальної системи є 

маневровий диспетчер. Конкретний склад бригади для кожної станції в 
залежності від місцевих умов встановлюється дирекцією залізничних 

перевезень. 
На станціях, де не передбачена організація комплексних бригад, 

створюються маневрові бригади у складі: складача поїздів та його помічника, 
машиніста маневрового локомотива та його помічника. Керівником 

маневрової бригади призначається складач поїздів. 
В залежності від форми  організації праці на станціях застосовуються  

укрупнені і диференційовані норми виробітку і часу. 

Укрупнені норми проектуються для комплексних і маневрових бригад. 

За одиницю виміру для таких норм приймають показники, що 

характеризують кінцеві результати роботи станції у відправлених або 

сформованих та підготовлених до відправлення  вагонів. 
Основу проектування укрупнених норм складає визначення 

нормативно-технологічного часу на переробку одного вагона і раціонального 

складу комплексних (маневрових) бригад. Нормативно-технологічний час 
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визначається як середньозважена величина технологічного часу на переробку 

одного вагона на станції або сортувальній системі, для якої встановлюються 
укрупнені норми. Під технологічним часом розуміється тривалість виконання 
операцій або їх комплексів, виражена у годинах або хвилинах. Тобто, 

основним змістом роботи з нормування праці на маневровій роботі є 
вивчення ступеня використання маневрових локомотивів, складання балансів 
та визначення фактичних коефіцієнтів їх використання протягом робочого 

дня; встановлення розрахункової  продуктивності маневрових локомотивів 
на окремі операції із зазначенням вимірників обсягів виконуваних ними 

робіт; раціональний розподіл обсягу роботи між локомотивами і 
маневровими роботами та визначення загальної чисельності бригад. 

Нормативно-технологічний час на переробку одного вагона 
визначається переважно за технічно обгрунтованими нормами часу на 
виконання маневрових операцій і розраховується за формулою: 

пер

манпер

тех
п

Т
t

∑= , 

де ΣТман - сума технологічного часу на визначення маневрових операцій 

за добу, год.; 

nпер  - середньодобова кількість перероблених вагонів. 
Для визначення укрупненої норми виробітку, крім нормативно-

технологічного часу, додатково враховується час технологічних перерв в 
роботі маневрових локомотивів, час на їх екіпірування та зміну бригад та 
інші перерви, згідно з технологією і організацією маневрових робіт. У 

відповідності до цього, укрупнена норма виробітку комплексної (маневрової) 
бригади на обліковий період визначається за формулою: 

п

пер

тех

в
Кt

МТ
Н

×
×= , 

де Т - період часу, на який розраховується норма виробітку, хв.; 
М - розрахункова кількість маневрових локомотивів, з якими працює 

комплексна (маневрова) бригада; 
тех

перt  - технологічна норма часу на переробку 1 вагона, хв.; 

Кп - поправочний коефіцієнт, який враховує технологічні перерви в 
роботі маневрових локомотивів, час на їх екіпірування і зміну маневрових 

бригад, а також неминучий надлишок  маневрових локомотивів внаслідок 

округлення їх дрібного розрахункового числа до цілого. 

Поправочний коефіцієнт визначається за формулою: 

а

d
Н н

п ×
=

100
, 

де dн - запроектований процент виконання норм виробітку; 

а - коефіцієнт використання маневрових локомотивів протягом доби. 

Коефіцієнт використання маневрових локомотивів протягом доби 

визначається як: 
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М

Т
а

ман

×
= ∑

1440
, 

де ΣТман - середньодобовий обсяг маневрової роботи в цілому по 

станції, нормовані локомотиво-хв.; 
1440 - розрахунковий період роботи (доба), хв. 
Процес маневрової роботи складається із декількох різних пересувань 

вагонів або составів поїздів, а також маневрового локомотива за певним їх 

призначенням. Зазначені пересування поділяються в основному на робочі і 
холості пересування, які прийнято називати піврейсами - робочий піврейс та 
піврейс вхолосту. 

Всі пересування локомотива з причепленими до нього вагонами - 

робочі піврейси. До піврейсів вхолосту - відносять пересування маневрового 

локомотива без вагонів. 
Операції маневрової роботи виконуються різними способами і мають 

різні цілі. У залежності від цього розрізняють наступні види маневрової 
роботи: з транзитними вагонами і составами; з місцевими вагонами; передача 
вагонів маневровим локомотивом з однієї станції на іншу; маневрові операції 
зі збірними та вивізними поїздами на проміжних станціях. 

За основним призначенням і характером роботи станції, маневри 

поділяються на: 
- розформування-формування составів - сортування вагонів за 

призначенням і об’єднання їх у порядку, передбаченому планом формування 
поїздів та вимогами ПТЕ; 

- перестановка составів або груп вагонів з парку в парк або з колії на 
колію в одному парку; 

- подача вагонів до фронтів проведення вантажних або технічних 

операцій та прибирання після закінчення цих операцій; 

- причеплення і відчеплення вагонів від составів і поїздів; 
- інші маневри: осадження і підтягування вагонів на коліях 

сортувального парку, зважування вагонів тощо. 

Різні види маневрової роботи складаються з однорідних елементів, які 
повторюються у різних комбінаціях. Отже, для нормування маневрової 
роботи доцільно у централізованому порядку встановлювати нормативи і 
норми часу на піврейси або рейси та технологічні операції, що складають 
процес маневрової роботи. 

Для розробки технічно обгрунтованих норм часу на окремі операції 
маневрової роботи застосовується аналітично-розрахунковий спосіб, при 

якому визначається: 
- технологічний час, розрахований як витрати локомотиво-хвилин на 

маневрові пересування та інші обов’язкові елементи, необхідні для 
виконання роботи, що нормується; 

- додаткові  витрати часу на неминучі регламентовані перерви і 
підготовчо-заключні операції, пов’язані з виконанням маневрової роботи на 
станції (очікування звільнення займаного маршруту, зміна  бригад, 

екіпірування локомотивів, одержання розпорядження на роботу і т.інше.). 
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Розробка технічно обгрунтованих норм часу здійснюється наступним 

чином: 

1 Процес маневрової роботи розчленовується на робочі операції, а 
потім на складові елементи. Для кожного елемента встановлюється сітьовий  

норматив часу або місцевий норматив часу. 

2 Розраховується технологічний час на виконання робочих операцій. 

Для цього використовуються нормативні коефіцієнти, які характеризують 
обсяг нормованої операції. Нормативні коефіцієнти - сума нормативів часу 

на ті елементи роботи, які необхідні для виконання операцій в умовах 

раціональної технології з урахуванням повторюваності цих елементів. 
3 Визначається технологічний час на виконання нормованого виду 

маневрової роботи як сума технологічного часу на робочі операції, що 

складають цю роботу (комплексний процес). Якщо конкретна робота 
виконується двома або кількома локомотивами, то технологічний час 
розраховується для кожного з них окремо. У всіх випадках враховуються 
тільки ті операції, виконання яких передбачено встановленою технологією 

для кожного локомотива. 
4 Визначається необхідна кількість маневрових локомотивів по 

кожному маневровому району і в цілому по станції, виходячи із загального 

технологічного часу і часу можливого використання локомотивів. 
Розрахункова кількість порівнюється з фактичною наявністю локомотивів на 
станціях і в районах, та вживаються заходи щодо оптимізації кількості 
локомотивів. 

5 На підставі технологічного часу, загального обсягу маневрової 
роботи в локомотиво-хвилинах, фактичного числа локомотивів на станції 
після оптимізації кількості локомотивів розраховуються норми часу для 
оплати праці виконавців маневрової роботи. 

Норма часу на вимірник маневрової роботи Т визначається підсумком 

нормативної тривалості піврейсів, що входять до складу даного процесу 

маневрової роботи, а також тривалості підготовчо-заключних операцій та 
регламентованих перерв: 

Т = Ттех + Тпз + Тпр, 

де Ттех - технологічний час, необхідний для виконання операцій 

маневрового процесу, в результаті якого здійснюються пересування 
локомотива і вагонів по коліях станції; 

Тпз - підготовчо-заключний час, необхідний для виконання операцій, які 
здійснюються до початку пересування локомотива і вагонів, для одержання 
вказівок керівника на виконання маневрів,  для ознайомлення з характером 

майбутньої роботи, огляд составу і розробку плану формування або 

розформування, а також операцій, пов’язаних із закінченням даної роботи; 

Тпр - час регламентованих перерв - перерви в маневровій роботі при 

прийманні або відправленні поїздів, пропуск поїзних локомотивів і т.інше. 
Як правило, підготовчо-заключний час перекривається оперативним 

часом технологічних перерв. Але певна його частина не перекривається і є 
додатковими витратами до оперативного часу. 
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Для конкретної станції його значення визначається на місці з 
урахуванням всіх її особливостей і характеру маневрової роботи. Те саме 
відноситься і до технологічних перерв. 

Час на відпочинок та особисті потреби, обслуговування робочого 

місця, а також на підготовчо-заключні дії і час неусувних перерв, викликаних 

технологією і організацією виробництва, встановлюється шляхом аналізу 

графіків технологічного процесу або регламенту виконання комплексу 

операцій, складених виходячи із встановлених норм часу на операції або їх 

елементи. При аналізі вишукують можливість усунення перерв, а також 

використання їх для відпочинку і сумісного виконання перерахованих 

операцій. А тому при розрахунку норм на окремі операції використовується 
розрахункова формула: 

Т = Ттех ×Кн, 

де Т - час виконання маневрової роботи; 

Ттех - технологічний час, який включає маневрові пересування, 
підготовчо-заключні операції, пов’язані з виконанням конкретної маневрової 
роботи, а також частину робочого часу, яка не перекривається, на підготовку 

маневрових пересувань членами комплексної бригади (локомотивні та 
складальні бригади, чергові стрілочних постів). До частини робочого часу, 

яка не перекривається, на підготовку маневрових пересувань відноситься 
огляд вагонів, що підлягають переробці, одержання вказівок приймальників 
(здавальників) вантажу про місце постановки вагонів для виконання 
вантажних і технічних операцій тощо; 

Кн - поправочний коефіцієнт, який враховує у нормах затрати робочого 

часу відрядників на регламентовані та інші перерви та неминучий залишок 

локомотивів, викликаний специфічними умовами виконання маневрової 
роботи на станції згідно з графіком руху поїздів; 

За вимірник маневрової роботи приймають: 
"вагон" - при розформуванні і формуванні поїздів всіх найменувань, 

подача і прибирання вагонів з пунктів виконання вантажних і технічних 

операцій; 

"операція" - при причепленні і відчепленні вагонів від поїздів, 
перестановка з парку в парк ( з колії на колію) поїзних і маневрових составів. 

 

2 НОРМУВАННЯ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ЛОКОМОТИВНИХ БРИГАД 

 

Для нормування праці локомотивних бригад розробляються місячні 
норми виробітку. Їх встановлюють по дільницях обслуговування, по родах і 
категоріях поїздів (вантажні, збірні, наскрізні і т.п.). 

За вимірники норм виробітку, як правило, приймаються: 
- для бригад, що обслуговують транзитні і збірні поїзди, - локомотиво-

кілометри; 

- для бригад, що обслуговують вивізний і передаточний рух, - вагоно-

кілометри. 
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У загальному випадку місячна норма виробітку бригади  в прийнятих 

одиницях виміру Нв визначається за формулою: 

KL
Т

М
Н в ×××= 2 , 

де М - середньомісячна норма робочого часу, год.; 

Т - норма часу на одну поїздку в обидва кінці, год.; 

2×L - подвійна довжина плеча обслуговування локомотива; 
К - коефіцієнт переходу від виміру норми виробітку в локомотиво-

кілометрах до виміру в вагоно-кілометрах. При вимірі місячної норми 

виробітку в локомотиво-кілометри К=1. Якщо місячна норма виробітку 

вимірюється в вагоно-кілометрах, то коефіцієнт К приймається рівним 

середньому составу поїзда в умовних вагонах. 

Так, як місячна норма робочого часу і довжина дільниці, що 

обслуговується для конкретного напрямку і роду поїзда є постійною, то 

визначається лише норма часу на поїздку (оборот бригади) і середній склад 

поїзда в умовних вагонах. 

Норма часу на поїздку залежить від багатьох факторів: довжини 

обслуговуваної дільниці; дільничної швидкості руху поїзда; складу і 
тривалості операцій, виконуваних на станціях основного і оборотного 

пунктів до і після прямування з поїздом і т.п. На поїздку з наскрізними 

поїздами вона може бути виражена формулою: 

Т = Тд + Тпз + То + Тпт, 

де Тд, Тпз - норми часу на допоміжні і підготовчо-заключні операції, що 

виконуються бригадою в основному і оборотному пунктах до і після 
прямування з поїздом; 

То - норма основного часу – це час руху поїзда по дільниці 
обслуговування в обидва кінці; 

Тпт - норма часу технологічних перерв (передбачений графіком руху 

простій поїзда на проміжних станціях дільниці обслуговування). 
Для визначення норми часу на поїздку зі збірними поїздами в цю 

формулу добавляється час на виконання маневрової роботи на проміжних 

станціях - Тм. 

Час руху поїзда по дільниці обслуговування То і час технологічних 

перерв Тпт в сумі складають час знаходження бригади в дорозі - Тп, тобто  

Тп = То + Тпт. 

Його визначають за графіком руху поїздів або розрахунком, виходячи з 
довжини дільниці, що обслуговується та заданої дільничної швидкості: 

д

п
V

L
Т

×= 2
, 

де Vд - дільнична швидкість руху поїзда, км/год. 

Порядок визначення часу знаходження бригади в дорозі 
встановлюється окремим положенням, затвердженим Укрзалізницею за 
погодженням з Радою  профспілки залізничників і транспортних 
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будівельників. 
Час на виконання допоміжних і підготовчо-заключних операцій в 

кожному депо встановлюється за нормативами,  в залежності від типу і серії 
локомотива, характеру поїздної роботи, розміщення пунктів екіпірування та 
інших показників. При відсутності нормативів або покращенні процесу 

виконання цих елементів можуть бути використані дані спостережень. 
Тривалість маневрової роботи на проміжних станціях визначається за 

типовими нормативами часу або за результатами фотографій маневрового 

процесу на кожній станції, де він здійснюється поїзним локомотивом. 

Середній склад поїзда у вагонах визначається за галузевою 

статистичною звітністю.  

Норми виробітку і норми часу для локомотивних бригад 

встановлюються на період дії графіка руху поїздів, за даними якого вони 

проектувалися. 
 

3 ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ НОРМУВАННЯ КОЛІЙНИХ РОБІТ 

 

Колійні роботи включають поточне утримання колії, модернізацію, 

капітальний та середній ремонти. 

Поточне утримання колії - щоденно виконуваний комплекс заходів з 
нагляду і догляду за колією та спорудами з проведенням невеликих за 
обсягом робіт, як правило, без порушення графіка руху поїздів. 

Головною метою поточного утримання колії є попередження 
несправностей, виявлення і усунення причин, які їх викликали, а також 

збільшення строку служби всіх елементів колії. 
Плановий ремонт колії - модернізація, капітальний, середній, 

комплексно-оздоровчий ремонти являють собою комплекс колійних робіт із 
заміни зношених елементів верхньої будови колії (рейок, шпал, баласту) та 
відновлення дренажних якостей баласту, а також правильного положення 
колії в профілі та плані. 

Колійні роботи у порівнянні з іншими видами робіт, що виконуються 
на залізницях, мають ряд специфічних особливостей, головними з яких є: 

- значна протяжність обслуговуваних дільниць і необхідність постійних 

переходів і переїздів до нових місць роботи з перенесенням та перевезенням 

інструментів, матеріалів; 
- виконання робіт у заданий термін; 

- виконання робіт на відкритій місцевості у різні пори року; 

- зміна фізичних властивостей та стану колії в залежності від пори 

року; 

- часті перерви в роботі для пропуску поїздів; 
- виконання окремих робіт тільки при наявності "вікон" у графіку руху 

поїздів; 
- груповий (бригадний) спосіб виконання робіт. 
Важлива особливість організації колійних робіт є пересувні робочі 

місця. Колія та штучні споруди, які виступають в якості предметів праці, 
мають постійне положення в просторі, а для виконання робіт з їх поточного 
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утримання і ремонту робітники разом зі знаряддями праці доставляються до 

предмету праці (до місця роботи) або переміщуються вздовж нього. 

Роботи з ремонту колії виконуються з перервою та без перерви в русі 
поїздів. Для зменшення періоду, під час якого призупиняться рух поїздів із-за 
ремонту колії, необхідно, за можливістю, завчасно виконувати всі підготовчі 
роботи. На ці роботи встановлюються самостійні норми. 

Виконання колійних робіт організується ланковим, поточним та 
змішаним (поточно-ланковим) способами. 

При ланковому способі виконання робіт в залежності від чисельності 
робітників в ланці, довжини фронту робіт та інших умов. При даній 

організації праці робітники розосереджуються рівномірно продовж всього 

фронту з одночасним розгортанням робіт. Число робітників (Чяв), необхідних 

для виконання обсягів робіт (Q), в заданий час (М), складає: 

M

KTQ
Ч я

××= , 

де Т - норма часу на вимірник, люд.-хв.; 
Кп - коефіцієнт регламентованих перерв (неперекриті перерви на 

пропуск поїздів з сусідньої колії і т.інше.). 
Поточний спосіб виконання колійних робіт грунтується на попередній 

спеціалізації праці. Виконання кожної операції (або двох суміжних) 

доручається спеціально виділеним робітникам. Всі операції, що входять до 

складу окремого виду робіт об’єднані в потоці, виконуються паралельно-

послідовно з однаковою швидкістю просування вздовж фронту робіт. Таким 

чином, операції виконуються в єдиному темпі роботи головної машини. За 
головну роботу приймається найбільш механізована та трудомістка. 
Кількість робітників (Чоп) для виконання кожної операції на весь обсяг робіт 
визначається за тією ж формулою. 

Загальна потреба в потоці визначається як сумарна чисельність 
робітників за кожною операцією заданого обсягу робіт. 

∑=
п

опп ЧЧ
1

, 

де n - число операцій (робіт), охоплених потоком. 

При кожному виду ремонту колії до кожної наступної операції (роботи) 

приступають тільки після підготовки для неї необхідного фронту, на якому 

виконано роботи попередньої операції. 

Заділ складається з довжини дільниці lф, на якому розміщується група 
робітників, що виконують попередню операцію, і необхідного за умовами 

виконання наступної операції (роботи) розриву ∆l, тобто відстань між 

робітниками, що виконують останню операцію (n-1) роботи  і першу 

операцію n-ї роботи. 

Інтервал у часі між початком (n-1) і n-ї роботи підраховується за 
формулами: 



 64

І = (lф + ∆l) × mn-1; 

де mn-1 - темп виконання попередньої операції (роботи), м/хв.; 

Q - обсяг робіт (n-1)-ї операції на дільниці (lф+∆l); 

Чn-1 - кількість робітників для (n-1)-ї роботи. 

Змішаний спосіб організації колійних робіт застосовується у випадках, 

коли з яких-небудь причин неможлива повна поопераційна спеціалізація 
робітників. 

Робота бригад з поточного утримання і ремонту колії здійснюється за 
відрядною формою оплати праці на основі технічно обгрунтованих норм 

часу. При виконанні робіт без перерви в русі поїздів час на пропуск поїздів 
нормується окремо і в норми часу на виконання конкретних виробничих 

операцій не включається. 
У зв’язку з тим, що по мірі розгортання всього комплексу робіт у 

"вікно," бригади приступають до роботи неодночасно, а за чітко 

розрахованими інтервалами часу, необхідно скласти графік ступеневого 

виїзду бригад із завчасним сповіщанням робітників про встановлений 

розпорядок робочого дня по окремих бригадах. Якщо неможлива така 
організація праці, то перерви, які виникають при розгортанні робіт та їх 

закінченні, в норми на конкретні операції не включаються. Такі перерви 

нормуються окремо і враховуються при визначенні чисельності робітників. 
При розробці технічно обгрунтованих норм на колійні роботи 

застосовують аналітично-дослідний метод. Для визначення затрат 
оперативного часу при груповому виконанні виробничого процесу 

використовують результати фотографії робочого дня, а в окремих випадках - 

хронометражу. Затрати підготовчо-заключного часу, часу обслуговування 
робочого місця і регламентованих перерв встановлюються у вигляді 
нормативних коефіцієнтів до оперативного часу на основі фотографії 
робочого часу. 

При проведенні спостережень на простих роботах (очищення кюветів, 
нагірних канав, зрізка обочин в місцях перепон для роботи колійних машин, 

одиночна заміна рейкових скріплень, перешивка колії і т.інше.), що 

виконуються одним чи групою робітників у складі двох-трьох чоловік, їх 

витрати часу фіксуються одним спостерігачем. 

При роботах середньої складності (одинична заміна залізобетонних 

шпал, виправлення колії тощо), що виконуються групою робітників у складі 
чотирьох-шести чоловік, затрати часу за всіма операціями фіксує один  

спостерігач при обмеженому фронті робіт і два спостерігачі - при великому 

фронті робіт. 
При складних роботах, що виконує група робітників у складі семи 

чоловік і більше, на фронті значної протяжності  (виправлення колії з 
підбивкою шпал електрошпалопідбивачами, розрядка напруги в безстиковій 

колії) витрати часу за всіма операціями фіксують два і більше спостерігачів. 
У цьому випадку кожним спостерігачем фіксуються витрати часу групи 

робітників, які виконують певні операції, або групи робітників, які 
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виконують ряд операцій на певній дільниці робіт. 
Для визначення оперативного часу під час нормування механізованих 

процесів користуються паспортними даними колійних машин. 

При нормуванні робіт з поточного утримання і ремонту колії, що 

виконуються в умовах мінусових температур на відкритому повітрі та в 
неопалюваних приміщеннях, необхідно враховувати вплив на виробіток 

наступних факторів: обмеженість рухів робітника теплим одягом; зниження 
видимості; незручність при роботі у рукавицях; труднощі в роботі із-за 
наявності на робочому місці снігу, льоду, а також додаткові витрати часу на 
періодичну очистку робочого місця і матеріалів від снігу; зміни в 
технологічних процесах, викликаних низькою температурою та 
несприятливими умовами (вітер, снігопад, мороз тощо). 

 

4 ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ НОРМУВАННЯ ВАНТАЖНО-

РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ 

 

Вантажно-розвантажувальні роботи є початковою і заключною фазою 

процесу перевезень і являють собою сукупність операцій, пов‘язаних з 
навантаженням на рухомий склад в пунктах відправлення, вивантаженням в 
пунктах прибуття або перевантаженням (перевалкою) з одного рухомого 

складу і виду транспорту на інший. Ці роботи безпосередньо впливають на 
підвищення ефективності використання рухомого складу (скорочення 
простою вагонів під вантажними операціями, покращання використання 
місткості і вантажопідйомності вагонів і т.інше.). Тому вибір варіантів 
організації роботи і проектування нормативних матеріалів повинен 

проводитися особливо ретельно на підставі всебічного аналізу виробничих 

можливостей використання передових прийомів і методів праці, 
застосування прогресивної технології і раціональних засобів навантаження, 
встановлення чіткої взаємодії всіх ланок процесу навантаження і 
розвантаження. 

Значний обсяг перевезень та безліч пунктів навантаження і 
розвантаження однойменних вантажів обумовлюють необхідність 
застосування єдиної технології виконання вантажно-розвантажувальних 

робіт і розроблення на цій основі єдиних норм. 

Праця робітників, зайнятих на вантажно-розвантажувальних роботах 

нормується за Єдиними нормами виробітку і часу на вагонні, 
автотранспортні і складські вантажно-розвантажувальні роботи. На роботи, 

які не охоплені цими нормами, розробляються галузеві і місцеві норми. Як 

правило, на вантажно-розвантажувальних роботах застосовується бригадна 
(комплексна) організація праці. Тому норми виробітку і часу 

встановлюються на комплексний процес. 
Технологічний процес навантаження-розвантаження являє собою 

сукупність декількох операцій, в результаті виконання яких здійснюється 
кінцева мета процесу - зміна розташування вантажу. Заключний 

технологічний процес навантаження-розвантаження вантажу в конкретних 

виробничих умовах вантажного пункту називається технологічною схемою. 
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В технологічній схемі будь-якого завершеного процесу навантаження-
розвантаження завжди існує одна або кілька лімітованих операцій, виконання 
яких характеризується найменшою продуктивністю праці. Критерієм 

раціональної побудови технологічного процесу навантаження-розвантаження 
є якомога більша вага вантажу в одному переміщенні при допустимому 

використанні вантажопідйомності машин і механізмів. 
Організація праці щодо здійснення технологічного процесу повинна 

передбачати виконання заданих обсягів робіт найменшою чисельністю 

працівників при широкому застосуванні комплексних бригад і суміщення 
професій. 

Проектування норм для механізованих ліній вантажно-

розвантажувальних робіт проводиться в наступній послідовності: 
- аналізується конкретний склад і організація роботи, встановлюється 

найбільш доцільна структура технологічної схеми навантаження-
розвантаження вантажу; 

- проектується найбільш  раціональний  спосіб  виконання  окремих  

елементів процесу; 

- визначається тривалість кожної операції, яка входить в процес; 
- виявляється лімітована операція комплексного технологічного 

процесу, яка приймається в якості розрахункової. Продуктивність праці на 
виконання попередніх і наступних елементів процесу приводиться у 

відповідність з продуктивністю щодо виконання лімітованої операції шляхом 

зміни чисельності робітників, кількості машин і механізмів; 
- розраховується комплексна норма виробітку механізованої лінії, 

кількісний склад бригади (вантажників, механізаторів), необхідний для 
виконання встановленої норми виробітку, визначається норма часу 

комплексної бригади на 1 т. 
Норма виробітку комплексної бригади за обліковий період у тоннах 

встановлюється за формулою: 

Т

ЧМ
Н в

×
= 0 , 

де Мо - тривалість облікового періоду (робочий день, місяць і т.інше.), 
годин; 

Т - норма часу, годин; 

Ч - кількість робітників, чол. 

При виконанні вантажно-розвантажувальних робіт машинами, норми 

виробітку за різновидом вантажу визначаються з урахуванням раціональної 
ваги вантажу за один підйом і нормативної тривалості циклу вантажно-

розвантажувальної машини. 

Витрати оперативного часу на один цикл для машин періодичної дії 
визначається за формулою: 

tц = tз + tпід + tоп + tпов + tу + tпід.с + tпов.с + tоп.с + tпт, 

де tз - час на застроповування вантажу; 

tпід - час на підйом вантажу, не сумісний з поворотом стріли; 
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tпов - час на поворот стріли; 

tоп - час на опускання вантажу, не сумісного з поворотом стріли; 

tу - час на установлення і відстроповування вантажу; 

tпід.с - час підйому крюка без вантажу, не сумісного з поворотом стріли; 

tпов.с - час повороту стріли крану без вантажу; 

tоп.с - час на опускання крюка без вантажу; 

tпт - час на технологічні перерви, які виникають між суміжними 

елементами циклу і не перекриваються. 
Кількість і зміст елементів циклу змінюється в залежності від роду 

вантажу і умов його переміщення. Наприклад, при вивантаженні вантажів 
грейферними кранами елементи "Застроповування і відстроповування" зі 
складу циклу виключаються. Витрати оперативного часу на окремі елементи 

циклу встановлюють за нормативами, а при їх відсутності - за результатами 

спостережень з раціонально організованим процесом праці. 
На частину елементів циклу час може бути визначений розрахунком за 

формулою. Наприклад, час на: 

- піднімання вантажу   t
v

h
t 1

під

під
під += ; 

- опускання вантажу   t
v

h
t 1

оп

оп
оп += ; 

- поворот стріли   
n

ф
t

1c

пов = ,  

де hпід(hоп) - висота піднімання (опускання) вантажу, не сумісного з 
поворотом стріли; 

vпід(vоп) - швидкість піднімання (опускання) вантажу, приймається за 
паспортом крана; 

 t1 - час на вмикання-вимикання, розгін і гальмування 
вантажопідйомного механізму; 

ф - середній кут повороту стріли крана в градусах, визначених з 
урахуванням позиції крана відносно вагона і складу; 

nc - кількість обертів стріли крана за хвилину за паспортом. 

Норма виробітку в тоннах за зміну при механізованому навантаженні-
розвантаженні вантажів машинами періодичної дії визначається за 
формулою: 

Нв = q × nц, 

де q - вага вантажу в одному підніманні або вага вантажу, що 

переміщається за один цикл; 

nц - кількість циклів машини, які здійснюються за зміну. 

При навантаженні-розвантаженні тарно-пакувальних і штучних 

вантажів кранами, обладнаними крюками, вагу піднімання в тоннах 

знаходять за формулою: 



 68

1000

0 цпq
q

×
=  

де qо - вага одного місця вантажу, кг; 
nц - кількість циклів машини, які зустрічаються за зміну. 

 

Кількість циклів за зміну визначається за формулою 

ц

оп

ц
t

Т
п ×= 60 , 

де Топ - час оперативної роботи за зміну, хв.; 
tц  - тривалість одного циклу вантажно-розвантажувальної машини, хв. 
Норма виробітку (тонн за зміну) при механізованому навантаженні-

розвантаженні вантажів машинами безперервної дії визначається: 
- при навантаженні тарно-пакувальних і штучних вантажів 

транспортерами 

 
t

Т
Н

n

оп
в

kqo= , 

де к - коефіцієнт переводу кг/хв в т/зміну, рівний 0,06; 

tп- інтервал часу між укладанням місць вантажу на стрічку 

(приймається за даними спостережень), хв.; 
- при навантаженні-розвантаженні навалочних вантажів 

транспортерами з горизонтальним розташуванням стрічки 

 
60

Т
Н

оп

в β
λkvВ 2

= , 

де В2 - ширина стрічки, м; 

к - коефіцієнт використання стрічки з урахуванням кута природного 

укосу вантажу; 

v - швидкість руху, м/хв.; 
λ - коефіцієнт заповнення стрічки в залежності від інтенсивності подачі 

вантажу і використання стрічки по ширині; 
β - навантажуваний об’єм вантажу, м3/т. 
Для похилих стрічкових транспортерів  норми виробітку 

розраховуються за вказаною вище формулою із застосуванням наступних 

поправочних коефіцієнтів: при куті нахилу стрічкового транспортера 11-150 

поправочний коефіцієнт до норми виробітку складає 0,95, при 16-180 - 0,90; 

при 19-220 - 0,85. 

Норма виробітку (тонн за зміну) при навантаженні-розвантаженні 
сипучих вантажів елеваторами (норіями) визначається за формулою 

Нв = 0,06 × Топ × i × λ × v × z, 

де i - місткість ковша, л; 

v - об‘ємна насипна вага вантажу, т/м3 (v=1/β); 

λ - коефіцієнт заповнення ковша; 
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z - кількість ковшів, розташованих на 1 пог.м стрічки. 

 

Норма виробітку (тонн за зміну) при навантаженні-розвантаженні 
сипучих вантажів одногвинтовими конвеєрами визначається за формулою 

csnv
d λπ

опв Т Н
4

2

= , 

де d - діаметр гвинта, м; 

s - відстань гвинта, м.  

Для великокускових і важких матеріалів s=(0,5-0,7)×d; для зернових та 
інших сипучих вантажів s =(0,7-1)×d; 

n - число обертів гвинта за хвилину; 

λ - коефіцієнт заповнення перетинів жолоба (для вугільного пилу, 

борошна, зерна, насіння, порошковидного вапна - 0,4; дрібного вугілля - 0,3; 

цементу, гіпсу, кускового вапна, каміння - 0,25; золи, коксу - 0,125); 

c - коефіцієнт, який залежить від кута нахилу конвеєра: при 00-1; при 

50-0,9; при 100-0,8; при 150- 0,7; при 200 -0,65. 

Норма виробітку (тонн за зміну) на ручні і машинно-ручні операції 
розраховується за формулою 

 НВ
ВО

ВОППТОБПЗЗМ

ТТ

)ТТТ(Т-Т

+
+++

= , 

Тзм - встановлена тривалість робочої зміни (робочого дня), хв.; 
То + Тв - нормативна тривалість основного і допоміжного часу на 

виконання одиниці обсягу роботи (1т,1шт, 1м3 і т.п.), хв. Приймається за 
даними хронометражних спостережень. 

Час на підготовчо-заключні дії, обслуговування робочого місця, 
відпочинок і особисті потреби визнається за нормативами в залежності від 

роду вантажу, типу вантажних вагонів і способу виконання вантажно-

розвантажувальних робіт. У тих випадках, коли такі нормативи відсутні, 
тривалість перерахованих витрат визначають на підставі спостереження і 
вимірювання безпосередньо під час виконання вантажно-розвантажувальних 

робіт. 
Чисельність робітників, яка необхідна для виконання ручних операцій 

технологічного процесу навантаження-розвантаження, визначається діленням 

змінного обсягу роботи на норму виробітку одного робітника. Змінний обсяг 
роботи встановлюється виходячи з максимального використання виробничих 

можливостей робочого місця: 

вН

Q
Ч = , 

Q - змінний обсяг роботи в прийнятих одиницях виміру (т, одиниць, м3, 

пакет і т. інше.). 
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V НОРМУВАННЯ ПРАЦІ РОБІТНИКІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ 

ОБСЛУГОВУВАННЯМ І РЕМОНТОМ ТЕХНІЧНИХ 

ЗАСОБІВ 
 

 

1 НОРМУВАННЯ СЛЮСАРНИХ РОБІТ 

 

При нормуванні праці на слюсарних роботах необхідно враховувати те, 
що основний час виконання робіт важко відділити  від допоміжного. Це 
пов’язано з тим, що слюсарні роботи виконуються в основному ручним і 
рідше машинно-ручним способом. Основний час витрачається на 
безпосередню зміну форми і розмірів шляхом обробки або з’єднання деталей 

між собою, а допоміжний час - на дії, які забезпечують виконання основних 

елементів процесу. 

Праця працівників, зайнятих виконанням слюсарних робіт, нормується 
за оперативним часом, який визначається аналітично-розрахунковим або 

аналітично-дослідним способом. Широко застосовуються типові технічно 

обгрунтовані норми. 

При використанні аналітично-розрахункового способу  оперативний 

час може встановлюватися по-різному. 

На одні види робіт, наприклад, шабрування, різання, правка, 
округлення деталей, до оперативного часу включають всі витрати 

допоміжного часу, пов’язані з інструментом, що використовується; 
поверхнею, яка оброблюється; встановленням, закріпленням та зніманням 

деталей. У цьому випадку норма часу: 








 +++
+=
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де Топ - оперативний час на виконання даної слюсарної роботи, нормо-хв; 
     αоб , αвоп , αпз, αпт - нормативні коефіцієнти, що враховують час відповідно 

на обслуговування робочого місця, відпочинок і особисті потреби, 

підготовчо-заключні дії, перерви технологічні у відсотках від оперативного 

часу. 

На інші види робіт, наприклад примірку, розмітку, рубку, 

припилювання, зняття задирок, нарізання різьби, в оперативний час 
включається допоміжний час, що відноситься до інструменту або поверхні, 
яка оброблюється. Таким чином, неповний робочий час являє собою 

оперативний час без допоміжного часу на встановлення, зняття та 
закріплення деталі. У цьому випадку норма часу складає: 
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н
опt  - неповний робочий час, нормо-хв.; 
н
дt  - допоміжний час на встановлення, зняття і закріплення деталі, 

нормо-хв. 
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Неповний оперативний час визначається як сума часу на виконання 
чорнового і чистового переходів за нормативами з урахуванням поправкових 

коефіцієнтів на змінені умови оброблення. Наприклад, твердість матеріалу, 

клас точності оброблення, припуск на оброблення, характер поверхні, що 

обробляється та ін. 

 

Витрати часу на підготовчо-заключні дії і обслуговування робочого 

місця при виконанні слюсарних робіт незначні, мають постійний характер і 
приймаються в розмірі 2,0-2,5% оперативного часу. 

Витрати часу на відпочинок і особисті потреби з урахуванням умов 
ручної роботи складають 5-7% оперативного часу. 

На складальних роботах переважає ручна праця, при цьому основна 
робота невід’ємна від допоміжної. Складальні роботи нормуються за 
оперативним часом без поділу на основний і допоміжний час. Оперативний 

час складальних робіт у нормо-хвилинах 

Топ = Ту + Тд + Тоб + Ткр + Тпр, 

де Ту - час на встановлення; 
Тд - час допоміжних операцій, які виконуються самим складальником 

(промивання, протирання, нагрів, обдування, підбір та перевірка деталей, 

встановлення деталей у пристосування і звільнення їх з них, маркування і 
т.інше.); 

Тоб  - час оброблювальних операцій; 

Ткр  - час закріплювальних операцій; 

Тпр  - час перевірочно-контрольних операцій. 

 

Норма часу на складальні роботи складається з оперативного часу на 
кожну установку з усіма елементами допоміжної, оброблювальної і 
кріпильної роботи; допоміжного часу, пов’язаного з усім вузлом (агрегатом, 

виробом), що складається; час на обслуговування робочого місця; час на 
відпочинок і особисті потреби; час на підготовчо-заключні дії. 

У тих випадках, коли нормативи часу на слюсарні роботи відсутні, 
норми часу на виконання слюсарних робіт розробляються аналітично-

дослідним методом на основі вивчення трудового процесу спостереженням і 
аналізу витрат робочого часу. 

Особливостями виконання ремонтних робіт є наявність операцій, які 
мають непостійну структуру із-за неоднакової повторюваності елементів, з 
яких вони складаються або виявлення в процесі роботи додаткових 

несправностей; перемінні трудомісткості робіт, складність обліку виконання 
робіт; складність розподілу робіт за кваліфікацією виконавців, яка виникає 
внаслідок непостійного переліку робіт. У ремонтній практиці більш часто 

зустрічаються наступні приклади перемінного переліку і трудомісткості 
робіт: 

- кожна деталь при одному і тому ж виді ремонту вагона або 

локомотива характеризується різним станом, отже, і різним обсягом робіт 
щодо усунення несправностей (наприклад, в одному випадку необхідно 
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тільки оглянути і закріпити контакти, а в іншому - замінити деталь); 
- на одному об‘єкті, що ремонтується, може бути кілька однакових 

деталей, але не всі вони потребують ремонту, відновлення або заміни 

(наприклад, при виконанні технічного обслуговування локомотивів на 
кожному з них замінюється різна кількість гальмівних колодок); 

- не на кожному об‘єкті, що ремонтується, виконуються всі роботи 

(наприклад, не на всіх електровозах, які проходять поточний ремонт, 
здійснюється заміна електропневматичних контакторів). 

Для розробки норм часу на процеси з перемінним переліком і 
трудомісткістю робіт вихідні дані одержують в результаті проведення 
фотографії виробничого процесу. Основна особливість обробки результатів 
такої фотографії полягає в тому, що поряд з нормативним часом по кожному 

структурному елементу нормованого процесу визначають нормативну 

частоту повторюваності цього елементу. 

 

Приклад 1. Визначити нормативний час за структурним елементом, що 

розглядається, і середню нормативну повторюваність деталей, які 
встановлюються на об‘єкт, що ремонтується, використовуючи дані 
спостережень (таблиця 1.1). 

 

Середні витрати часу на виконання елементу, які приймаються за 
норматив, складають: 

)(26
9

1362351731223447
хвилин=++++++++

. 

Середня нормативна повторюваність деталей, які встановлюються на 
об‘єкт, що ремонтується:  

.)(11,4
9

213817456
шт=++++++++

. 

Дані спостережень 
 

Таблиця 1.1 
 

Показник 
Номер спостереження 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кількість деталей, які 
встановлюються на об‘єкт, що 

ремонтується 
6 5 4 7 1 8 3 1 2 

Витрати часу на встановлення 
всіх деталей, хв. 47 34 22 31 7 51 23 6 13 

Витрати часу на встановлення 
однієї деталі, хв. 7,8 6,8 5,5 4,4 7,0 6,4 7,7 6,0 6,5 

 

Приклад 2. За даними прикладу 1 розрахувати час за елементом, який 

розглядається, якщо в результаті аналізу даних спостережень встановлено 

недоброякісність першого виміру. 
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Визначимо суму витрат часу щодо замірів, які залишилися після 
аналізу: 

34 + 22 + 31 + 7 + 51 + 23 + 6 + 13 = 187 (хв.) 

Розрахуємо число встановлених за цей час деталей: 

5 + 4 + 7 + 1 + 8 + 3 + 1 + 2 = 31 (шт.) 

Витрати часу на одну деталь: 

.)(03,6
31

187
хв=  

Нормативні витрати часу, які повинні бути включені в норму на 
операцію за даним елементом 

6,03 × 4,11=24,8 (хв.) 

В тому випадку, коли елемент операції повторюється не на всіх 

об’єктах ремонту, порядок визначення нормативних витрат часу полягає в 
наступному. 

 

Якщо зміст роботи і перелік трудових прийомів циклічно повторюється 
на всіх об‘єктах, на яких зустрівся даний елемент, і при аналізі не один з 
вимірів не виключений із часового ряду, то нормативний час розраховується 
діленням суми всіх вимірів часу на число спостережень. 

Приклад 3. Розрахувати нормативний час, що включається в норму на 
операцію за елементом, який розглядається, і середню нормативну 

повторюваність структурного елементу за даними спостережень (табл.1.2). 

Нормативний час, що включається в норму на операцію за елементом, 

який розглядається: 

.)(1,11
9

12171513111814
хв=++++++

 

Середня нормативна повторюваність структурного елементу, який 

розглядається:   78,0
9

1111111 =++++++
 

Дані спостережень  

Таблиця 1.2 

Показник 
Номер спостереження 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Витрати часу на увесь обсяг 
роботи, який постійно 

повторюється, хв. 
14 18 11 13 - 15 - 17 12 

Нормативна повторюваність 
структурного елементу 

1 1 1 1 - 1 - 1 1 
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При виключенні одного або кількох вимірів але не більше 15% їх 

загального числа, із часового ряду для визначення нормативного часу, 

спочатку встановлюють нормативну повторюваність даного елементу роботи 

на об‘єктах, що ремонтуються. Вона розраховується діленням числа вимірів 
на загальне число спостережень. Потім знаходять середні витрати часу на 
виконання елементу в припущенні, що він повторюється на кожному об‘єкті 
ремонту. Для цього суму витрат часу щодо замірів, які залишилися після 
аналізу, ділять на число цих вимірів. Нормативний час розраховують 
множенням середніх витрат часу на нормативну повторюваність елементу. 

 

Приклад 4. Визначити нормативний час, який враховується під час 
розрахунку норми на операцію, за даними спостереження (табл. 1.3). 

У даному випадку маємо 9 спостережень і 8 вимірів. 
 

Середня нормативна повторюваність деталей: 

.)(33,3
9

21381456
шт=+++++++

 

Нормативний час, який враховується при розрахунку норми на 
операцію: 

.)(6,22
9

13623547223447
хв=+++++++

 

 

Дані спостережень 

Таблиця 1.3 
 

Показник 
Номер спостереження 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кількість деталей, які 
встановлюються на об‘єкт, що 

ремонтується 
6 5 4 - 1 8 3 1 2 

Витрати часу на встановлення 
всіх деталей, хв. 47 34 22 - 7 51 23 6 13 

Витрати часу на встановлення 
однієї деталі, хв. 7,8 6,8 5,5 - 7,0 6,4 7,7 6,0 6,5 

 

Приклад 5. Розрахувати нормативний час, що враховується при 

розрахунку норми на операцію, за даними таблиці 1.3, якщо перший вимір 

призначений недоброякісним і виключений із ряду. 

Норма часу: 

(хв.) 21,6  3,33 
2138145

Т =×
++++++

++++++= 136235172234
 

Норма часу на операцію в цілому визначається так само, як і при 

використанні в якості вихідних даних хронометражу, тобто підсумовуванням 
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нормативних витрат часу за кожним елементом. 

Остаточно запроектована норма часу оформлюється у вигляді 
технолого-нормувальної карти. 

Найбільш доцільною формою нормування праці під час виконання 
ремонтних робіт є розробка укрупнених норм часу. Укрупнена норма являє 
собою загальні витрати робочого часу на максимально можливий обсяг 
роботи, що виконується і складається із комплексу організаційно і технічно 

пов’язаних між собою робочих операцій. Застосування укрупнених норм 

часу сприяє усуненню недоліків, які властиві поопераційному нормуванню 

праці. Укрупнені норми розроблюється на підставі діючих технічно 

обгрунтованих норм. Укрупнена норма часу вважається технічно 

обгрунтованою, якщо всі поопераційні норми часу, що увійшли до неї, 
встановлені одним із способів аналітичного методу нормування праці. 

Укрупнені норми, що проектуються, повинні задовольняти наступним 

основним умовам: не об’єднувати операції, які виконуються в різні 
календарні терміни; не містити операції, які виконуються різними бригадами 

або ланками; забезпечувати можливість використання в тих випадках, коли 

та або інша робота відсутня або виконується окремими виконавцями; 

сприяти спрощенню розрахунків з оплати праці; мати допустиму похибку у 

порівнянні з нормуванням за елементними нормами; передбачати 

раціональний склад виконавців; бути зрозумілими для робітників. 
Укрупнена норма часу: 

 ,ТVTу ∑
=

=
m

і 1

 

де m - число операцій, які включені в укрупнену норму; 

T - норма часу на окрему операцію, що включається в укрупнену 

норму; 

V - обсяг роботи з операції в прийнятих одиницях на вимірник, 

вибраний для укрупненої норми (частота повторюваності робіт). 
Під час проектування укрупненої норми враховується трудомісткість 

тільки тих робіт, які передбачаються правилами ремонту, технологічними 

процесами і т.інше., а також робіт, які постійно зустрічаються і періодично 

обов’язкових для прийнятого до розрахунку укрупненого вимірника. 
Кожний параграф укрупненої норми повинен мати назву, містити опис 

робіт, що входять до складу норми, їх обсяги, вимірники робіт, склад бригади 

або ланки, опис організаційної і технологічної оснастки, яка застосовується. 
Від вибору вимірника робіт, на який встановлюється норма часу, 

залежить ступінь укрупнення норм. Вимірник повинен бути зручним для 
обліку виконуваних робіт, розрахунку оплати праці виконавців і дозволяти 

розробляти укрупнені норми для оперативного нормування. 
Найбільшого розповсюдження здобули укрупнені норми, що 

встановлюються за групами робіт на одиницю рухомого складу (наприклад, 

норми часу на слюсарні роботи з ремонту електричних машин електровозів, 
норми часу на столярні роботи з ремонту платформ). 

Остаточна структура укрупненої норми визначається в залежності від 
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конкретних організаційно-технічних умов виконання ремонтних робіт, 
наприклад, в локомотивних депо норми встановлюються на вузол, комплекс 
вузлів і локомотив за серіями локомотивів, видах їх ремонту, групах 

виконавців, у вагонних депо - на деталь, вузол і вагон за типами вагонів і 
видах їх ремонту. 

 

2 НОРМУВАННЯ  ПРАЦІ НА МЕТАЛОРІЗАЛЬНИХ ВЕРСТАТАХ 

 

Норма часу при виконанні токарних робіт визначається в нормо-хв. за 
формулою: 

Т = Том + Тд + Тоб + Твоп + Тпз, 

де Том - норма основного машинного часу; 

Тд - норма допоміжного часу; 

Тоб - норма часу на обслуговування робочого місця; 
Твоп - норма часу на відпочинок і особисті потреби; 

Тпз - норма підготовчо-заключного часу. 

Основний машинний час включає витрати часу на знімання зайвого 

шару металу із заготовки. Підставою для проектування технічно 

обгрунтованих норм часу служить оптимальний режим різання. 
 

Норма основного машинного часу на один перехід при точінні: 

i
Sn

21обр ×
×

++
=

lll
Т , 

де lобр - довжина поверхні, що обробляється, мм; 

l1 - довжина врізання різця, мм; 

l2 - перепробіг різця, мм; 

n - число обертів деталі за хвилину (з режимів різання); 
S - значення подавання різця  (з режимів різання), мм/об.; 

i - число проходів. 
Довжина  врізання різця визначається глибиною різання t: 

l1 = t + 1. 

Перепробіг різця приймається рівним 1-2 мм. 

Основний машинний час на операцію в цілому дорівнює сумі 
основного часу, витраченого на кожний період. 

Допоміжний час на токарні роботи включає в себе час на встановлення, 
вивірення, кріплення, розкріплення і знімання деталі, управління верстатом; 

переміщення частин верстата; вимірювання деталі; заміну ріжучого 

інструменту в процесі роботи. 

Нормативи допоміжного часу встановлюють на два стандартні 
комплекси прийомів. Прийоми об‘єднуються за ознаками послідовності їх 

технологічного виконання: перший комплекс включає в себе прийоми, 

пов’язані з вибором, другий - прийоми, пов’язані з переходом. Нормативи 

часу на виконання першого комплексу прийомів включає в себе витрати часу 
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на встановлення, вивірення, кріплення, розкріплення і знімання деталей, на 
виконання другого комплексу - на встановлення різця на розмір, включення 
подачі, переміщення каретки супорта, повернення  її у вихідне положення 
для оброблення наступної заготовки і т.інше. Основними факторами, які 
визначають тривалість виконання комплексів прийомів, пов‘язаних з 
виробом, є маса і розміри деталі, спосіб встановлення деталі, наявність 
вивірення і ступінь її складності. 

Допоміжний час на токарні роботи визначається, як правило, із раніше 
розроблених нормативів. 

Час на обслуговування робочого місця залежить від характеру 

виробництва, його організації, типу обладнання, складності виконуваних 

робіт. До складу часу на обслуговування робочого місця входить час на 
заміну затупленого інструмента, підналагодження верстата, розкладання 
інструменту на початку зміни, змащення верстата, очищення верстата від 

стружки протягом зміни, прибирання верстата і робочого місця в кінці зміни. 

Витрати часу на чищення, обтирання і змащення верстата, змітання стружки 

визначається особливостями виконуваної роботи, числом точок, що 

змащуються і періодичністю змащення, обсягом стружки, що знімається і 
т.інше. Час на обслуговування робочого місця розраховується у відсотках до 

оперативного часу: 

100

обоп
об

аТ
Т

×
= , 

    де αоб - норматив часу на обслуговування робочого місця, у відсотках   

від Топ. 

Час на відпочинок і особисті потреби регламентується умовами праці у 

відповідності з фізіологічними особливостями трудових процесів при 

виконанні фізично важких робіт або робіт у прискореному темпі. Він 

розраховується у відсотках від оперативного часу: 

100

вопоп
воп

аТ
Т

×
= , 

де αвоп - норматив часу на відпочинок та особисті потреби, у відсотках 

від Топ. 

Підготовчо-заключний час включає в себе витрати часу на 
ознайомлення з документацією, одержання інструкцій, встановлення і 
знімання різців, пристосування та інструменту, налагодження верстата. 
Підготовчо-заключні дії виконуються один раз для всієї партії однорідних 

деталей, що обробляються, і час на ці дії не залежить від розміру партії. Він 

встановлюється за нормативами в цілому на всю партію деталей, а при 

визначенні норми часу на одну деталь, загальна сума витрат підготовчо-

заключного часу ділиться на число деталей в партії. 
 

Машинний час при свердлінні: 
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де i,
Sn

L

о

св
р

⋅
=Т  

св
рL  - розрахункова довжина ходу свердла з автоматичною подачею, мм; 

n - частота обертання свердла, об/с; 
So - подача ріжучого інструменту, за один його оберт, мм. 

Розрахункова довжина: 
св
рL  = lотв + l1 + l2, 

де lотв - довжина отвору, мм; 

l1 - довжина врізання, мм; 

l2 - перепробіг інструменту, мм. 

Довжина врізання залежить від глибини врізання t і головного кута при 

вершині свердла φ на інструменті: 

l1 = t × ctgφ 

Перепробіг інструменту при свердлінні глухих отворів не враховується, 
в інших випадках приймається до 3 мм в залежності від розміру інструменту. 

При розточуванні отворів за кілька робочих проходів машинний час 
складає: 

i
Sn

L

о

р ×
⋅

=Т , 

де і - число проходів. 
Машинний час при фрезеруванні: 

i
V

L
Т

s

ф

р ×= , 

        де ф
рL  - розрахункова довжина шляху переміщення заготовки відносно 

фрези, мм; 

і - число проходів, необхідне для знімання всього припуску; 

Vs - швидкість подачі, мм/хв. 
 

Розрахункова довжина шляху, пройденого інструментом 

ф
рL  = lз + l1 + l2, 

де lз - довжина (ширина) заготовки, мм; 

l1 - глибина врізання, мм; 

l2 - перепробіг фрези, мм. 

Після розрахунку норми часу на верстатну операцію заповнюють 
"Карту аналітичного розрахунку норм часу з нормативів на верстатні роботи” 
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3 НОРМУВАННЯ ПРАЦІ НА ЗВАРЮВАЛЬНИХ АПАРАТАХ ТА 

ПРИСТРОЯХ 

 

До норми часу на зварювальні роботи входить основний час, 
допоміжний час, підготовчо-заключний час, час на обслуговування робочого 

місця і час на відпочинок та особисті потреби. 

Основний час зварювання включає в себе час горіння дуги або час 
плавлення електроду під час зварювання шва і визначається з урахуванням 

технології зварювання, продуктивності зварювального обладнання і режиму 

зварювання та в залежності від просторового положення шва. 
Допоміжний час, необхідний на встановлення деталі на робочому місці, 

поворот її в процесі зварювання, зачищення швів, їх огляд і клеймування, 
встановлення режиму зварювання, заміну електродів та інші аналогічні 
операції. 

Підготовчо-заключний час складається із витрат часу на одержання 
виробничого завдання та інструктаж, налагодження і настроювання 
обладнання і пристосування, здавання роботи і т.інше. 

Час обслуговування робочого місця включає в себе розкладання і 
прибирання інструменту, включення, регулювання і вимикання джерела 
живлення, встановлення огородження, догляд за обладнанням та прибирання 
робочого місця. 

Час на відпочинок і особисті потреби використовується виконавцем 

для відпочинку з метою підтримки нормальної працездатності і 
попередження втоми, для особистої гігієни і природних потреб. 

Норма часу на зварювальні роботи у нормо-хв. визначається як 

Т = (То + Тд) × К, 

де То - норма основного часу; 

Тд - норма допоміжного часу; 

К - коефіцієнт, що враховує витрати часу на підготовчо-заключні дії, 
обслуговування робочого місця, відпочинок та особисті потреби. 

 

 

3.1 Ручне дугове зварювання 

 

Норма часу на зварювання шва розраховується за формулою: 

,твcштч KKLТН ×××=  

де штТ - штучний час з урахуванням підготовчо-заключного, хв.; 
L - довжина шва, м; 

cK - сумарний коефіцієнт на змінені умови роботи;  

твK - коефіцієнт, який враховує тип виробництва.  
Штучний час на 1 пог. м шва розраховується за формулою: 

,1ККТТ двоншшт ××=  
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де ншТ  - неповний штучний час, хв.; 

двоК - коефіцієнт, який враховує допоміжний час, пов'язаний з виробом 

обладнанням, що застосовується і передбачає витрати часу і встановлення 
зібраної металоконструкції, її повертання в процесі зварювання і знімання. 
При розрахунку штучного часу коефіцієнт прийнятий рівним 1,1. 

1К  - коефіцієнт, який враховує підготовчо-заключний час, передбачає 
витрати часу на одержання виробничого завдання, інструменту, електродів,  
ознайомлення з роботою, одержання і здавання інструменту і пристроїв,    
підготування   обладнання   і   пристроїв   до   роботи, настроювання   
обладнання   і   здавання   виконаної   роботи   представнику технічного 

контролю. 

Неповний штучний час на 1 пог. м  шва  розраховується за формулою: 

,)( 0 КtТТ дшнш ××=  

де 0Т  - основний час зварювання, хв.; 

дшt  - допоміжний час, що залежить від довжини зварюваного шва, хв.;  
К  - коефіцієнт, який враховує час на обслуговування робочого місця та 

особисті потреби, і передбачає витрати на підготування до роботи, 

розкладання на робочому місці та прибирання інструменту, вмикання, 
регулювання та відключення джерела живлення, під’єднання до нього та 
від’єднання зварювального кабелю, підтягування його до місця зварювання 
та прибирання робочого місця. На виконання цих операцій прийнято 3% - 7% 

залежно від галузі, а на особисті потреби – до 6% від оперативного часу. 

Таким чином, при розрахунку неповного штучного часу коефіцієнт 
прийнятий рівним 1,07. 

Основний час на зварювання 1 пог. м шва розраховується за 
формулою: 

,
60

н

о
I

F
Т

α
γ
×

××=  

де F - площа поперечного перерізу першого проходу, мм; 

γ - густина наплавленого металу (в розрахунках прийнята 7,85 г/см3); 

I - сила струму, А; 

нα - коефіцієнт наплавлення електродів, г/А-год (в розрахунках 

прийняти 9,5 г/А-год).  

При зварюванні швів, які виконуються за два і більше проходів, 
основний час на зварювання 1 пог. м розраховують за формулою: 

,
60)(60 1
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де F  - площа поперечного перерізу першого проходу, мм; 

nII ,1  - сила струму першого і наступних проходів відповідно, А;  
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При розрахунку основного часу для швів, які виконуються за два 
більше проходів, прийняті величини площі поперечного першого і 
подальших (крім останнього) проходів наведено у таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 
 

Проходи Позначення Площа поперечного перерізу шва, мм2 

Перший 

Другий і подальший 

F1 

Fn 

30 

50 

 

Кількість проходів (n) багатопрохідних швів визначається за 
формулою:  

,11 +−=
nF

FF
n  

деF - площа поперечного перерізу шва, мм2; 

nF - площа поперечного перерізу одного з наступних проходів шва, мм2.  

Допоміжний час, залежний від довжини зварного шва, розраховується 
на 1 пог. м шва за формулою: 

.,,)( 4321 хвttnttt дшдшдшдшдш ++×+=  

де 1дшt  - час на зачищення зварного шва від шлаку після кожного 

проходу, хв.; 

2дшt  - час на переміщення (перехід) електрозварника в процесі 
зварювання швів, хв.; 

3дшt  - час на заміну електродів, розраховується за формулою: 

.,),( 12113 хвFFtFtt змзмдш −×+×=  

де  1змt  - час на заміну електрода при зварюванні першого проходу шва, 
хв.;  

2змt  - час на заміну електрода при зварюванні другого і подальших 

проходів шва, хв.; 

4дшt  - час на огляд і промірювання шва, хв.; 
п - кількість проходів, шт. 
Елементи допоміжного часу, що залежать від довжини шва, які 

враховують витрати часу на зачищення перед зварюванням кромок від 

нальоту іржі, на зачищення прилеглої до шва зони від бризок розплавленого 

металу, обмазування розчином або аерозолем поверхні металу пришовної 
зони і на розмічування переривчастих швів, у склад неповного штучного часу 

не включені. Ці витрати необхідно враховувати тільки у випадках виконання 
їх електрозварником. 

Норма часу на зварювання з'єднань із труб розраховується формулою: 

.,, хвККТН твсштч ××=  
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де штТ  - штучний час (з урахуванням підготовчо-заключного) на 
зварюваний стик, хв.; 

сК  - сумарний поправочний коефіцієнт на змінені умови виконаня 
роботи, за винятком коефіцієнта залежного від довжини шва і коефіцієнта, 
що залежить від положення шва у просторі, які враховані при розрахунку 

штучного часу на стик; 

твК  - коефіцієнт, який ураховує тип виробництва. 
Штучний час на зварюваний стик (кільцевий поворотний) 

розраховується за формулою: 

,11 шдвоnншшт ККККLТТ ×××××=  

де ншТ  - неповний штучний час, хв.; 
L  - довжина зварюваного шва, яка розрахована виходячи із 

зовнішнього діаметра зварюваних труб, м; 

nК  - коефіцієнт, який враховує зварювання кільцевого поворотного 

стику; 

1шК  - коефіцієнт, який враховує довжину (переривчастість) зварного 

шва; 

1,КК дво  - коефіцієнти, які враховують допоміжний час, пов'язаний 

виробом і обладнанням та підготовчо-заключний час. 
Допоміжний час, залежний від довжини зварного шва, розраховується 

на 1 пог. м шва за формулою: 

.,,431 хвttntt дшдшдшдш ++×=  

де 431 ,, дшдшдш ttt  - елементи допоміжного часу залежного від довжини 

зварюваного шва; 
п - кількість проходів. 
 

3.2 Газове зварювання 

  

Розрахунок норми часу на зварювання з'єднань з листових деталей 
 

Норма часу на зварювання з'єднань з листових деталей розраховується 
за формулою: 

,)( твдвоншч КtLТН ×+×=  

де ншТ  - неповний штучний час на зварювання 1 м шва, хв.; 
L  - загальна довжина всіх однотипних швів на зварюваному виробі, м; 

двоt  - допоміжний час, що залежить від зварюваного виробу та 
застосовуваного обладнання, включає витрати часу на встановлення, поворот 
і знімання зварюваного виробу, переміщення газозварника і транспортування 
балонів, хв. 

Карти допоміжного часу, що залежать від виробу і застосованого 

обладнання, розроблені з урахуванням часу на обслуговування робочого 
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місця, часу перерв на відпочинок та особисті потреби і підготовчо-

заключного часу. 

твК  - коефіцієнт, який враховує тип виробництва.  
Неповний штучний час на зварювання 1 м шва розраховується: 

,)( 0 КtТТ дшнш ×+=  

де 0Т  - основний час газового зварювання 1 м шва, хв.; 

дшt  - допоміжний час, який залежить від довжини зварного шва, 
враховує витрати часу: на зачищення кромок деталей перед зварюванням, на; 
зачищення шва від окалини, на зміну присадної дротини, на огляд і промір; 

шва, хв.; 
К  - коефіцієнт, який враховує час на обслуговування робочого місця, 

перерви на відпочинок і особисті потреби, підготовчо-заключний час. 
 

Час на обслуговування робочого місця (Тобс) включає витрати часу на: 
розкладання і прибирання інструменту, шлангів, установлення, підключення 
(відключення) та зміну балонів, запалювання (гасіння), прочищення і 
охолодження зварювального пальника; обслуговування ацетиленового 

генератора; прибирання робочого місця від шлаку, сміття. 
Час на обслуговування робочого місця (То6с) приймається у розмірі до 

10% від оперативного часу (залежно від галузі). 
Час на відпочинок та особисті потреби (Тв0) приймається у розмірі до 

7% від оперативного часу (залежно від галузі). 
Підготовчо-заключний час (Тт) включає витрати часу на: одержання 

виробничого завдання та інструктажу; ознайомлення з роботою; одержання 
(здавання) інструменту, пристроїв; установлення та регулювання заданого 

тиску   газів;   здавання   роботи.   Підготовчо-заключний   час   прийнятий у 

розмірі 5% від оперативного часу. 

Основний час на зварювання 1 м шва з'єднань розраховується за 
формулою: 

,FСТ о ×=  

де C  - час наплавлення металу об'ємом 1 см3 (табл. 3.2); 

F - площа поперечного перерізу шва, мм2. 

Таблиця 3.2.1 
 

Товщина зварюваного 

металу, мм, до 

Номер наконечника 
пальника 

С - час наплавлення 1 см3 

металу, хв. 
більше 1 до 1,5 1 1,3 

4 2 1,1 

7 3 0,73 

9 4 0,62 

12 5 0,52 

18 6 0,42 

30 7 0,38 
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Розрахунок норми часу на зварювання з'єднань з труб 
 

Норма часу на зварювання з'єднань з труб розраховується за 
формулою: 

,)( твдвонштч КtТН ×+=  

де нштТ  - неповний штучний час на зварювання кільцевого стику труби, 

хв.; 

двоt - допоміжний час, який залежить від зварюваного виробу та 
застосовуваного обладнання, включає витрати часу на встановлення, поворот 
і знімання зварюваного виробу, на переміщення газозварника і на 
транспортування балонів, хв.; 

твК  - коефіцієнт, який враховує тип виробництва. 
Неповний штучний час на зварювання з'єднань з труб розраховується 

на довжину кільцевого стику залежно від діаметра та товщини стінки труби 

за формулою: 

,21 ККLТТ штншншт ×××=  

де ншТ  - неповний штучний час на зварювання 1 м шва, хв.; 

штL  - довжина кільцевого шва зварюваної труби, м; 

1К  - коефіцієнт, що враховує довжину кільцевого шва труби, табл. 3.3; 

2К  - коефіцієнт, який враховує вид кільцевого шва, табл. 3.3. 

 

Таблиця 3.2.2 
 

Вид шва 
Довжина кільцевого стику, м, до 

0,05 0,10 0,25 0,5 Понад 0,5 

Коефіцієнт 
Кільцевий 

короткометражний, К1 
1,30 1,25 1,20 1,10 1,00 

Кільцевий у 
вертикаль-
ній площині 

К2 

поворотний 1,3 

Непово-

ротний 
1,4 

Загальний 

коефіцієнт,  

21 KKK ×=  

поворотний 1,70 1,60 1,55 1,40 1,30 

Непово-

ротний 
1,80 1,75 1,65 1,55 1,40 

 

Розрахунок норми часу на наплавлення поверхонь деталей 
 

Норма часу на наплавлення поверхні деталі розраховується за 
формулою: 

,)( твдвоншнч КtТН ×+=  

де ншнТ  - неповний штучний час на наплавлення різних поверхонь, хв.; 

двоt  - допоміжний час, який залежить від виробу та застосованого 

обладнання, включає витрати часу на встановлення, поворот і знімання 
виробу, на переміщення газозварника та на транспортування балонів, хв.; 
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твК  - коефіцієнт, який враховує тип виробництва. 
Неповний штучний час на наплавлення різних поверхонь деталей, що 

наведений у картах збірника норм, розраховується за формулою: 

,днонншн tТТ +=  

де онТ  - основний час наплавлення, хв.; 

днt  - допоміжний час, який залежить від наплавленої поверхні і 
враховує витрати часу на зачищення поверхні від нальоту іржі, заміну 

присадного дроту, зачищення наплавленої поверхні від окалини, хв. 
Основний час наплавлення розраховується за формулою: 

,VСТ он ×=  

де С - час наплавлення 1 см3 металу (табл.. 3.2); 

V - об'єм наплавленого металу, см3. 

 

3.3 Електрошлакове зварювання 

 

Норма часу на зварювання шва розраховується за формулою: 

.,, хвtКLТН двонншч +××=  

де ншТ - неповний штучний час на 1 м шва, хв.; 
L  - довжина шва (з урахуванням початкових і вивідних планок), м; 

нК  - поправочний коефіцієнт на змінені умови роботи; 

двоt  - допоміжний час, пов'язаний з виробом і обладнанням, що 

застосовується, хв. 
Неповний штучний час на зварювання 1 м шва розраховується з 

формулою: 

.,,)( хвКtТТ дшонш ×+=  

де оТ  - основний час зварювання, хв.; 

дшt  - допоміжний час, який залежить від довжини шва, що зварюється,  
хв.; 

К  - коефіцієнт, що враховує час на обслуговування робочого місця 
відпочинок і особисті потреби, та підготовчо-заключний час. 

Основний час на зварювання 1 м шва розраховується за формулою: 

.,,
60

хв
V

Т
зв

о =  

де Vзв - середня розрахункова швидкість зварювання, м/год. 

Для швів, що виконуються дротовими і пластинчастими електродами, 

швидкість зварювання розраховується за формулою: 

.,/, годм
F

Fn
VV

n

ee
eзв

×
×=  
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де Vе - швидкість подачі електродного дроту або пластинчастого 

електрода, м/год.; 

nе - кількість дротових або пластинчастих електродів; 
Fе - площа поперечного перерізу дротового або пластинчастого 

електрода, мм2; 

 

Fн - площа поперечного перерізу наплавленого металу, мм. 

Для швів, що виконуються плавким мундштуком, швидкість 
зварюванні розраховується за формулою: 

,
∑−
×

×=
плн

ee

eзв
FF

Fn
VV  

де Vе - швидкість подачі електродного дроту, м/год. (прийнята при 

розрахунку Vзв рівною 140 м/год.); 

пе - кількість дротових електродів; 
Fе - площа поперечного перерізу дротового електрода, мм2; 

Fн - площа поперечного перерізу наплавленого металу, мм2; 

∑ плF  - сумарна площа поперечного перерізу пластин плавких 

мундштуків, мм2. 

Допоміжний час, що залежить від довжини шва (tдш), включає витрати 

часу на: 
- огляд і зачищення поверхні металу пневмоточилом під повзун 

(підкладку); 

- перевірку та коригування розміщення мундштуків у зазорі при 

зварюванні дротовим електродом методом переміщення апарата по 

напрямній рейці вздовж стику; 

- обмазування знімних (мідних) підкладок, що залишаються, (стальних) 

вогнетривкою глиною;  

- зачищення шва від шлаку та його огляд. 

Допоміжний час, що залежить від зварюваного виробу та застосову-

ваного обладнання ((два), включає витрати часу на: 
- установлення, повертання та знімання зварюваного виробу, 

апаратури, технологічного оснащення (опор, площадок,  підставок тощо); 

- зарядку касет електродним дротом, їх установлення та знімання; 
- установлення знімних мідних підкладок, повзунів, підключення до 

них шлангів для охолодженої води та знімання їх після зварювання; 
- установлення стальних підкладок, що залишаються, плавких 

мундштуків, пластинчастих електродів; 
- підключення та відключення струмопідводів до зварювального 

обладнання.  
Час обслуговування робочого місця (Тобс) включає витрати часу на: 
- розкладання та прибирання інструменту, пристроїв, змінних деталей 

до зварювального обладнання; 
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- одержання та піднесення до робочого місця флюсу, його засипання в 
"карман" і вирівнювання, підготування флюсоплавильного апарата та 
заливання рідкого шлаку в "карман"; 

- піднесення та приготування розчину вогнетривкої глини, необхідної 
для обмазування повзунів, підкладок, початкових і вивідних планок;  

- вмикання і вимикання джерела живлення та регулювання режиму 

зварювання; 
- догляд за зварювальною апаратурою (обдування стисненим повітрям,    

протирання, змазування) та підналагодження під час зварювання. 
 

 

3.4 Контактне зварювання 
 

Норма часу на виконання контактного зварювання в умовах масового і 
великосерійного виробництва визначається за формулою: 

ШТч ТН = . 

Норма штучного часу визначається підсумовуванням основного і 
допоміжного часу і множенням цієї суми на коефіцієнт, що враховує час 
організаційно-технічного обслуговування, відпочинок і особисті угреби за 
формулами:  

а) для точкового зварювання: 

,)( КtіtТ дoШТ ТТ
×+×= ∑  

б) для рельєфного зварювання: 

,)( КttТ дoШТ РР
×+= ∑  

в) для шовного зварювання: 

,)( КttТ дoШТ ШШ
×+= ∑  

г) для стикового зварювання: 

,)( КttТ дoШТ СС
×+= ∑  

де 
То

t  - основний час зварювання однієї точки, хв.; 

і - кількість точок, що підлягають зварюванні в даній операції; 

Ро
t  - основний час рельєфного зварювання деталі, хв.; 

Шо
t - основний час шовного зварювання на 1 м шва, хв; 

Со
t  - основний час зварювання одного стику, хв.; 

∑ дt  - допоміжний час на операцію, в який входить сума часу на: 

встановлення усіх деталей вузла, закріплення і відкріплення деталей, 

встановлення деталей (вузла) на електрод і знімання з електрода,  
переміщення деталі (вузла), переміщення деталі (вузла) на крок,  

переміщення зварювального пістолета (кліщів) та ін.; 

К - коефіцієнт, що враховує час на організаційно-технічне 
обслуговування робочого місця, відпочинок і особисті потреби: 
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,
100

1 вопобс аа
К

+
+=  

де обса  - час організаційно-технічного обслуговування робочого місця, 
відсоток від оперативного часу; 

вопа  - час на відпочинок і особисті потреби, відсоток від оперативне часу. 

Час на організаційно-технічне обслуговування включає: 
- час на підведення і відведення охолоджуючої рідини; 

- час регулювання охолоджування електродів; 
- час підрегулювання режиму зварювання; 
- час зачищення контактної поверхні електрода; 
- час прибирання робочого місця протягом і в кінці зміни. 

 

Основний час контактного зварювання розраховується за формулами: 

 а) при точковому зварюванні: 

;
а

t
tt вмик
цоТ

+=  

б) при рельєфному зварюванні: 

;вмикцо ttt
Р

+=  

де цt  - час циклу зварювання, хв.; 

вмикt  - час вмикання зварювальної машини, хв.; 
а - кількість точок, що зварюються за одне вмикання машини. 

Час циклу точкового і рельєфного зварювання розраховується за 
формулою: 

,пкзвстц ttttt +++=  

де стt  - час витримки "стиснення"; 

звt  - час зварювання; 

кt  - час витримки "проковування"; 

пt  - час витримки "пауза". 

Залежно від конструктивних і технологічних вимог і обладнання, 
точкове зварювання металів може здійснюватися на "м'яких" і "жорстких" 

режимах. 

Значення стt , кt  і пt  визначаються продуктивністю зварювальної машини. 

Враховуючи, що продуктивність різних машин різна, при розрахунку 

прийнято, що точкове зварювання деталей Н < 2 мм проводять на машинах 

продуктивністю 150 зварювань/хв, точкове зварювання деталей Н ≥ 2 мм - на 
машинах продуктивністю 70 зварювань/хв, а рельєфне зварювання - на 
машинах продуктивністю 60 зварювань/хв (де Н - товщина деталі, мм). 

Зазначену продуктивність машини розвивають при зварюванні деталей 

мінімальної товщини на "жорстких" режимах. 

При цьому мінімальні значення часу витримки "стиснення", 

"проковування" і "пауза" tmin рівні: 
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- при точковому зварюванні деталей Н < 2 мм - 0,12 с.; 
- при точковому зварюванні деталей Н ≥ 2 мм - 0,2 с.; 
- при точковому зварюванні алюмінієвих сплавів і рельєфному 

зварюванні tmin= 0,32 с. 
За умови mintttt пкст === , час циклу зварювання розраховують за 

формулами: 

при ,5,0 minttt звк 〈×=  

;
60

1
)3( min ×+×= pdц ttt  

при ,5,0 minttt звк ≥×=  

;
60

1
)5,12( min ×+×= pdц ttt  

в) основний час шовного зварювання складається з часу зварювання шва, 
часу вмикання машини і розраховується за формулою: 

,вмикзво tltt
Ш

+×=  

звt - час зварювання 1 м шва, хв.; 
l  - довжина шва, м; 

,вмикt - час вмикання шовної машини, хв. 
Час   зварювання    1   м   шва   при   контактному   шовному   зварюванні 

розраховується за формулою: 

,
1

зв

зв
V

t =  

Vзв - швидкість шовного зварювання, м/хв; 
г) основний час стикового зварювання включає: 
-  час вмикання машини; 

- при зварюванні оплавленням: час попереднього підігрівання, 
оплавлення та садки; 

- при зварюванні опором: час протікання зварювального струму.  

Норма часу на виконання контактного зварювання в умовах середнього і 
малосерійного виробництва визначається підсумовуванням часу на 
встановлення і знімання деталей (вузлів) і неповного штучного часу на 
комплекс прийомів за формулою: 

,)( 21 1
КТКТН дНШч ×+×=  

де НШТ  - неповний штучний час на комплекс прийомів, хв.; 

1д
Т  - допоміжний час на встановлення деталей  перед зварюванням 

знімання після зварювання, хв.; 

1К  - коефіцієнт, що враховує матеріал, що зварюється; 

2К  - коефіцієнт, що враховує кількість вузлів, що зварюються, і партій. 
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Неповний штучний час включає оперативний час, час на організаційно-

технічне обслуговування робочого місця, відпочинок і особисті потреби. З   

метою укрупнення нормативів у неповний штучний час включений 

підготовчо-заключний час. Неповний штучний час розраховується за 
формулою: 

,
100

1 ..
.. 







 ++
+×= зпвопобс

опшн

ААА
ТТ  

де опТ   - оперативний час, хв.; 
Аобс - час організаційно-технічного обслуговування робочого місця, 

процент від оперативного часу; 

Авоп - час на відпочинок і особисті потреби, процент від оперативного 

часу; 

Ап.з. - підготовчо-заключний час, процент від оперативного часу. 

Оперативний час розраховується за формулою: 

Топ = То + Тд, 

де То - основний час контактного зварювання, хв.;  
Тд - допоміжний час на протирання перед зварюванням деталей (вузлів), 

зачищення поверхні після зварювання, огляд зварюваного шва, хв. 
При розрахунку нормативів неповного штучного і допоміжного часу 

врахований підготовчо-заключний час, час на організаційно-технічне 
обслуговування, відпочинок і особисті потреби для шовного, рельєфного і 
стикового зварювання в розмірі 14-16 % від оперативного часу, а для 
точкового зварювання склад і тривалість цього часу. 

 

3.5 Дугове зварювання в середовищі захисних газів 

 

Норма часу на зварювання шва розраховується за формулою: 

,твзншч ККLТН ×××=  

де ншТ  - штучний час з урахуванням підготовчо-заключного, хв.;  
L  - довжина шва, м;  

зК  - коефіцієнт на змінені умови роботи, який розраховується за 
формулою: 

,тпідшпуз КККККК ××××=  

де Ку - коефіцієнт, залежний від зручності виконання робіт; 
Кп - коефіцієнт, залежний від положення шва у просторі; 
Кш - коефіцієнт, залежний від виду і довжини ділянки шва;  
Кпід - коефіцієнт, залежний від підігріву зварюваного виробу; 

Кт - коефіцієнт, залежний від температури навколишнього середовища; 
Ктв - коефіцієнт, який враховує тип виробництва. 
Штучний час на 1 пог. м шва розраховується за формулою: 

,1ККТТ двоншшт ××=  
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де ншТ  - неповний штучний час на 1 пог. м шва, хв.; 

двоК  - коефіцієнт, який враховує допоміжний час, що залежить від 

зварюваного виробу і типу обладнання, передбачає витрати часу на 
клеймування і маркування шва, встановлення і знімання щитів для 
захищення від зварювальної дуги, переходи електрозварника без перешкод у 

процесі роботи, встановлення виробів на стенд, їх одноразове повертання, 
знімання і транспортування на складське місце після зварювання. При 

розрахунку штучного часу коефіцієнт прийнято у розмірі 1,12. 

1К  - коефіцієнт, який враховує підготовчо-заключний час і передбачає 
витрати часу на одержання виробничого завдання і зварювального матеріалу, 

ознайомлення з роботою, одержання і здавання інструменту, пристроїв, 
підготовка обладнання і пристроїв до роботи, настроювання обладнання на 
заданий режим і здавання виконаної роботи представникам технічного 

контролю. При розрахунку штучного часу коефіцієнт прийнято у розмірі 
1,04. 

Неповний штучний час на 1 пог. м шва розраховується за формулою: 

,)( КtТТ дшонш ×+=  

де То - основний час на зварювання 1 пог. м шва, хв.; 

дшt  - допоміжний час, залежний від довжини зварюваного шва, хв.; 
К - коефіцієнт, який враховує час на обслуговування робочого місця і 

особисті потреби і передбачає такі витрати: 

- розкладання на робочому місці та прибирання інструменту; 

-  вмикання, регулювання та вимикання джерела живлення; 
- підготовка напівавтомата до роботи, підключення на початку і 

відключення в кінці зміни; 

- усунення дрібних неполадок обладнання і забезпечення його 

справного стану; 

-  підтримка заданого режиму в процесі роботи; 

-  вмикання, регулювання і вимикання подачі вуглекислого газу; 

-  прибирання робочого місця. 
При розрахунку неповного штучного часу коефіцієнт прийнято в 

розмірі 1,1 (до 4 % - на обслуговування робочого місця і до 6 % - на особисті 
потреби від оперативного часу, залежно від галузі). 

Основний час на зварювання 1 пог. м шва розраховується за 
формулою: 

,
60

н

o
aI

F
T

×
××= γ

 

 F - площа поперечного перерізу шва, мм2; 

γ - густина наплавленого металу (в розрахунках прийнята 7,85 г/см3); 

І - сила струму, А; 

ан - коефіцієнт наплавлення електродів (г/А-год), який прийнятий за 
даними Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона і на основі досвіду 

передових підприємств. Його величина при зварюванні вуглецевих та 
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низьколегованих сталей у середовищі вуглекислого газу наведена в      
таблиці 3.5.1. 

 

Таблиця 3.5.1 
 

Товщина 
зварю-

вально 

металу, мм, 

до 

Діаметр електродного дроту, мм 

0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 

Коефіцієнт наплавлення ан, г/А-год 

10 

20 

60 

>60 

11,5 

- 

- 

- 

12,4 

- 

- 

- 

13,0 

13,8 

- 

- 

13,5 

14,2 

15,2 

- 

14,1 

14,8 

16,0 

17,1 

15,1 

16,0 

17,8 

19,0 

 

Допоміжний час, залежний від довжини зварного шва, розраховується 
на 1 пог. м шва за формулою: 

,321 дшдшдшдш tnttt +×+=  

1дшt  - час на зачищення завершального проходу зварного шва від 

окисної плівки, хв.;  

2дшt  - час на переміщення (переходи) електрозварника при зварюванні 
багатопрохідних швів, заміну касети з електродним дротом, хв.; 

3дшt  - час на огляд і промірювання зварного шва, хв.;  
п - кількість проходів, шт. 
Елементи допоміжного часу, залежні від довжини шва, які враховують 

витрати часу на зачищення кромок перед зварюванням від нальоту іржі,     
нанесення захисного технологічного розчину,  зачищення прилеглої до шва 
зони від бризок розплавленого металу і на розмічування переривчастих швів, 
у склад неповного штучного часу не включені. Зазначені витрати часу   

необхідно   враховувати   лише   у   випадках   виконання електрозварником. 

Кількість проходів багатопрохідних швів визначається за формулою: 

,11 +−=
nF

FF
n  

де F - площа поперечного перерізу шва, мм ; 

F1 - площа поперечного перерізу першого проходу, мм2; 

Fn - площа поперечного перерізу одного з наступних проходів шва, мм2. 

Прийнята величина площі поперечного перерізу швів для першого та 
подальших проходів наведена в таблиці 3.5.2. 

 

Таблиця 3.5.2 
 

Проходи 
Позна-
чення 

Площа поперечного перерізу шва, мм2 

cталь вуглецева і 
низьколегована 

cталь легована і 
високолегована 
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Перший 

Другий і подальший 

F1 

Fn 

30 

50 

20 

40 

 

3.6 Газове, газоелектричне та киснево-флюсове різання металів 

 

Складові частини норми часу на газове, газоелектричне і киснево-

флюсове різання металів:                          
- основний час; 
- допоміжний час; 
- час обслуговування робочого місця; 
- час на особисті потреби; 

- підготовчо-заключний час. 
Основний час різання (То) - це час безпосереднього здійснення 

машинного або ручного різання металу. 

Допоміжний час (Тд) поділяється на: 
- допоміжний час, залежний від довжини розрізу (tдр), який включає 

витрати часу на огляд і обчищення від місцевих забруднень місць розрізу на 
поверхні металу, огляд і перевірку якості обрізаних кромок деталей, 

обчищення  кромок деталей від шлаку (входить до складу неповного 

штучного часу); 

- допоміжний час, поєднаний з виробом і застосовуваним 

устаткуванням (tд.в.у.), який включає витрати часу на: установлення, поворот і 
знімання виробу, листового й профільно-сортового прокату, що розрізується,  
знімання вирізаних заготовок (деталей) і відходів металу; установлення і 
вивірення копіра, різака, переміщення газорізальника.  

Час обслуговування робочого місця (Тоб) включає витрати часу на: 
розкладання і прибирання інструменту, шлангів; установлення, 

підключення (відключення) та заміну балонів з газом; перевірку стану 

устаткування. яке експлуатується, з виявленням його можливих 

несправностей; догляді за устаткуванням (протирання, змазування); 
вмикання (вимикання) і регулювання швидкості різання, запалювання 
(гасіння) і регулювання полум'я та ріжучого струменя різаків і т. ін.; 

підналагодження устаткування під час роботи і усунення дрібних неполадок 

(зміна й зачищення мундштуків, машинних і ручних різаків, коректування 
прямування різаків відносно лінії розрізу і т. ін.); прибирання робочого місця 
від обрізків, металу, шлаку, сміття. 

Час на обслуговування робочого місця прийнято у відсотках від 

оперативного часу.  

Час на особисті потреби (Топ) прийнято у відсотках від оперативного 

часу. 

Підготовчо-заключний час (Тп.з.) включає витрати часу на: 
одержування виробничого завдання, технічної документації, 

ознайомлення з роботою, виробничий інструктаж; одержування (здавання) 
інструменту, пристроїв, змінних деталей необхідних для виконання 
технологічного процесу різання; підготовку устаткування і пристроїв до 
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роботи (підключення і відключення шлангів, кабелів, флюсоживильників, 
установлення висоти різаків над листом, який розрізується, установлення 
різаків під кутом при різанні фасок; підготовлення різаків до роботи;  

 

Розрахування норм часу і її складових частин 
 

Розрахунки нормативів часу швидкості кисневого, киснево-флюсового 

та повітряно-плазмового різання різних металів прийняті на підставі даних 

спеціалізованих науково-дослідних інститутів та виходячи з досвіду 

промислових підприємств за умовою, що чистота кисню при кисневому та 
киснево-флюсовому різанні, складає 99,5% (кисень технічний 2-го сорту – 

ГОСТ 5583-78).  

При цьому на стаціонарних машинах забезпечується 2-й клас, а на 
переносних - 3-й клас якості розрізу згідно з вимогами ГОСТ 14792-80. 

Межі товщини металу, який розрізується, прийняті згідно з 
паспортними даними устаткування для машинного різання і різаків для 
ручного різання, що експлуатуються на підприємствах. 

Норма часу у хвилинах на деталь, яка вирізується з листового прокату 

за один безперервний розріз, і на один розріз (для різновидностей розрізів 
профільно-сортового й фасонного прокату), розраховується за формулою: 

,)( 32.... ККtLТН вцдшн ××+×=  

,)( 1.. КttТТ пдрошн ×++=  

де То – основний час різання, який визначається зо формулою: 

,
1000

V
To =  

V -  швидкість різання, мм/хв.; 
tдр - допоміжний час, залежний від довжини розрізу, хв.; 
tп -  час підігрівання і пробивання металу на початку різання, хв.; 
L - довжина безперервного розрізу на деталь, м; 

tд.в.у. - допоміжний час, поєднаний з виробом і застосовуваним 

устаткуванням, хв.; 
K1 -  коефіцієнт, що враховує час обслуговування робочого місця і час 

на особисті потреби; 

K2 -  коефіцієнт, що враховує підготовчо-заключний час; 
K3 - коефіцієнт, що враховує тип виробництва; 
Тнш -  неповний штучний час на 1 м розрізу, хв.   
При розрахуванні Тнш на 1 м розрізу листового прокату до складу 

допоміжного часу, який залежить від довжини розрізу (tдр) включено витрати 

часу на огляд і обчищення пневматичною щіткою поверхонь металу у місцях 

розрізу та огляд і перевірку якості обрізаних кромок деталей.  

При розрахуванні Тнш на один розріз (виріз) профільно-сортового і 
фасонного прокату, який виконується ручним різаком, основний час різання 
(То) визначено на фактичну довжину кожної із різновидностей різання при 



 95

швидкості різання, яка прийнята з коефіцієнтом 0,9 відносно швидкості 
ручного різання листового прокату відповідної товщини. 

Час підігрівання та пробивання металу на початку різання (tп) для 
профільно-сортового та фасонного прокату прийняті залежно від товщини 

металу в місцях розрізів, у тому числі: 
- руб - за умовою початку різання в замкненому контурі; 
- для іншого профілю - за умовою початку різання від кромки полички 

кутового металу, полички (стінки) двотавра і т. ін. 

Кількість підігрівів і пробивань металу на початку різання при  

розрахунку Тнш на один розріз (виріз)  профільно-сортового та фасонного 

прокату прийнято залежно від їх характеру і коливається від 1 до 3. 

Час обслуговування робочого місця і час на особисті потреби при 

розрахуванні Тнш на 1м розрізу листового прокату і на один розріз (виріз) 
профільно-сортового та фасонного прокату приймаються умовами  

подавання кисню, природного газу, і стисненого повітря із магістралі. 
При розрахуванні норми часу на деталь значення Тнш на 1 м розрізу 

приймається за мовами різання від кромки листа з урахуванням одного 

підігрівання на початку різання на кожний безперервний розріз. 
Під довжиною розрізу (L) мається на увазі безперервний розріз по 

контуру деталі, яка вирізується. Можливі вирізи усередині контуру цієї 
деталі повинні враховуватися окремо, а витрати часу на їх виконання  
необхідно підсумовувати з витратами часу на вирізування деталі по контуру. 

При машинному різанні дрібних деталей (периметром до 0,8 м) 

величину поправкового коефіцієнта (Кп) прийнято при розрахуванні Тшт на  
деталь рівною 1,2; для деталей периметром більше 0,8 м - рівною 1,05.  При 

ручному різанні значення Кп приймається рівним відповідно 1,2 і 1,1. 

Допоміжний час, поєднаний з виробом і застосовуваним 

устаткуванням, (tд.в.у) приймається у відсотках від неповного штучного часу 

на 1 м  розрізу, і включається до норми часу (Нвр) на деталь з різною 

довжиною розрізу. 

Підготовчо-заключний час приймається за умовами подавання кисню, 

природного газу, стисненого повітря із цехової магістралі.   
Норма часу на деталь у хвилинах при машинному і ручному різанні 

деталей із листового прокату повинна прийматися  залежно від довжини 

безперервного розрізу по її контуру. 

У випадку необхідності вирізів всередині деталі, за цими ж картами 

приймається час у хвилинах на кожний виріз, і підсумовується з прийнятим 

часом на різання цієї деталі по контуру. 

В цьому випадку: 

,∑= НН д  

де Нд – норма часу на деталь. 
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VI НОРМУВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ 
 

 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Нормування чисельності - комплекс методичних прийомів з 
проектування нормативних матеріалів витрат робочої сили та визначення її 
потреби на заданий обсяг роботи. Нормативна керівників, прфесіоналів, 
фахівців, технічних службовців та робітників визначається в явочному та 
обліковому обчисленні. 

Явочна потреба встановлюється в тих випадках, коли час виконання 
робіт обумовлено часом здійснення виробничого процесу, і вони не можуть 
бути перенесені на інший час. Нормативна чисельність в явочному 

обчисленні встановлюється також для тих робочих місць, тимчасова 
відсутність працівника на  яких може порушити нормальний хід основного 

виробничого процесу підприємства. У всіх інших випадках чисельність 
робітників та службовців встановлюється тільки в обліковому обчисленні. 

При нормуванні чисельності використовуються норми часу, виробітку, 

обслуговування і нормативи чисельності різного ступеня укрупнення. 
 

 

2 НОРМУВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ НА МАСОВИХ 

ВИДАХ РОБІТ 

 

Потреба в працівниках на заданий обсяг роботи визначається виходячи 

з особливостей організації і змісту праці. 
До масових відносяться роботи одного виду з невеликою 

номенклатурою операцій і багатократною повторюваністю їх протягом 

робочого дня на одному робочому місці. 
В залежності від форми організації виконання ці роботи поділяються на 

наступні групи: 

- сконцентровані в одному місці (товарні  і технічні контори і т.інше.); 
- територіально розосереджені по окремих постах або робочих місцях 

(робочі місця кранівників, прийомоздавальників, чергових по станціях і 
т.інше.). 

Кожна з цих груп у залежності від характеру робіт і зв’язку їх з 
виробничим процесом може містити: 

- роботи, час виконання яких не пов’язаний з часом здійснення окремих 

операцій основного виробничого процесу підприємства і вони можуть 
проводитися щоденно в одну або дві зміни (щоденна робота); 

- роботи, які складають невід‘ємну частину основного виробничого 

(перевізного) процесу і які регламентовані часом виконання та не можуть 
бути перенесені на інший час (головним чином це змінні роботи). 

Явочна потреба працівників, зайнятих виконанням робіт, які 
сконцентровані в одному місці і не залежать від часу здійснення основного 
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виробничого процесу та на інших масових видах робіт, визначається з фонду 

часу, що необхідно для виконання заданого обсягу роботи, тобто: 

взм
я КТ

QТ∑=Ч , 

де яЧ - явочна чисельність працівників для виконання заданого обсягу 

роботи;  

Т - витрати праці за нормами часу на виконання конкретної операції, 
год.; 

Q - обсяг роботи в натуральному вимірі із кожної операції на обліковий 

період, для якого встановлюється чисельність (на робочий день, місяць, рік); 

Тзм - тривалість робочого часу одного виконавця, год.; 

Кв - коефіцієнт, що враховує відсоток виконання норм виробітку, який 

планується. 
У тих випадках, коли для нормування праці використовуються норми 

виробітку, чисельність працівників розраховується за формулою: 

МКН

Q

вв
я

пл=Ч , 

де Qпл - обсяг робіт в прийнятих одиницях виміру на плановий період; 

Нв - норма виробітку одного робітника на одиницю часу; 

М - фонд робочого часу одного робітника за обліковий плановий 

період. 

Явочна кількість робітників-відрядників за професіями і розрядами в 
зміну визначається за формулами: 

;
КН

Q

вв
я ×

= плЧ   
МКН

Q

вв
я ××

= ∑ плЧ , 

Нв × Кв  - планова продуктивність робітників для даної професії. 
На масові роботи, сконцентровані в одному місці, але які виконуються 

в період здійснення перевізного процесу, потреба працівників                                              
визначається з урахуванням коливання обсягу роботи продовж змін і більш 

тривалих періодів. Тому в розрахунковій формулі необхідно передбачити 

поправочний коефіцієнт на нерівномірність розподілу робіт в обліковому 

періоді, тоді: 

змв
я ТК

QТ інКК∑=Ч , 

де Кн - коефіцієнт нерівномірності розподілу роботи в обліковому 

періоді, який визначається відношенням максимально можливого обсягу 

роботи до сталого середньорічного обсягу; 

Кі - нормативний коефіцієнт використання робочого часу за зміну з 
урахуванням максимального обсягу роботи. 

Для розстановки щодо окремих робочих місць, крім загальної потреби, 
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для даної групи працівників визначається контингент на одну зміну. 

При стійкому рівномірному обсязі роботи потреба на одну зміну 

розраховується за формулою: 

МФ

Ф

к
зм я

о=Ч , 

де Фо - нормативний фонд робочого часу на виконання заданого обсягу 

роботи, год; 

Фк - місячний фонд календарного часу,  год. 

Якщо різниця в обсягах робіт між денною і нічною змінами стійка, то 

чисельність робітників розподіляється відповідно до обсягу роботи, яка 
приходиться на кожну зміну. При цьому в деяких випадках (коли це можливо 

за умовами роботи) безперервна тривалість робочого часу для окремих 

робітників може бути встановлена іншою, ніж тривалість зміни  (наприклад, 

7 або 8 год. замість 12 год.). 

У тих випадках, коли обсяг роботи одного виду розосереджений на 
підприємстві за окремими територіально відокремленими постами, 

чисельність робітників визначається за обсягом роботи на кожному посту і 
кількістю постів. При цьому основна увага приділяється повноті 
використання робочого часу. При незначній величині продуктивного 

використання робочого часу повинна розглядатися можливість: виконання 
роботи на двох суміжних постах; суміщення професій; організації роботи 

частини робітників в одну або дві зміни; скорочення (об’єднання) суміжних 

постів; переводу окремих постів на роботу в одну зміну, яка із тривалості 
може не співпадати з установленою для всіх змінних робітників. 

Чисельність робітників, визначена по фонду часу та обсягу роботи, є 
контрольною величиною, до досягнення якої повинні прагнути під час 
розроблення на підприємстві заходів щодо покращання використання 
робочого часу і підвищення продуктивності праці. 

 

 

3 НОРМУВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ, ЗАЙНЯТИХ 

ВИКОНАННЯМ РОБІТ, ЯКІ ПЕРІОДИЧНО ПОВТОРЮЮТЬСЯ 

 

Для даної групи працівників характерне виконання постійних робіт, які 
мають різну періодичність виконання. До них відносяться роботи з обліку і 
складання звітності, з ремонту рухомого складу та інших технічних засобів і 
т.інше. Потреба в таких працівниках на заданий обсяг роботи встановлюється 
також по фонду робочого часу, який визначається з урахуванням 

періодичності виконання робіт. 
Для визначення потреби контингенту робітників                     

з ремонту рухомого складу використовують також нормативи чисельності, 
які встановлені на одиницю місячної програми ремонту, у відповідності з 
періодичністю ремонту агрегатів, вузлів та деталей.  

Розрахунок ведеться за формулою: 
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Q ч
j

1i

m

1i

я ∑∑
= =

=Ч , 

де ч - норматив чисельності робітників на одиницю місячної програми 

ремонту рухомого складу; 

Q - місячна програма ремонту рухомого складу; 

j, m - види ремонту, тип і серія рухомого складу. 

Середній розряд кваліфікації робітників при визначенні їх потреби по 

цих нормативах визначається за формулою: 

Q ч

РQ ч

j

1i

m

1i

к

j

1i

m

1i
я

∑∑

∑∑

= =

= ==Ч , 

де Рк - розряд кваліфікації робітників, передбачений нормативом для 
кожного виду ремонту, типу і серії рухомого складу. 

Для визначення чисельності професіоналів, фахівців та технічних 

службовців рекомендується скласти розрахункову відомість потрібного 

фонду робочого часу на місяць. У відомості наводиться перелік виконуваних 

операцій, одиниця виміру, на яку встановлюються нормативні витрати часу, 

періодичність виконання операцій і місячний фонд робочого часу. 

У тих випадках, коли для виконання робіт потрібні робітники різної 
кваліфікації, підсумок місячного фонду підводиться в цілому за групою робіт 
та за окремими кваліфікаційними групами (посадами) з тим, щоб можна було 

встановити потребу в робітниках різної спеціальності та кваліфікації для 
виконання заданого обсягу робіт. 

 

 

4 НОРМУВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ РОБІТНИКІВ, ЯКІ 
ВИКОНУЮТЬ СТАБІЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК РОБІТ, ЩО МАЮТЬ НЕ 

ПОСТІЙНУ ТРУДОМІСТКІСТЬ 

 

На деяких робочих місцях постійно зустрічається один і той же перелік 

робіт, які хоча і мають однакову назву, але в багатьох випадках відрізняються 
за змістом і витратах праці на виконання кожної з них. При цьому 

періодичність таких змін не підпадає під будь-яку визначену закономірність і 
кожного разу викликається різними виробничими умовами. Тому встановити 

заздалегідь нормативні витрати часу на кожен різновид таких робіт важко, а 
іноді й неможливо. 

Проте нерідко увесь комплекс цих робіт має одне цільове призначення, 
а витрати часу на її виконання можуть бути виражені через один вимірник: 

наприклад, у локомотивного диспетчера і оператора при ньому - через 
кількість виданих під поїзди локомотивів (або кількість локомотивних 

бригад, необхідних для забезпечення заданих на зміну розмірів руху), у 

поїзного диспетчера - через кількість поїздо-перегонів обслуговуваної 
дільниці і т.інше. У таких випадках для нормування праці в якості первинних 



 100

нормативних матеріалів можуть бути прийняті нормативні обсяги робіт і 
нормативи чисельності по окремих посадах. 

У процесі підготовки до розроблення цих нормативних матеріалів 
встановлюється загальний перелік робіт, які щоденно повторюються, та 
робіт, які зустрічаються періодично, а також порядок їх виконання для 
кожної групи організаційно-технічних умов. Потім вибирається вимірник, на 
який передбачається встановлювати норматив чисельності. 

Витрати праці визначаються по результатах фотографії робочого часу 

на увесь обсяг роботи, виконуваний протягом робочого дня (зміни), без 
виділення часу із кожного виду роботи. 

Кількість спостережень визначається в кожному конкретному випадку, 

виходячи з умов виконання роботи, але не менше п’яти спостережень в 
денній і нічній зміні. 

Спостереження повинні дозволити одержати достовірну 

характеристику використання робочого часу на передбаченій посадовою 

інструкцією роботі. 
При проведенні спостережень, крім даних про витрати праці, 

фіксується обсяг виконаної роботи у вимірниках, прийнятих для розрахунку 

нормативів. 
За середніми даними про фактичні витрати часу і обсяги робіт при 

раціонально організованому їх виконанні визначається нормативний обсяг 
роботи на робочий день (зміну) Нв за формулою: 

Т

QТ зм
в =H , 

де Тзм - фактична тривалість робочого дня (зміни), год.; 

Q - обсяг виконаної роботи в середньому за одне спостереження в 
прийнятих для розрахунку нормативів вимірниках; 

          Т - сума продуктивного часу щодо фактичного балансу і часу 

регламентованих перерв по ущільненому балансу на робочий день (зміну), 

год. 

Нормативний обсяг роботи в даному випадку виступає у вигляді 
змінної норми виробітку, вираженої в умовному (приведеному) вимірі. 

Виходячи з величини цієї норми виробітку та заданого місячного 

обсягу роботи визначається явочна чисельність робітників: 

МН

Q

в
я

змплТ=Ч , 

де Qпл  - місячний обсяг роботи у вимірниках, що відповідають нормі 
виробітку; 

Тзм  - фактична тривалість робочого дня (зміни), год.; 

М - середньомісячна норма робочого часу одного працівника, год. 

При змінній роботі в безперервному виробництві кількість робітників в 
одну зміну може бути визначена за формулою: 
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в

змпл

HФ

TQ

к
зм я =Ч , 

де Фк - місячний фонд календарного часу. 

Якщо при розрахунку за формулою буде одержано число працівників 
менше одиниці, то це характеризує неповне використання робочого часу 

протягом зміни, але в залежності від місцевих умов вишукується можливість 
або доручення цьому працівнику додаткової роботи, або передбачається 
переведення з безперервної змінної роботи на щоденну. 

У тих випадках, коли потреба в контингенті, обчислена за цією 

формулою, перевищує чисельність, необхідну для укомплектування робочого 

місця з безперервною змінною роботою, то в одну із змін з найбільшим 

обсягом роботи можуть призначатися два працівника. Якщо це по умовах 

роботи зробити неможливо, то необхідно розглянути можливість 
завантаження іншою роботою, близькою до його кваліфікації, або передати 

виконання його роботи іншому виконавцю, працюючому в цю ж зміну. 

Розглянуте вище методичне рішення може бути використане і в тих 

випадках, коли по одній посаді передбачено виконання кількох груп робіт, 
кожна з яких має самостійний вимірник або робота по кількох субпідрядних 

посадах може бути віднесена  до одного вимірника (локомотивний диспетчер 

та оператор при ньому). 

У першому випадку баланс робочого часу за результатами фотографії 
робочого дня (зміни) складається з розбивкою витрат праці на кожну групу 

роботи. 

Нормативний обсяг, чисельність на місяць і потреба працівників в 
зміну визначається на кожну групу робіт окремо за приведеними вище 
формулами. 

Загальна потреба працівників для виконання всього обсягу роботи 

визначається підсумовуванням чисельності по кожній групі робіт. 
В іншому випадку витрати праці по двох і більше посадах 

об’єднуються в одному балансі робочого дня (зміни). Підсумок часу щодо 

балансу може дорівнювати тривалості робочого дня, помноженій на кількість 
одночасно працюючих в зміну працівників. 

Нормативний обсяг роботи і потреба в працівниках на зміну та для 
виконання місячного завдання розраховується за формулами: 

Т

ч QТ зм
в =H ,  

МН

чТQ

в

змпл
я =Ч , 

в

змпл

HФ

чTQ

к
зм я =Ч , 

де ч - кількість одночасно працюючих працівників в одну зміну; 

Тзм - сума продуктивного часу регламентованих перерв на вимірник за 
балансом, який об‘єднує витрати праці за кількома посадами. 
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5 НОРМУВАННЯ ПРАЦІ ЗМІННИХ ПРАЦІВНИКІВ ПРОМІЖНИХ 

СТАНЦІЙ 

 

На проміжних станціях внаслідок незначного обсягу роботи по кожній 

посаді та нерівномірного розподілу дій протягом зміни нормування праці 
повинно проводитися з метою визначення шляхів покращання використання 
робочого часу на підставі широкого суміщення професій. 

Тому нормування повинно бути комплексним, що охоплює все коло 

робіт, а не обмежуватися визначенням витрат праці на якій-небудь посаді або 

професії ізольовано від інших. 

Для визначення можливості суміщення професій (посад) 

застосовується графічний аналіз використання робочого часу протягом зміни 

(Додаток №4). Відмінною особливістю цього аналізу є те, що на одному 

планшеті зображається зв’язок між часом та обсягом запланованої роботи. Це 
дозволяє візуально визначити як використовується робочий час і які резерви 

часу містить кожне робоче місце, а також, як і в якому періоді найбільш 

доцільно використати ці резерви при збільшенні обсягу роботи або при 

вирішенні питання про суміщення професій. 

Для складання графіка всі роботи поділяються на наступні групи: 

- операції з чітко фіксованим календарним часом виконання в певні 
періоди доби (наприклад, пропуск поїздів, відчеплення і причеплення вагонів 
до поїздів, подача вагонів під навантаження та прибирання їх з місць 
розвантаження поїзним локомотивом і т.інше.); 

- операції, не регламентовані за періоди, тобто такі, які проводяться в 
будь-який календарний час доби і використовуються безперервно або 

частинами без порушення нормального ритму основної роботи (наприклад, 

приймання вантажу, оформлення перевізних документів, участь в огляді 
пристроїв зв’язку та СЦБ, приймання і видача ручної поклажі тощо). 

У цій ж послідовності витрати часу за двома і більше посадами 

(професіями) наносять на планшет тимчасової сітки графіка. 
Якщо на графіку щодо часу виконання співпадають роботи, кожна з 

яких не може бути виконана в інший вільний час, то це говорить про 

неможливість здійснення суміщення за посадами і професіями, які 
розглядаються. 

Такий об’єднаний графік складається окремо для денної і нічної змін із 
найбільш характерним для кожної станції обсягом роботи та можливим його 

коливанням. 

Зміст, перелік та періодичність повторення (дій) операцій, а також 

організаційно-технічні умови і порядок виконання основних робіт 
визначають за посадовими інструкціями, техніко-розпорядчими актами, 

технологічними процесами, правилами, інструкціями та іншими 

документами, які регламентують працю і порядок обслуговування технічних 

засобів. Перелік решти робіт встановлюють за результатами обстеження. 
При вирішенні питання про суміщення за основну посаду (роботу) 

приймають ту, для виконання якої потрібний більш високий рівень 
кваліфікації робітника. 
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Якщо по сумісній роботі увесь обсяг роботи неможливо передати 

одному виконавцю, то розглядається можливість її розподілу між двома 
працівниками або більшим їх числом. Кожному з них може бути передана 
тільки цілком визначена робота, яка має закінчене цільове призначення, 
інакше можливе дублювання і паралелізм в роботі та ускладнений контроль 
за виконанням. 

За результатами графічного аналізу розробляються заходи: 

- які передбачають забезпечення безпеки руху поїздів; 
- пов’язані зі змінами розташування робочого місця (у випадку 

об’єднання приміщення ДСП зі стрілочним постом або з квитковою касою і 
т. інше); 

- щодо підготовки і підвищення кваліфікації  працівників; 
- щодо матеріального та морального стимулювання; 
- щодо інструктажу працівників. 
Заключним етапом є складання регламенту роботи за всіма посадами і 

розроблення посадових інструкцій з наведенням переліку обов‘язків по 

основні і сумісній роботі. 
 

 

6 РОЗРОБКА НОРМАТИВІВ ЧИСЕЛЬНОСТІ ДОПОМІЖНИХ 

РОБІТНИКІВ 

 

Нормативи чисельності призначені для визначення і планування 
чисельності тих груп допоміжних робітників, нормування праці яких прямим 

розрахунком за трудомісткістю операцій ускладнено із-за нестабільності 
робіт з їх обсягу і повторюваності операцій. Такі нормативи розробляються  в 
централізованому порядку не за професіями робітників, а за видами або 

групами допоміжних робіт шляхом визначення загальної трудомісткості 
операцій і обсягу  кожного виду допоміжних робіт, виконуваних за певний 

період часу при типових організаційно-технічних умовах. 

Трудомісткість визначається в людино-годинах або людино-змінах. Це 
дає можливість в основу розроблення нормативів покласти відповідну їй 

явочну чисельність допоміжного обсягу  допоміжних робіт. Встановлюється 
вона на кожному підприємстві (в цеху, на дільниці, які приймають участь в 
розробленні нормативів). Величина її буде залежати від обсягу допоміжних 

робіт на підприємстві. 
При розробленні нормативів чисельності рекомендується поділяти 

допоміжні роботи на наступні основні групи: роботи з ремонту та 
обслуговування; транспортні роботи; роботи з приймання, зберігання та 
видачі матеріальних цінностей; контрольні роботи; налагоджувальні роботи; 

прибирання виробничих приміщень; обслуговування будівель та споруд. 

В залежності від особливостей організації допоміжних робіт на 
підприємствах галузі нормативи можуть розроблятися за видами робіт, що 

входять в основні групи. Наприклад, при розробленні цехових нормативів з 
ремонту та обслуговування обладнання вони можуть бути розроблені окремо 

за наступними видами робіт: 
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- ремонт та обслуговування механічного обладнання; 
- ремонт та обслуговування електрообладнання; 
- ремонт технологічної оснастки; 

- змащення та чищення обладнання. 
Крім того, нормативи чисельності повинні  розроблятися за групами 

підприємств або цехів галузі, виконуючих однорідну або споріднену за 
характером роботу і мають однакові організаційно-технічні умови виконання 
допоміжних робіт (засоби і рівень їх механізації, автоматизації, централізації, 
технологія виконання, організація праці допоміжних робітників). 

Для розроблення нормативів вибираються підприємства або цехи, що 

мають найбільш раціональну організацію праці допоміжних робітників при 

типових організаційно-технічних умовах виконання допоміжних робіт. 
У кожному з них проводиться збір вихідних даних щодо визначення 

загальної трудомісткості окремих груп (видів) допоміжних робіт, а також 

обсягів цих робіт та інших факторів, які впливають на величину 

трудомісткості. 
Число підприємств або цехів, на яких проводиться ця робота, 

визначається за формулами: 

При проектуванні нормативів чисельності для підприємств, що 

випускають споріднену продукцію або виконують споріднену роботу, 

1N0,022

N

+×
=n , 

при не спорідненій продукції або роботі - 

1N0,014

N

+×
=n , 

n - число підприємств, по даних яких розробляються нормативи; 

N –загальне  число підприємств або цехів у групі. 
Якщо число підприємств або цехів в групі не більше 10, то для 

розроблення нормативів беруться дані всіх підприємств. 
Трудомісткість може бути встановлена шляхом визначення відповідній 

їй явочній чисельності допоміжних робітників, необхідній підприємству або 

цеху для виконання всього  заданого обсягу  даного виду робіт, або шляхом 

проведення моментних спостережень за роботою даної групи допоміжних 

робітників з установленням обсягу робіт, виконаних ними за час 
спостереження. Останній спосіб може бути застосований для деяких робіт, 
так як обсяг більшої частини допоміжних робіт за час спостереження в силу 

нестабільності допоміжних процесів не може бути точно визначений і 
виражений кількістю через фактори. 

Трудомісткість визначається наступним чином: 

- на кожному підприємстві (цеху) вибірковою сукупністю виявляється 
фактична явочна чисельність допоміжних робітників, які виконують даний 

вид (групу) робіт; 
- вивчається стан організації їхньої праці, виявляються її недоліки, 

проводяться фотографії робочого дня з метою визначення витрат робочого 
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часу, його нераціонального використання із-за недоліків в організації праці. 
Фотографіями повинна бути охоплена робота не менше 25% 

робітників. З метою обліку відмінностей у навантаженні і темпах роботи 

рекомендується проводити чотири фотографії: одну на початку місяця, дві в 
середині і одну - в кінці місяця.  В основному, рекомендується проводити 

моментні спостереження, але, в залежності  від характеру роботи, можуть 
проводитися й інші види фотографій. 

Далі проектується раціональна організація праці, на яку повинні бути 

розраховані нормативи. Потім за кожним підприємством (цехом) 

встановлюється коефіцієнт зайнятості робітників роботами даної групи при 

умові раціональної організації праці. При його визначенні виключаються як 

прямі втрати робочого часу, так і нераціональні витрати праці. Час на 
відпочинок враховується за нормативами. Для окремих груп робітників, 
зайнятих черговим обслуговуванням виробництва, в число втрат не 
включаються технологічні перерви, викликані очікуванням обслуговування, 
при умові, що в сумі вони не будуть перевищувати 10% робочого часу. При 

великих перервах повинні бути розроблені заходи, які передбачають 
суміщення черговим персоналом інших функцій, які можуть виконуватися 
під час перерви. 

Одночасно на підприємствах або цехах визначається обсяг допоміжних 

робіт щодо кожної групи, виконуваних протягом року (доби або зміни). 

Виражається він через  прямі або непрямі фактори. До їх числа, наприклад, 

по транспортній групі робіт, можуть бути віднесені обсяг вантажно-

розвантажувальних робіт в тоннах, вага готової продукції, площа виробничих 

приміщень, які обслуговуються транспортом; по групі приймання, зберігання 
та видачі матеріальних цінностей для підприємства в цілому - вага готової 
продукції, число складів та цехових комор, які обслуговуються комірниками, 

площа виробничих приміщень. 
Крім того, визначаються якісні фактори, які характеризують умови 

виконання допоміжних робіт. До них відносяться: вид і тип виробництва, 
організаційно-технічні умови виконання допоміжних робіт, в тому числі 
організація праці допоміжних робітників. Якісні фактори враховуються при 

розподілі підприємств або цехів на групи, для яких розробляються 
нормативи. 

Нормативи чисельності встановлюються шляхом графо-аналітичного і 
кореляційного аналізу даних про явочну чисельність і кількісних факторах по 

кожній групі або виду робіт. При цьому виводяться формули кореляційної 
залежності між нормативною явочною чисельністю і величиною факторів, 
які характеризують обсяг допоміжних робіт. 
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7 РОЗРОБКА НОРМ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

Норми обслуговування  призначаються для визначення кількості 
одиниць, обладнання або виробничих площ та інших об‘єктів, які необхідно 

прикріпити для виконання робіт до одного або групи робітників. 
Норма обслуговування Но визначається за формулою: 

но

зм
о Т

ЧТ ×
=Н , 

Тзм - фонд робочого часу за зміну, год.(хвилин); 

Ч - чисельність робітників у групі (бригаді); якщо норма 
обслуговування встановлюється для одного робітника, Ч = 1; 

Тно - норма часу обслуговування одного об‘єкта (одиниці), людино-год. 

(людино-хв.). 
Норми обслуговування можуть розроблюватися диференційним і 

укрупненим методами. 

Диференційний метод застосовується в тих випадках, коли з робіт 
щодо безпосереднього обслуговування прикріплених об‘єктів можуть бути 

виділені елементи робіт, які регулярно повторюються, час на виконання яких 

може бути встановлено шляхом спостережень або розрахунком за 
нормативами. 

Укрупнений метод застосовується при відсутності стабільних 

елементів робіт з обслуговування об’єктів як за часом, та і за 
повторюваністю,  що ускладнює можливість прямого їх вимірювання. 

Під час розроблення норм обслуговування диференційним методом 

функції робітників поділяються на основні та додаткові. До числа основних 

відносяться функції з виконання елементів робіт, що регулярно 

повторюються: наприклад, у налагоджувальників - наладка і піднала-
годжування верстата, виготовлення пробних деталей з пред’явленням їх 

контролеру, здавання верстата верстатнику. До додаткових функцій 

відносяться підготовчо-заключні роботи, обслуговування свого робочого 

місця і роботи з обслуговування основного об’єкта, які повторюються 
нерегулярно. 

Норма часу обслуговування Тно в цьому випадку визначається за 
формулою: 

Тно = (ТН1 × N1 + ТН2 × N2 + ... + ТНn × Nn) × К, 

ТН1,...,ТНn - час в людино-год.(людино-хв.), що витрачається на 
виконання окремих елементів робіт і входить до основних функцій, 

наприклад, ТН1 - час на одну наладку; ТН2 - час на одну підналадку; 

N1,...,Nn - кількість одиниць з цих робіт на об‘єкті, що обслуговується 
протягом зміни; 

К - коефіцієнт, який враховує виконання додаткових функцій, а також 

час на відпочинок та особисті потреби. 

Норма часу на виконання основних функцій встановлюється шляхом 
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проведення фотохронометражних спостережень за часом виконання кожної 
функції та їх аналізу або розрахунком за нормативами. Коефіцієнт, який 

враховує виконання додаткових функцій, встановлюється за нормальним 

(проектованим) балансом робочого дня, одержаним в результаті проведення 
фотографії робочого дня. 

Чисельність робітників у групі (бригаді), зайнятої обслуговуванням, 

залежить від заданої тривалості обслуговування даного об’єкта, яка 
визначається за формулою: 

Т

но

Т

Т
Ч = , 

де Тт - норма тривалості обслуговування. 
Якщо норма часу обслуговування встановлюється для одного 

робітника, то вона буде рівна величині норми тривалості. 
У тих випадках, коли час виконання основних функцій на одиницю 

обсягу робіт має великі коливання із-за нестабільності допоміжних процесів, 
норма часу встановлюється укрупненим методом шляхом виведення формул 

кореляційної залежності від одного або кількох факторів, які впливають на  
трудомісткість основних функцій. 

При укрупненому методі норма часу обслуговування визначається без 
розподілу функцій на основні та допоміжні. Норма встановлюється виходячи 

зі всього обсягу робіт з обслуговування об’єкта за визначений період часу 

(зміну, рік), так же як і при розробленні нормативів чисельності, у вигляді 
формули математичної залежності. 

В цьому випадку норма часу обслуговування однієї виробничої одиниці 
протягом прийнятого для розрахунку періоду (зміна, рік) визначається за 
формулою: 

x

p
a

x

z
a

x

y
aaТ nно ×++×+×+= ...321 , 

де х - кількість виробничих одиниць, що обслуговуються, в цеху, 

дільниці, на які розраховуються норма обслуговування, наприклад, площа 
приміщень, кількість одиниць ремонтної складності обладнання; 

y; z; p - величини допоміжних факторів, які характеризують обсяг 
роботи (за зміну, рік) і які впливають на його трудомісткість; 

а1; а2; ...; аn - коефіцієнти трудомісткості при факторах (а1 відноситься 
до фактору х, який знаходиться в знаменнику). 

Якщо розрахунок норми часу обслуговування проводиться за даними 

про трудомісткість робіт за зміну, то: 

х

Ч
Т но

1= , 

де Ч1 - нормативна трудомісткість допоміжних робіт в людино-змінах з 
обслуговування всіх виробничих одиниць дільниці (цеху), протягом зміни 

або нормативна явочна чисельність основних робітників в зміну з 
найбільшою кількістю робітників. Так як число обслуговуваних одиниць в 
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змінах може змінюватись, то розрахунок проводиться для найбільшої за 
чисельністю основних робітників зміни. Якщо „х” змінюється пропорційно 

коефіцієнту змінності Кзм, то чисельність допоміжних робітників у всіх 

змінах буде рівною: 

Ч = Тно × Х × Кзм. 

Норма обслуговування в даному випадку визначається на одного 

чоловіка. Оскільки норма обслуговування визначається в людино-змінах, то 

фонд робочого часу за зміну Тзм=1, а норма обслуговування на одного 

чоловіка складе: 

ноТ
Н

1
0 = . 

Норми обслуговування проектуються виходячи з наступних умов: 
- витрати часу на виконання функцій обслуговування повинні 

відповідати рівню продуктивності праці, досягнутому на передових 

підприємствах; 

- при визначенні витрат праці повинні виключатись зайві роботи, які 
викликані недоліками в організації праці. 

 

 

8 РОЗРОБКА НОРМОВАНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ                     

РОБІТНИКІВ-ПОЧАСОВИКІВ 

 

Нормовані завдання, які широко застосовуються для нормування праці 
робітників-почасовиків, дозволяють підвищити ефективність праці завдяки 

конкретизації складу, послідовності і періодичності виконання робіт, 
раціональному їх розподілу між працівниками та встановлення залежності 
розміру матеріального забезпечення від результатів праці. 

Суть нормованих завдань полягає у визначенні обсягів та терміни 

завершення роботи або досягнення іншого виробничого результату на основі 
внутрішньовиробничих резервів. Наприклад, для маневрових бригад обсяг 
роботи по формуванню поїздів на місяць встановлюють виходячи з 
вагонопотоку, що склався. 

Види нормованих завдань та методи їх встановлення залежать від 

характеру трудових процесів і деяких інших факторів. В залежності від 

періоду, на який встановлюються завдання, вони можуть бути: змінними, 

добовими, декадними, місячними, на час виконання робіт; за кількістю 

виконавців: індивідуальними, колективними. 

При споріднених роботах, які постійно повторюються, нормовані 
завдання встановлюються у вигляді норми виробітку на плановий період, при 

неспоріднених роботах, різних по видах і складу, а які нерегулярно 

повторюються - у вигляді набору робіт на плановий період. 

За ступенем стабільності виконуваних робіт нормовані завдання 
поділяються на завдання, що передбачають виконання планових робіт (при 

стабільних роботах), і завдання, які передбачають резерв часу на виконання 
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позапланових (випадкових) робіт (при нестабільному характері робіт). 
При виконанні робіт на одному робочому місці встановлюється набір 

цих робіт, при виконанні на різних робочих місцях передбачається графік 

обслуговування або перелік робіт із зазначенням послідовності їх виконання. 
При виконанні робіт одного виду нормовані завдання встановлюються 

на підставі норм часу за формулою: 

Т

Ф
S = , 

де S - нормоване завдання (змінне, декадне, місячне); 
Ф - фонд робочого часу за обліковий період (зміну, декаду, місяць), хв.; 
Т - норма часу на операцію виробничого процесу, хв. 
Норма часу може бути визначена аналітично-дослідним способом на 

основі аналізу даних, одержаних в результаті спостереження (хронометражу, 

фотографії робочого дня і фотографії виробничого процесу) на робочому 

місці, на якому організація праці відповідає умовам продуктивної роботи, або 

аналітично-розрахунковим способом - за нормативами роботи обладнання і 
нормативами часу. 

На підприємствах залізничного транспорту зустрічаються професії 
робітників-почасовиків, які зайняті виконанням кількох видів робіт. У 

зв‘язку з великою різноманітністю їх комбінацій та рідким повторенням 

варіантів як за змістом, так і за умовами виконання дій, пряме вимірювання 
витрат праці ускладнено. Наприклад, робітники з усунення комерційного 

браку виконують наступні основні роботи: закриття люків піввагонів; 
закриття дверей у порожніх критих вагонах; закриття бортів на платформах; 

кріплення вантажів на відкритому рухомому складі; встановлення стояків на 
платформах; в сезон масових перевезень овочів та фруктів - виправлення 
решіток на люках критих вагонів і т.інше. 

Оскільки склад їх роботи надто різноманітний і обсяг роботи не може 
бути запланований, то завдання для робітників цієї професії розрахувати 

неможливо. Для визначення середнього завантаження робітників-
почасовиків цієї професії протягом робочої зміни необхідно встановити 

середню повторюваність робіт, які зустрічаються. 
Для визначення середньої повторюваності робіт необхідно протягом 

місяця в кожну зміну реєструвати комбінації робіт по видах, що 

зустрічаються, а наприкінці місяця провести підрахунок. Поділивши 

одержані результати по кожному виду робіт на кількість змін за місяць, 
маємо середню повторюваність: 

Н

П
Псер = , 

де П - кількість випадків по кожному виду несправностей за місяць; 
N - число змін за місяць, які визначаються за формулою: 

N = з × д, 

де з - число змін за добу; 

д - кількість днів за місяць. 
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Одержаний таким чином обсяг роботи виступає у вигляді середнього 

змінного нормованого завдання. 
Середнє навантаження робітників протягом зміни Тз визначається за 

формулою: 

Тз =Т1 × Псер.1 + Т2 × Псер.2 + ... + Тn × Псер.n  = ∑
n

1

Т1×Псер, 

де Псер.1, Псер.2, ..., Псер.n - середня повторюваність по кожній роботі 
протягом зміни; 

Т1, Т2, ..., Тn - норма часу на кожну роботу протягом зміни. 

Незважаючи на свою різноманітність, нормовані завдання 
розроблюються на підставі діючих на підприємстві норм і можуть містити 

індивідуальні і колективні витрати праці та матеріальних ресурсів. Оскільки 

нормовані завдання встановлюються виходячи з можливостей кожного 

робочого місця, то на відміну від норм витрат праці вони можуть 
розроблятися тільки для конкретного робочого місця з урахуванням тільки 

йому притаманних особливостей і можливостей економії матеріальних і 
трудових ресурсів. 

Найбільш доцільним варіантом нормованих завдань є комплексні, які 
передбачають витрати трудових і матеріальних ресурсів по нормах і термінах 

закінчення роботи. 

Під час впровадження нормованих завдань необхідно провести 

підготовку, яка складається з наступних етапів: 
- визначення переліку професій працівників, яким доцільно 

встановлювати нормовані завдання; 
- встановлення складу і повторюваності робіт, організація праці на 

робочих місцях, ступінь використання робочого часу робітником; 

- вживання заходів, спрямованих на регламентацію трудових процесів 
та підвищення рівня технічної оснащеності робочих місць, покращання 
організації праці; 

- підбір нормативів, необхідних для встановлення нормованих завдань, 
розробка відсутніх нормативів; 

- визначення методики встановлення порядку видачі і обліку виконання 
нормованих завдань; 

- інструктаж працівників, яким доручається виконання робіт по 

встановленню нормованих завдань і обліку їх виконання; 
- проведення широкої роз‘яснювальної роботи на дільницях і в цехах, 

де планується впровадження нормованих завдань; 
- підготовка положення про матеріальне стимулювання працюючих за 

нормованими завданнями. 

Одиницями виміру нормованих завдань можуть бути натуральні 
(тонни, штуки і т.інше.), умовно-натуральні (тонно-кілометри, умовні вагони 

та ін.), трудові (нормо-години) та грошові показники. 

Основою (вихідною базою розробки) нормованих завдань є: норми 

часу, виробітку обслуговування; нормативи чисельності; хронометражні 
спостереження; паспортні дані обладнання і транспортних засобів; графіки 
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планово-попереджувального ремонту; дані оперативного і статистичного 

обліку. 

         Облік фактичного виконання обсягу робіт ведеться в спеціальних 

журналах, відомостях обліку, облікових картках, на бланках нарядів-завдань і 
т. інше. 

Про прогресивність нормованих завдань свідчить приріст 
продуктивності праці, що конкретно може виражатися у збільшенні обсягів 
робіт, скороченні чисельності персоналу, розширенні зон обслуговування, 
підвищення ефективності використання технічних засобів, покращання 
якості виконуваних робіт. 

 

9 ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ І НОРМУВАННЯ ПРАЦІ 
КЕРІВНИКІВ, ПРОФЕСІОНАЛІВ, ФАХІВЦІВ ТА ТЕХНІЧНИХ 

СЛУЖБОВЦІВ 

 

Керівники, професіонали, фахівці та технічні службовці виконують 
різноманітний перелік робіт, класифікація яких по деяких ознаках наведена в 
наступній таблиці: 

 

Таблиця 9.1 
 

Ознака класифікації Класифікаційні  групи робіт 

1 2 

Види робіт 

Облікові 
Графічні 
Обчислювальні 
Копіювальні і т.інше 

Спеціалізація робочих 

місць 

За видами робіт 
За операціями 

За функціями виконання 
За функціями управління 

Ступінь концентрації 
обсягів робіт 

Сконцентровані в одному місці 
Територіально розосереджені по окремих постах 

Зв’язок з часом здійснення 
окремих операцій 

виробничого процесу 

Роботи з суворо фіксованим календарним часом виконання 
Роботи з частковою регламентацією часу виконання (по 

початку або закінченню робіт) 
Роботи, які можуть виконуватися в будь-який календарний 

час  

Зміст і методи виконання 
Технічні 
Логічні 
Творчі 
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Ознака класифікації Класифікаційні  групи робіт 

Періодичність повторення 

Щоденно 

З кожною одиницею продукції (роботи) основного 

виробництва 
З періодичною повторюваністю 

З  нерегламентованою повторюваністю 

Сталість структури 
Зі сталою структурою елементів 
З перемінною структурою елементів 

Ступінь регламентації 
обсягів робіт 

Повна 
Часткова 
Без суворої регламентації 

Ступінь механізації 
процесів праці 

Автоматизовані 
Механізовані 
Ручні 

 

Частина робіт за рядом ознак подібна виробничим операціям. Тому і 
організація праці працівників, які зайняті виконанням таких операцій, 

базується на тій же основі, що і у робітників основного виробництва. 
Разом з цим праця багатьох керівників, професіоналів, фахівців та 

технічних службовців має ряд специфічних особливостей в області 
застосування форм організації і обліку його результатів. 

Організація процесів праці цієї групи працівників визначається 
характером виконуваних робіт, їх змістом, періодичністю повторення і 
ступенем регламентації змісту і обсягів роботи. За ступенем регламентації 
змісту і обсягів роботи керівники, професіонали, фахівці та технічні 
службовці можуть бути поділені на 2 групи: 

- працівники, у яких перелік і кількість виконуваних операцій 
обумовлені виробничим завданням (програмою) обслуговуваної дільниці 
(чергові по станціях, касири квиткові, оператори технічних контор, 
електромеханіки і т. інше) або регламентуються спеціальними положеннями 
(працівники, зайняті обліком і звітністю і т. інше); 

- працівники, у яких перелік окремих операцій та виконувана робота в 
цілому не має суворої регламентації змісту і обсягу роботи (інженери і 
техніки виробничих підрозділів та апарату управління тощо). 

Для працівників першої групи велика частота повторення одних і тих 

же операцій і сталий зміст елементів трудового процесу дозволяє 
регламентувати порядок,  методи і терміни виконання робіт на підставі їх 

поопераційної технології та трудомісткості окремих операцій. 

Для працівників другої групи така регламентація діяльності в багатьох 

випадках неможлива, тому що виконувана ними робота не повторюється з 
кожним виробничим циклом і не обумовлена часом його здійснення. 

Зміст, обсяг і методи виконання багатьох робіт заздалегідь передбачити 

(тим більше на тривалий період) не завжди можливо, так як їх необхідність 
досить часто викликається виробничою ситуацією, яка склалася на даний 

момент і носить  разовий характер, наприклад, аналіз причин заходу 

локомотивів на міжпоїзний ремонт. У зв’язку з цим перелік, черговість 
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виконання робіт і розподіл їх між виконавцями встановлюються на кожному 

підприємстві самостійно, виходячи з місцевих умов щодо забезпечення 
прогресивного розвитку виробництва. 

Ці особливості в характері праці висувають питання планування роботи 

кожного працівника і регламентацію змісту праці посадовими інструкціями 

на одне з перших місць у вдосконаленні організації праці. 
Посадові інструкції повинні виконувати роль основного документа, що 

регламентує функціональний і кваліфікаційний розподіл праці на 
підприємствах. Для цього в них необхідно щодо кожної посади чітко 

формулювати зміст робіт і встановлювати однозначний рівень кваліфікації 
виконавця. 

Різноманітний і складний характер праці керівників, професіоналів, 
фахівців та технічних службовців не дозволяє при нормуванні прийняти 

однозначного методичного рішення для всіх працівників сфери управління. 
Для нормування праці цих працівників використовуються всі види 

нормативних матеріалів, наведених у таблиці: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класифікація нормативних матеріалів з праці для керівників, 

професіоналів, фахівців та технічних службовців 
 

Таблиця 9.2 
 

Ознаки класифікації Показник 
Класифікаційні групи 

нормативних матеріалів 

1 2 3 

Облікова одиниця         
витрат 

Час 
Обсяг роботи 

 

Чисельність 

Нормативи часу 

Норми часу 

Норми виробітку 
Норми обслуговування 
Нормативи чисельності 
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Сфера розповсюдження 

Одне підприємство 

Група однорідних 

підприємств однієї 
галузі 
Однорідні 
підприємства різних 

галузей 

Місцеві 
Галузеві 
 

 

Міжгалузеві 

Зміст елементів 
виконуваних робіт 

Сталий 

Змінний 

Стабільна структура 
Змінна структура 
Змінний перелік елементів трудового 

процесу 

Вплив якісних факторів 
на витрати праці 

Умовно-постійне 
Кореляційне 

Постійної величини 

Змінної величини 

1 2 3 

Участь у здійсненні 
технологічного процесу 

обслуговуваної дільниці 
виробництва 

Безпосереднє 
 

Усереднене 

У явочному обчисленні працівників 
У списковому обчисленні 
працівників 

Облік витрат праці 
Через натуральні показники виконуваної роботи 

Через показники, які усереднено характеризують витрати праці 
на весь обсяг роботи 

Призначення 

Оцінка методу роботи 

Визначення потреби і ступеня використання технічних засобів 
Вибір раціональної форми кваліфікаційного розподілу праці 
Розрахунок планової собівартості 
Планування фонду заробітної плати 

Визначення чисельності і розстановка по окремих робочих 

місцях 

Визначення трудомісткості робіт з управління виробництвом 

 

Вибір способу проектування залежить від виду, призначення 
нормативних матеріалів і сфери їх застосування. Якщо, наприклад для 
розподілу робіт між виконавцями в бухгалтерії та інших подібних ланках 

апарату управління можуть бути використані нормативи і норми часу 

(виробітку), то для складання типового штатного розпису застосовуються 
укрупнені нормативи чисельності за видами робіт або функціях управління в 
цілому. 

В першому випадку при нормуванні необхідний точний облік 

фактичних витрат праці по кожному елементу операцій виконуваних робіт, а 
в іншому можуть враховуватись витрати праці в цілому по групі робіт без 
операційного їх поділу. Тоді важливо лише виключити можливі витрати. 

Наведене вище викликає різний методичний підхід до визначення 
необхідних витрат робочого часу. 

Для нормування праці керівників, професіоналів, фахівців та технічних 

службовців застосовуються три основних методи: поелементний, порівняння 
та вибірковий. 

Метод щодо елементного нормування застосовується для найбільш 
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простих операцій, які постійно повторюються. Він заснований на 
застосуванні нормативів і норм часу або даних хронометражних 

спостережень, які проводяться безпосередньо на робочих місцях. 

Метод порівняння заснований на передумові, що обсяг роботи і 
витрати часу на його виконання неможливо виміряти безпосередньо і 
абсолютно правильно. Їх можна оцінити тільки усереднено, шляхом 

порівняння вихідних даних про витрати праці при різних значеннях ряду 

показників. 
Вибірковий метод заснований на використанні даних про окремі 

зразково організовані підрозділи, вибрані на ряді підприємств, оскільки на 
кожному підприємстві добре і економно вирішена проблема штатів не у всіх, 

а тільки в частині організаційних підрозділів. Цей метод застосовується в 
комбінації з методом порівняння. 

В основі робіт з нормування праці керівників, професіоналів, фахівців 
та технічних службовців на конкретному підприємстві повинно бути 

покладено вивчення змісту функцій та їх взаємодій з керованою (для 
управління залізниці - дирекції залізничних перевезень і структурні 
підрозділи) і керуючою системами встановлення раціонального ступеня 
централізації робіт  на різних рівнях управління і розподілу їх всередині 
апарату, визначення обсягу роботи і розподілу його між виконавцями; 

визначення змісту робіт і складання посадових інструкцій, вимірювання 
витрат праці та розробка нормативних матеріалів; формування структурних 

підрозділів апарату управління і розробка положень про їх діяльність. 
Така категорія технічних службовців, як касир багажний, касир 

товарний (вантажний), касир квитковий, черговий по залу вокзалу та інші 
виконують перелік операцій зі стійким складом елементів трудового процесу, 

який постійно повторюється, і для нормування їх праці можуть бути 

використані  нормативи і норми часу. Принципи їх розробки, в основному, 

співпадають з тими, що застосовуються при нормуванні праці робітників. 
При відсутності можливості визначення витрат праці безпосередньо 

вимірюванням, можна  з певною ступінню приближення встановлювати 

потребу працівників для виконання кожного виду робіт з усередненої 
характеристики їх обсягу і необхідних для їх виконання витрат праці. У 

таких випадках встановлюють норми обслуговування, нормативи 

чисельності за окремими посадами і нормами підлеглості. 
Норми обслуговування встановлюються для працівників відділу кадрів, 

машиністів-інструкторів локомотивних бригад, контролерів-ревізорів і т. ін. 

При цьому необхідно мати на увазі два варіанти обслуговування об‘єктів: 
щоденне і періодичне. У першому випадку норму рекомендується 
встановлювати по середніх витратах часу на обслуговування кожного 

об‘єкту, а в іншому - з урахуванням періодичності їх обслуговування. 
Характерною особливістю більшості структурних підрозділів 

залізничного транспорту є невелика (від 1 до 4-5 чоловік) чисельність 
спеціалістів та фахівців по багатьох функціях управління. У таких умовах 

один працівник виконує кілька різних видів робіт, кожна з яких не має 
суворої регламентації складу та періодичності повторення. До числа таких 
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працівників відносяться інженери і техніки, економісти, інспектори і т. ін. 

Для цієї групи працівників обсяг роботи витрати праці на його 

виконання неможливо виміряти безпосередньо і абсолютно правильно. Їх 

можна оцінити тільки шляхом порівняння з використанням допоміжних 

показників і математичного вирівнювання по них. 

Для нормування праці цієї групи працівників можуть бути розроблені 
нормативи чисельності по кожному виду робіт, що дуже важливо для 
встановлення правильного функціонального і кваліфікаційного розподілу 

праці. 
Суть розробки таких нормативів полягає в тому, що вся діяльність 

працівників в однорідних структурних підрозділах ділиться на групи робіт, 
по яких, при певному припущенні, чисельність знаходиться в лінійній 

залежності від факторів, що характеризують обсяг роботи. Потім за даними 

спостереження або обліку, що проводиться спеціально, визначається частка 
витрат праці всіх працівників по кожній групі робіт при максимальних і 
мінімальних або близьких до них значеннях факторів. Оформляються 
нормативи у вигляді номограм або таблиці. 

Для майстрів, начальників відділів, секторів і т. ін. встановлюються 
норми підлеглості. Розробка таких норм базується на вивченні структури 

витрат робочого часу і виборі показників, які характеризують вплив різних 

умов на кількість виконавців або ланок управління, що приходяться на 
одного керівника. 

При встановленні кількості виконавців або керівників нижчих рангів, 
що приходяться на одного керівника, приймають до уваги показники роботи 

відповідного підрозділу з тим, щоб норма підлеглості забезпечувала 
повноцінне керівництво всім колективом підлеглих працівників і кожним 

працівником окремо. 

При централізованій розробці укрупнених нормативів чисельності за 
функціями управління в цілому застосовуються методи усередненої оцінки 

витрат праці, суть яких є в тому, що чисельність керівників, професіоналів, 
фахівців та технічних службовців визначається в залежності від величини 

кількісних факторів, тобто показників, які впливають на витрати праці. 
При розробці таких нормативів всі керівники, професіонали, фахівці та 

технічні службовці розподіляються на раніше встановлені групи, за кожною з 
яких кількість працівників залежить від зміни одних і тих же факторів. 

Одержані з підприємств дані про витрати праці при різному значенні  і 
комбінації факторів оброблюються одним із методів математичної 
статистики з виведенням емпіричної нормативної формули. 

Загальна чисельність як керівників, професіоналів, фахівців, технічних 

службовців, так і робітників, необхідна для виконання робіт, також може 
бути визначена із наступної формули: 

нК
Ф

Т
Ч ×= , 

де Т - загальна трудомісткість робіт, виконуваних працівниками за рік, 

люд.-год.; 

Ф - річний фонд робочого часу одного працівника, год.; 
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Кн - коефіцієнт, що враховує заплановані невиходи працівників, які 
пов'язані з відпусткою, захворюванням тощо та визначається за  формулою: 

100

%
1

невиходівихзапланован
К н += . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 

 

Макет "Загальної частини" проекту норм праці: 
 

1 Норми часу (виробітку) на виробництво (роботи) 

                                                                                                                            . 
(указати яке) 

рекомендовані для застосування на підприємствах                                      .  

                                                                                                                            . 
(сфера застосування) 

 

2 В основу розроблення норм часу (виробітку) покладено такі дані: 
а) технічні розрахунки; 

б) фотохронометражні спостереження; 
в) технічні характеристики обладнання, машин, механізмів, інструментів 

і т. ін.; 

г) результати аналізу організації праці і заходи щодо її удосконалення. 
 

3  Норми часу (виробітку) встановлено на одного виконавця (бригаду) за 
годину або робочу зміну, норми часу вказані в людино-хвилинах або 

людино-годинах. 

 

4  Норми часу (виробітку) враховують час на підготовчо-завершувальні 
роботи, обслуговування робочого місця, відпочинок і особисті потреби. 

 

5  Найменування професій і кваліфікаційні розряди наведено відповідно 

до випуску Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників 
(ДКХП)___________________________________________________________ 

(найменування довідника) 

 

6  Норми часу (виробітку), наведено в таблицях, установлено з 
урахуванням раціональних умов виконання робіт. 

 

7 Наведені межі числових значень (довжина, переріз, діаметр, маса, 
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об'єм, потужність і т. ін.). в яких указано "до", слід розуміти включно. 

 

8 До введення  норм виробітку (часу) необхідно привести організаційно-

технічні умови в цехах і па виробничих дільницях (організація праці, 
оснащення робочих місць тощо) у відповідність до запроектованих її нормах 

і здійснити виробничий інструктаж робітників. 
 

Норми обслуговування                                                                                    . 
                                                                                                                            . 

(об’єкт обслуговування) 

 

 

 

Продовження додатку 1 

 

рекомендації для застосування на підприємствах                                        . 

                                                                                                                            . 
(указати яких) 

 

2 В основу розроблення норм обслуговування покладено такі дані: 
а) технічні розрахунки; 

б) фотохронометражні спостереження; 
в) технічні характеристики обладнання, механізмів, інструментів та ін.; 

г) результати аналізу організації праці і заходи щодо їх удосконалення. 
 

3 Норми обслуговування встановлено на одного виконавця або бригаду. 

 

4 Нормами обслуговування враховано час на підготовчо-завершувальні 
роботи, відпочинок і особисті потреби. 

 

5 Найменування професій і кваліфікаційні розряди робітників наведено 

відповідно до випуску ДКХП                                                                                 . 

                                                                                                                                    . 
(найменування довідника)  

 

6  Норми обслуговування, які вказано в таблицях, встановлено з ураху-

ванням раціональних умов виконання робіт. 
 

7  Наведені у межі числових значень факторів, в яких указано "до", слід 

розуміти включно. 

 

8 До введення норм обслуговування необхідно привести організаційно-

технічні умови в цехах і на виробничих дільницях у відповідність до 

запроектованих в нормах і здійснити виробничий інструктаж робітників. 
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Додаток 2 

 

Приклад Технолого-нормувальної карти 

 
 

Найменування роботи – струмопровідну шину відремонтувати в цеху 
Креслення 
№ OSAD-3 

Вузол або складальна одиниця -  шина Локомотив 

Одиниця 
виміру 

Середній тарифний розряд 

роботи 
Вид ремонту 

 

ЧС-8 
Шина 3 ПР – 2, ПР- 3 

Разом ТОП Нормо – хв. 25,53 

Норма часу Т 

Нормо – хв. 27,65 

Нормо – год. 0,46 

№ Зміст роботи по елементах 
Інструмен, 

пристрої 

Одиниця 
виміру 

обсягу 

робіт 

Оперативний 

час, ТОП,  

нормо – хв. 

1 2 3 4 5 

1 Шину відремонтувати: шину на стілаж 

установити, оглянути, кантувати, зварний 

шов обстукати, оглянути; шину від старої 
фарби очистити 

Молоток Комплект 4,26 

2 
Відміряти куски труб, торці трубок під 

зварювання підготувати, зварні шви після 
зварювання обстукати; контактні мідні 
фланці вирубати, різьбу на трубках нарізати; 

від старої фарби трубки очистити, 

пофарбувати 

Лінійка, 
ножівка, 
напилок, 

молоток, 

зубило, 

мітчик, 

щітка 

0,01 

комплекту 
5,50 
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3 

Наконечники шини полудити, омічний опір 

заміряти 

Щітка 
металева, 

електричний 

тигель, 
омметр 

Комплект  15,77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження додатку 2 
 

Найменування роботи – електродвигун допоміжного компресора 
оглянути 

Креслення 
№ 

умовний 

№812 

Вузол або складальна одиниця -  електродвигун Локомотив 

Одиниця 
виміру 

Середній тарифний розряд роботи Вид ремонту  

ЧС-8 
Електродвигун 4 ТО - 3 

Разом ТОП Нормо – хв. 4,24 

Норма часу Т 
Нормо – хв. 4,60 

Нормо – год. 0,08 

№ Зміст роботи по елементах 
Інструмент, 
пристрої 

Одиниця 
виміру 

обсягу робіт 

Оперативн
ий час, ТОП,  

нормо – хв. 
1 2 3 4 5 

1 Гвинти відкрутити, кришку колекторного 

люка зняти 
Викрутка Комплект 1,00 

2 Стани і кріплення кронштейнів 
щіткотримачів щіток, шунтів, перемичок, 

мішкотошкових з’єднань, колектора, конуса, 
електродвигуна до основи і з’єднання з 
компресором перевірити, натиснення 
паллльців на щітки відрегулювати, ослаблені 
гайки, болти закріпити, в доступних місцях 

протерти 

Набор 

ключів, 
викрутка 

Комплект 2,15 

3 Кришку колекторного люка протерти, 

поставити і закріпити 
Викрутка Комплект 1,09 
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Додаток 3 

 

ПЕРЕЛІК  

МІЖГАЛУЗЕВИХ НОРМ (НОРМАТИВІВ) ЧАСУ, 

які затверджено Міністерством праці та соціальної політики України і 
рекомендовано для практичного використання у роботі станом на 

01.01.05р. 

 

I. Верстатні роботи 

 

1.1. Міжгалузеві укрупнені нормативи часу на роботи, виконувані  на 
металорізальних верстатах. Одиничне, малосерійне та середньосерійне   
виробництво. Частина І. Токарно-гвинторізні верстати. 

1.2. Міжгалузеві укрупнені нормативи часу на роботи, виконувані на 
металорізальних верстатах. Одиничне та малосерійне виробництво. Частина 

II. Токарно-карусельні верстати.  

1.3. Міжгалузеві укрупнені нормативи часу на роботи, що виконуються 
на металорізальних верстатах. Середньосерійне виробництво. Частина II. 

Токарно-карусельні верстати. 

1.4.  Міжгалузеві укрупнені нормативи часу на роботи, що виконуються 
на металорізальних верстатах. Середньосерійне виробництво. Частина І. 

Токарно-гвинторізні верстати. 

1.5. Міжгалузеві нормативи режимів різання для технічного нормування 
робіт на металорізальних верстатах. Книга 1 та книга 2. Токарні, карусельні,  
токарно-револьверні, алмазно-розточні, свердлильні, стругальні, довбальні та 
фрезерні верстати. 

1.6. Міжгалузеві укрупнені нормативи часу на роботи, виконувані на 
металорізальних верстатах. Одиничне, малосерійне та середньосерійне 
виробництво. Частина III. Фрезерні верстати. 

1.7. Міжгалузеві укрупнені нормативи часу на роботи, виконувані на 
металорізальних верстатах. Одиничне, малосерійне та середньосерійне 
виробництво. Частина IV. Свердлильні верстати. 

1.8. Міжгалузеві укрупнені нормативи часу на  роботи, виконувані на 
металорізальних верстатах. Одиничне та малосерійне виробництво. Частина 

V. Стругальні і довбальні верстати. 

1.9. Міжгалузеві укрупнені нормативи часу на роботи, що виконуються 
на металорізальних верстатах. Середньосерійне виробництво. Частина V. 

Стругальні та довбальні верстати. 

1.10. Міжгалузеві укрупнені нормативи часу на роботи, виконувані на 
металорізальних верстатах. Одиничне та малосерійне виробництво. Частина 

VI. Горизонтально-розточувальні верстати. 

1.11. Міжгалузеві укрупнені нормативи часу на роботи, що виконуються 
на металорізальних верстатах. Середньосерійне виробництво. Частина VI. 

Горизонтально-розточні верстати. 

1.12. Міжгалузеві укрупнені нормативи часу на роботи, виконувані на 
металорізальних верстатах. Одиничне та малосерійне виробництво. Частина 
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VII. Зубообробні та відрізні верстати. 

1.13. Міжгалузеві укрупнені нормативи часу на роботи, що виконуються 
на металорізальних верстатах. Середньосерійне  виробництво. Частина VII. 

Зубообробні, різьбонакатувальні та відрізні верстати. 

1.14. Міжгалузеві укрупнені нормативи часу і режимів різання для 
технічного нормування робіт на великих розточних верстатах. Малосерійне і 
одиничне виробництво. 

1.15. Міжгалузеві укрупнені нормативи часу на роботи, виконувані на 
великих поздовжньо-стругальних верстатах. Одиничне та малосерійне 
виробництво. 

1.16. Міжгалузеві укрупнені нормативи часу на роботи, виконувані на 
великих поздовжньо-фрезерних верстатах. Одиничне та малосерійне 
виробництво. 

1.17. Міжгалузеві укрупнені нормативи часу на роботи, виконувані на 
великих токарних верстатах. Одиничне і малосерійне виробництво. 

1.18. Міжгалузеві укрупнені нормативи часу на роботи, виконувані на 
великих карусельних верстатах. Одиничне та малосерійне виробництво. 

1.19. Міжгалузеві укрупнені нормативи часу на роботи, що виконуються 
на координатно-розточних верстатах. Одиничне та малосерійне виробництво. 

1.20. Міжгалузеві нормативи часу допоміжного, на обслуговування 
робочого місця і підготовчо-заключного при роботі на металорізальних 

верстатах. Малосерійне та одиничне виробництво. 

1.21. Міжгалузеві нормативи часу допоміжного, обслуговування 
робочого місця і підготовчо-заключного при роботі на металорізальних 

верстатах. Середньосерійне та великосерійне виробництво. 

 

II. Ливарні роботи, штампування, кування 

 

2.1. Міжгалузеві нормативи часу на холодне штампування, різання, 
висадку та обрізання. Масове, великосерійне, середньо-серійне і малосерійне 
виробництво. 

2.2. Міжгалузеві нормативи часу на кування на молотах і пресах. 

2.3. Міжгалузеві укрупнені нормативи часу на виготовлення дерев'яних 

моделей для литва. Одиничне та малосерійне виробництво.  

 

III. Заготівельні роботи, роботи щодо покриття, термічне оброблення 

 

3.1. Міжгалузеві нормативи часу на заготівельні роботи з 
металоконструкцій. Серійне, малосерійне та одиничне виробництво.  

3.2. Міжгалузеві нормативи часу на лакофарбове покриття. Масове, 
великосерійне, середньосерійне, малосерійне та одиничне виробництво. 

3.3. Міжгалузеві нормативи часу на гальванічні покриття та механічну 

підготовку поверхонь до та після покриття. Одиничне, малосерійне, 
середньосерійне та великосерійне виробництво. 
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IV. Зварювальні роботи 

 

4.1. Міжгалузеві нормативи часу на газове зварювання. Одиничне та 
серійне виробництво. 

4.2. Міжгалузеві нормативи часу на контактне зварювання. Масове, 
великосерійне, середньосерійне та малосерійне виробництво. 

4.3. Міжгалузеві нормативи часу на електрошлакове зварювання. 
Одиничне і малосерійне виробництво. 

4.4. Міжгалузеві нормативи часу на дугове зварювання у середовищі 
захисних газів. Одиничне та серійне виробництво. Книга 1. 

Напівавтоматичне дугове зварювання вуглецевих і низьколегованих сталей у 

середовищі вуглекислого газу. 

4.5. Міжгалузеві нормативи часу на дугове зварювання у середовищі 
захисних газів. Одиничне та серійне виробництво. Книга 2. 

Напівавтоматичне, автоматичне і ручне аргонодугове зварювання легованих, 

високолегованих сталей, алюмінію, міді і їх сплавів і автоматичне дугове 
зварювання вуглецевих і низьколегованих сталей. 

4.6. Міжгалузеві нормативи часу на ручне дугове зварювання. Одиничне 
і серійне виробництво. 

4.7. Міжгалузеві нормативи часу на газове, газоелектричне та киснево-

флюсове різання металів. Одиничне і серійне виробництво. 

 

V. Слюсарні, слюсарно-складальні, електромонтажні, пакувальні та інші 
роботи 

 

5.1. Міжгалузеві нормативи часу на слюсарну обробку деталей і 
слюсарно-складальні роботи при складанні машин. Одиничне та малосерійне 
виробництво. 

5.2. Міжгалузеві нормативи часу на консервацію та пакувальні роботи. 

5.3. Міжгалузеві нормативи часу на електромонтажні роботи. 

Середньосерійне та малосерійне виробництво. 

5.4. Міжгалузеві нормативи часу на слюсарно-складальні роботи при 

складанні металоконструкцій під зварювання. 
 

VI. Роботи з обслуговування та підготовки виробництва на 

підприємствах машинобудування та металообробки 

 

6.1. Нормативи чисельності робітників, що обслуговують парокотельні 
установки промислових підприємств. 

6.2. Міжгалузеві типові норми  часу на заточування різального 

інструменту . 

6.3. Міжгалузеві нормативи часу на роботи з неруйнуючих методів 
контролю, виконуваним дефектоскопістами. 

6.4. Міжгалузеві нормативи часу на слюсарно-інструментальні роботи, 

виконувані на верстатах та вручну. 

6.5. Нормативи чисельності робітників, зайнятих на роботах з 
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експлуатації мереж, очисних споруд і насосних станцій водопроводу і 
каналізації. 

 

VII. Роботи з ремонту устаткування та машин 

 

7.1. Типові норми часу на слюсарні роботи по ремонту токарно-

револьверних верстатів. 
7.2. Типові норми часу на слюсарні роботи по ремонту токарно-

гвинторізних верстатів. 
7.3. Типові норми часу на слюсарні роботи по ремонту фрезерних 

верстатів. 
7.4. Типові норми часу на слюсарні роботи по ремонту зубофрезерних 

верстатів. 
7.5. Типові норми часу на слюсарні роботи по ремонту зубодовбальних 

верстатів. 
7.6. Типові норми часу на слюсарні роботи по ремонту 

круглошліфувальних верстатів. 
7.7. Типові норми часу на слюсарні роботи по ремонту 

плоскошліфувальних верстатів. 
7.8. Типові норми часу на слюсарні роботи по ремонту свердлильних 

верстатів. 
7.9. Типові укрупнені норми часу на роботи по ремонту токарних 

автоматів і напівавтоматів за видами ремонту. 

7.10. Типові збільшені норми часу на роботи з ремонту координатно-

розточувальних верстатів за видами ремонту. 

7.11. Типові норми часу на слюсарні роботи по ремонту формувального 

устаткування. 
7.12. Типові норми часу на слюсарні роботи по ремонту 

сумішоприготувального устаткування. 
7.13. Типові укрупнені норми часу на роботи з ремонту ливарного 

устаткування за видами ремонту. 

7.14. Типові укрупнені норми часу на роботи по ремонту ковальсько-

пресового обладнання (за видами ремонту). 

7.15. Типові укрупнені норми часу на роботи по ремонту підйомно-

транспортного устаткування (електричні мостові крани вантажо-підйомністю 

до 50 т). 
7.16. Міжгалузеві укрупнені норми часу на ремонт водопровідного та 

каналізаційного обладнання. 
7.17. Типові норми часу на ремонт електродвигунів, силових 

трансформаторів, зварювальних генераторів та трансформаторів. Типові 
норми часу на ремонт насосів. Частина І та II. 

7.18. Типові норми часу на ремонт вентиляторів. 
7.19. Укрупнені типові норми часу на роботи з ремонту 

металорізального устаткування (за видами ремонту). 

7.20 Типові норми часу на поточний ремонт автобусів марок ЛАЗ-695Н і 
ЛиАЗ-677 в умовах автотранспортних підприємств. 
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7.21. Типові норми часу на ремонт автобуса ПАЗ-672 в умовах 

автотранспортних підприємств. 
7.22. Типові норми часу на ремонт автобусів марки "Ікарус" в умовах 

автотранспортних підприємств. 
7.23. Типові норми часу на поточне утримання широкої і вузької 

залізничної колії підприємств промислового залізничного транспорту. 

 

VIII. Роботи, виконувані керівниками, фахівцями та службовцями 

 

8.1. Міжгалузеві норми часу на розробку технологічної документації. 
8.2. Міжгалузеві нормативи трудомісткості проектування засобів 

технологічного оснащення. 
8.3. Міжгалузеві нормативи трудомісткості на розробку 

конструкторської документації для виготовлення виробів. 
8.4. Норми часу на розробку нормативних матеріалів з праці. 
8.5. Типові норми часу на переклад і переробку науково-технічної 

літератури та документації. 
8.6. Норми часу на патентні дослідження. 
8.7. Єдині норми часу на креслярські та копіювальні роботи. 

8.8. Типові норми часу на роботи з копіювання та оперативного 

розмноження документів  
8.9. Єдині норми часу (виробітку) на машинописні роботи. 

8.10. Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського 

обліку. 

8.11. Міжгалузеві нормативи чисельності працівників, зайнятих 

добором, розстановкою, підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) та 
обліком кадрів. 

8.12. Нормативи чисельності працівників юридичної служби (план 

першого півріччя). 
 

IX. Роботи з прибирання територій та приміщень 

 

9.1. Нормативи часу на прибирання службових і культурно-побутових 

приміщень. 
9.2. Типові норми обслуговування для прибиральників виробничих 

приміщень промислових підприємств. 
9.3. Міжгалузеві типові норми часу на роботи з натирання підлоги і 

склопротиральні роботи. 

 

X. Нормативно-методичні та інші розробки з нормування праці 
10.1. Рекомендації щодо зниження трудомісткості продукції, що 

виробляється, на основі перегляду діючих та заміни застарілих норм 

трудових витрат на підприємствах.  

10.2. Перелік збірників міжгалузевих (загальномашинобудівних) 

нормативів (норм) з прані, що рекомендуються для застосування в галузях 

народного господарства України. 
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10.3. Положення про порядок розроблення нормативних матеріалів для 
нормування праці. 

10.4. Нормування праці на підприємстві. Питання організації. 
10.5. Міжгалузеві вимоги і нормативні матеріали з організації праці при 

проектуванні технологічних процесів, устаткування, нових і реконструювати 

діючих підприємств. 
10.6. Рекомендації щодо нормування праці в галузях народного 

господарства  
10.7. Основи нормування праці в народному господарстві України 

(Навчальний посібник). 

10.8. Методичні рекомендації щодо визначення робочих місць. Київ, 
УкрНДІпраці Мінпраці України. 

10.9. Посібник з нормування праці на ручні і механізовані будівельні 
роботи 

10.10. Методика розрахунку чисельності окремих категорій працівників 
на основі норм з праці.  

10.11.  учбовий, учбово-тематичний плани і програма підвищення 
кваліфікації фахівців у сфері нормування праці (коди професій 2412.2-22339, 

2412.2-22351, 3119-25001). 

10.12. Анотований каталог міжгалузевих матеріалів, що розроблені 
Центром продуктивності і рекомендуються для застосування в галузях 

народного господарства України. 

 

XI. Роботи, виконувані на замовлення населення та організацій 

 

11.1. Міжгалузеві норми часу на обробку білизни у пральнях з 
механізованою, напівмеханізованою та ручною обробкою білизни (план 

першого півріччя). 
11.2. Нормативи чисельності робітників, що обслуговують громадські 

будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації). 
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       Додаток 4 
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