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Передмова 
 
 
Для фахівців сільського господарства економічного профілю вкрай 

необхідні: ґрунтовні знання з питань організації трудових процесів у 
рослинництві й тваринництві, переробних, допоміжних і обслуговуючих 
підрозділах сільськогосподарських підприємств; уміння розраховувати та 
встановлювати норми праці на різних ділянках агропромислового виробництва; 
ефективно застосовувати ту чи іншу форму й систему оплати праці. Все це 
зумовлено розвитком науково-технічного прогресу в аграрній і суміжних з нею 
галузях, підвищенням рівня їх механізації та автоматизації, упровадження 
індустріальних технологій, необхідністю збільшення обсягів аграрної продукції 
при зменшенні затрат праці на одиницю продукції, скороченні строків 
виконання основних сільськогосподарських робіт з одночасним підвищенням 
якості продукції. 

Важливе місце при підготовці студентів економічного профілю займає 
формування навичок налагодження ефективної системи виробничого 
менеджменту на виробництві як основи раціональної побудови організації 
трудових процесів у тій чи іншій галузі. Провідною ланкою даної системи є 
нормування праці, яке виступає початковим етапом планування праці. Не менш 
важливу роль відіграє матеріальне й нематеріальне стимулювання праці в 
сільському господарстві, що є головним інструментом формування 
мотиваційного механізму в трудовому колективі. 

Метою вивчення дисципліни є опанування науковими положеннями 
регулювання соціально-трудових відносин на мікро-, мезо- й макрорівні, 
принципами й методами нормування, планування й організації праці на 
підприємстві, формування мотиваційного механізму в трудовому колективі, 
ефективного використання трудових ресурсів. 

Завдання: 
− формування знань про закономірності розвитку ринку праці та 

особливості зайнятості населення в економіці, її аграрному секторі та на селі; 
− набуття навиків з організації трудових процесів у різних галузях 

сільського господарства; 
− оволодіння прийомами й методами нормування праці; 
− вивчення мотиваційної поведінки працівників, уміння застосовувати 

адекватні для даних умов системи оплати праці; 
− оволодіння способами аналізу соціальних процесів та вміння 

користуватись прийомами соціального партнерства; 
− ознайомлення з досвідом роботи міжнародних організацій у сфері 

соціально-трудових відносин. 
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У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
знати специфіку сільськогосподарської праці, суть соціально-трудових 

відносин, форми зайнятості й безробіття, основи соціального захисту 
працівників, загальні принципи організації праці, види й форми поділу та 
кооперації праці, раціональні режими праці й відпочинку, методичні положення 
нормування праці на сільськогосподарських роботах, організаційно-економічні 
основи оплати плати, форми й системи оплати праці та умови їх застосування, 
світовий досвід регулювання соціально-трудових відносин та ін. 

уміти проаналізувати стан формування й використання трудових 
ресурсів у національній економіці, застосовувати на практиці прийоми й 
методи соціального діалогу в ході колективно-договірного регулювання 
соціально-трудових відносин, науково підходити до процесу організації й 
нормування праці, обирати форму й систему оплати праці, розраховувати 
розцінки та нараховувати заробітну плату найманим працівникам, обґрунтувати 
напрями підвищення продуктивності праці, зайнятості населення, 
удосконалення мотивації праці тощо. 

Відповідно до навчального плану на дисципліну планується: 
1. Лекції – 32-36 год. для студентів очної та 4-8 год. – заочної форм 

навчання. 
2. Семінарські й практичні заняття – 32-36 год. для студентів очної та 

4-8 год. – заочної форм навчання. 
3. Самостійна робота – підготовка доповідей і рефератів, виконання 

завдань до семінарських і практичних занять, виконання контрольних робіт і ін. 
Максимальна рейтингова оцінка з навчальної роботи студента становить 

70 балів і складається з двох модулів (по 35 балів кожний), рейтинг із 
підсумкової атестації (іспит) – 30 балів. Оцінка по дисципліні визначається 
згідно з відповідною шкалою по набраних студентом сумі балів (традиційна й 
ECTS-оцінка): 

01-34   – “незадовільно” (“F”); 
35-59   – “незадовільно” (“FX”); 
60-63   – “задовільно” (“E”); 
64-73   – “задовільно” (“D”); 
74-81   – “добре” (“С”); 
82-89   – “добре” (“В”); 
90-100 – “відмінно” (“А”). 
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Зміст дисципліни 
 
 
Згідно з кредитно-модульною системою навчання студентів 

ОКР “Бакалавр” за економічними напрямами підготовки навчальний курс 
“Економіка праці і соціально-трудові відносини” поділено на два модулі. 

 
Модуль  1 

“Соціально-трудові відносини й 
нормування праці в сільському господарстві” 

 
Тема  1.  Праця як сфера життєдіяльності та фактор виробництва 

1. Соціально-економічна суть праці. 
2. Еволюція поглядів щодо розвитку праці. 
3. Класифікація видів праці. 
4. Природа соціально-трудових відносин. 
5. Особливості сільськогосподарської праці. 
6. Структура й предмет вивчення дисципліни, зв’язок із іншими 

дисциплінами. 
Рекомендована література для підготовки зазначена в списку джерел на 

13-16 стор.: [1-7; 15-23; 34]. 
 
Тема  2.  Трудові ресурси й трудовий потенціал суспільства 

1. Населення як демографічна й економічна категорія. 
2. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів. 
3. Економічно активне та економічно неактивне населення. 
4. Роль і місце трудових ресурсів у розвитку аграрного сектора економіки. 
5. Показники оцінки використання трудових ресурсів і відтворення 

населення. Розв’язування задач (додаток 1, с. 17). 
6. Трудовий потенціал суспільства: поняття, структура та показники. 
7. Продуктивність праці та шляхи її підвищення. 
Рекомендована література для підготовки: [1-7; 15-25; 27; 34]. 
 
Тема  3.  Соціально-трудові відносини як система 

1. Суть соціально-трудових відносин як системи в сучасних умовах. 
2. Основні складові системи соціально-трудових відносин. Предмет 

соціально-трудових відносин. 
3. Сторони й суб’єкти соціально-трудових відносин. 
4. Типи й види соціально-трудових відносин. 
5. Рівні соціально-трудових відносин. 
6. Якість трудового життя як критерій стану соціально-трудових відносин. 
7. Моделі соціально-трудових відносин у міжнародній практиці. 
8. Колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин. 
Рекомендована література для підготовки: [1-8; 15-23; 26; 34]. 
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Тема  4.  Організація й методичні засади нормування праці 

1. Суть, мета й завдання нормування праці. 
2. Класифікація норм праці. 
3. Характеристика нормувальної мережі сільського господарства в Україні. 
4. Послідовність розробки та впровадження норм праці в галузі. 
5. Методи нормування праці. Розкладання виробничих процесів із метою їх 

дослідження. 
6. Способи вивчення трудових процесів і затрат робочого часу. 
7. Класифікація та баланс затрат робочого часу. 
8. Технічні засоби при вивченні трудових процесів. 
Рекомендована література для підготовки: [1-4; 9-14]. 
 
 
 
 
Тема  5.  Нормування праці на механізованих польових роботах і 

обслуговуванні стаціонарних машин 
1. Характеристика нормоутворюючих факторів на механізованих польових 

роботах. 
2. Паспортизація сільськогосподарських угідь. Класи й групи полів, 

сіножатей, пасовищ. Розв’язування задач (додаток 1, 2). 
3. Методика нормування праці на механізованих польових роботах: 
– провести обробку й аналіз даних спостереження (додаток 3, 4); 
– скласти фактичний і проектний баланси часу робочої зміни працівника(-ів) 

та визначити їх структуру; 
– проаналізувати використання часу робочої зміни працівника(-ів) протягом 

робочого дня та дотримання вимог раціонального режиму праці й відпочинку; 
– визначити норму праці; 
– розв’язування задач (додаток 1). 
4. Методичні положення нормування праці на обслуговуванні стаціонарних 

машин. 
Рекомендована література для підготовки: [1; 4; 9-14; 29-30]. 
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Тема  6.  Нормування ручних і транспортних робіт 

1. Нормоутворюючі фактори та особливості нормування праці на ручних 
роботах. 

2. Методика нормування ручних робіт: 
- провести обробку й аналіз даних спостереження (додаток 5, 4); 
- скласти фактичний і проектний баланси часу робочої зміни працівника(-ів) 

та визначити їх структуру; 
- проаналізувати використання часу робочої зміни працівника(-ів) протягом 

робочого дня та дотримання вимог раціонального режиму праці й відпочинку; 
- визначити норму виробітку на ручних роботах; 
- розв’язування задач (додаток 1). 
3. Характеристика нормоутворюючих факторів на транспортних роботах. 

Класифікація вантажів і доріг. 
4. Методика нормування транспортних робіт: 
- провести обробку й аналіз даних спостереження (додаток 6, 4); 
- скласти фактичний і проектний баланси часу робочої зміни працівника(-ів) 

та визначити їх структуру; 
- проаналізувати використання часу робочої зміни працівника(-ів) протягом 

робочого дня та дотримання вимог раціонального режиму праці й відпочинку; 
- визначити норму праці на транспортних роботах; 
- розв’язування задач (додаток 1). 
Рекомендована література для підготовки: [1; 4; 9-14; 29]. 
 
 
 
Тема  7.  Нормування праці у тваринництві 

1. Характеристика нормоутворюючих факторів у галузях тваринництва. 
2. Паспортизація тваринницьких ферм і комплексів. 
3. Особливості й методика нормування праці у тваринництві. Розв’язування 

задач (додаток 1). 
4. Економічна ефективність застосування й виконання норм праці. 
Рекомендована література для підготовки: [1; 4; 9-14]. 
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Модуль  2 
“Теоретичні основи організації й оплати праці 
в сільськогосподарських підприємствах” 

 
Тема  8.  Теоретичні основи організації праці в 

сільськогосподарському виробництві 
1. Поняття й основні принципи організації трудових процесів. 
2. Суть поділу праці, його види та форми. 
3. Межі поділу праці та їх значення. 
4. Кооперація праці та її форми. 
5. Форми організації трудових колективів та їх класифікація. 
6. Умови праці й фактори їх формування. 
7. Раціональний режим праці та відпочинку, періоди працездатності 

людини. Розв’язування задач (додаток 1). 
8. Поняття й види робочих місць, їх організація. 
9. Обслуговування робочих місць, його види та форми. 
10. Атестація робочих місць. 
Рекомендована література для підготовки: [1-7; 12-23]. 
 
Тема  9.  Загальні положення по оплаті праці 

1. Політика доходів в Україні, джерела їх формування. 
2. Елементи й принципи організації оплати праці. 
3. Державне регулювання оплати праці. 
4. Основні положення генеральної й галузевої тарифних угод, колективні 

(індивідуальні) договори, контракти. 
5. Роль та призначення тарифної системи оплати праці. 
6. Складові тарифної системи оплати праці. 
7. Форми оплати праці та їх застосування. 
8. Види систем оплати праці. 
Рекомендована література для підготовки: [1-9; 15-23; 34]. 
 
Тема  10.  Оплата праці в рослинництві 

1. Застосування систем оплати праці в рослинництві. 
2. Поточне авансування та стимулювання продуктивної праці протягом 

року. 
3. Доплати, надбавки та премії за кінцеві результати роботи. 
4. Методика розрахунку розцінок оплати праці за продукцію в 

рослинництві. 
5. Стимулювання праці на збиранні врожаю, заготівлі кормів. 
6. Особливості оплати праці окремих категорій працівників. Розв’язування 

задач (додаток 1, 7). 
Рекомендована література для підготовки: [1; 4; 9; 28-29; 31]. 
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Тема  11.  Оплата праці у тваринництві, керівників і спеціалістів АПК 

1. Особливості застосування систем оплати праці у тваринництві. 
2. Авансування праці тваринників. 
3. Порядок та методика розрахунку розцінок оплати праці за тваринницьку 

продукцію. Розв’язування задач (додаток 1, 7). 
4. Натуральна оплата праці та преміювання тваринників. 
5. Стимулювання праці за підвищення кваліфікації та стаж роботи. 
6. Оплата праці керівників і спеціалістів АПК. Особливості оплати праці в 

бюджетній сфері. 
Рекомендована література для підготовки: [1; 4; 9; 28]. 
 
Тема  12.  Зайнятість і соціальний захист населення 

1. Зайнятість як соціально-економічна категорія й передумова формування 
соціально-трудових відносин. 

2. Класифікація форм зайнятості. 
3. Політика зайнятості та роль держави в її реалізації. 
4. Безробіття як соціально-економічне явище та причини його виникнення. 
5. Форми безробіття. 
6. Державна служба зайнятості та її роль у працевлаштуванні безробітних. 
7. Суть соціальної справедливості, захисту та гарантій у сфері праці. 
Рекомендована література для підготовки: [1-8; 15-23; 34]. 
 
Тема  13.  Формування й функціонування ринку праці 

1. Поняття ринку праці та його складові. 
2. Кон’юнктура й інфраструктура ринку праці. 
3. Сегментація ринку праці. 
4. Функції ринку праці. 
5. Тенденції розвитку світового ринку праці. 
Рекомендована література для підготовки: [1-7; 15-23; 32-34]. 
 
Тема  14.  Міжнародна організація праці та світовий досвід 

регулювання соціально-трудових відносин 
1. Причини створення, історія становлення й розвитку Міжнародної 

організації праці. 
2. Організаційна структура та порядок роботи Міжнародної організації 

праці. 
3. Цілі й напрями діяльності Міжнародної організації праці. Конвенції та 

рекомендації. 
4. Міжнародне технічне співробітництво Міжнародної організації праці. 
5. Зарубіжний досвід регулювання соціально-трудових відносин. 
6. Міжнародна трудова міграція: види, причини та основні напрями. 
Рекомендована література для підготовки: [1-7; 15-23; 34]. 
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Комплект контрольних тестів 

для визначення рівня знань студентів 
 
 

 1. На які види класифікують працю? 
1) Управлінська, виконавча 
2) Професійна, тимчасова, вільна 
3) Розумова, фізична, проста, кваліфікована 
4) Абстрактна, конкретна, продуктивна, непродуктивна 

 
 2. Розставте правильно відповідність 
1. Види руху населення A. Розширений, простий і звужений 
2. Типи відтворення населення B. Екстенсивний і інтенсивний 
3. Режими відтворення населення C. Природний, економічний і соціальний 

 
 3. Які Ви знаєте основні показники ефективності праці? 
1) Рентабельність праці 
2) Продуктивність праці 
3) Трудомісткість 
4) Норма праці 
  
 4. Яка відмінність між сторонами й суб’єктами соціально-трудових 

відносин? 
1) Суб’єкти мають лише первинні, а сторони можуть мати як первинні, так і 

делеговані права в регулюванні соціально-трудових відносин 
2) Сторони мають лише делеговані, а суб’єкти – первинні права в регулюванні 

соціально-трудових відносин 
3) Сторони мають лише первинні, а суб’єкти можуть мати як первинні, так і 

делеговані права в регулюванні соціально-трудових відносин 
4) Різниці немає 
  
 5. Як класифікуються сільськогосподарські роботи з метою їх 

нормування? 
1) Польові механізовані, ручні й будівельні роботи 
2) Роботи по обслуговуванню тварин і ремонтно-механічні роботи 
3) Роботи по обслуговуванню стаціонарних машин й транспортні роботи 
4) Тракторні роботи, роботи у рослинництві й тваринництві 
  
 6. Коефіцієнт стійкості хроноряду служить для... 
1) забезпечення правильної організації трудового процесу 
2) вибору способу вивчення затрат часу 
3) оптимізації співвідношень між трудовими рухами 
4) уточнення величини замірів при хронометражу 
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 7. За якою формулою визначається норма виробітку на польових 
механізованих роботах? 

1) Нзм = Вр Р Vр То 
2) Нзм = 0,1 Вр Vр То 
3) Нзм = 3,6 Вр Р Vр Тоф 

4) Нзм = 0,1 Вк Vр Тд 

  
 8. Що являє собою паспортизація тваринницьких приміщень? 
1) Визначення придатності тваринницьких ферм для виробництва м’ясо-молочної 

чи іншої тваринницької продукції 
2) Визначення вартісної оцінки тваринницьких приміщень для продажу 
3) Характеристика технологічних параметрів тваринницьких ферм, організаційно-

економічних умов виконання робіт по обслуговуванню тварин 
4) Визначення придатності тваринницьких ферм для виробництва продукції та їх 

реальної ринкової ціни 
  
 9. На скільки класів поділяють сільськогосподарські вантажі залежно від 

можливості використання номінальної вантажопідйомності транспортного 
засобу? 

 Упишіть правильну відповідь 
  
 10. Що означає кооперація праці? 
1) Це розмежування трудової діяльності людей у процесі їх спільної праці, 

наслідок спеціалізації виробництва 
2) Об’єднання трудової діяльності людей, що беруть участь у виконанні одного й 

того ж або різних, але пов’язаних між собою виробничих процесів 
3) Це об’єднання економічно активного населення в межах галузей економіки 

(промисловості, сільському господарстві тощо) 
4) Це спеціалізація населення працездатного віку усередині кожного 

підприємства, його виробничих ділянок, ферм, цехів 
  
 11. Які режими праці та відпочинку Ви знаєте? 
1) Внутрішньогосподарський, загальногосподарський, квартальний 
2) Внутрішньозмінний, тижневий 
3) Добовий, місячний, річний 
4) Вутрішньоденний, середньодобовий 
  
 12. Тарифна система оплати праці використовується… 
1) для контролю за нарахуванням заробітку робітникам 
2) для оцінки складних (кваліфікованих) робіт 
3) для формування фонду оплати праці колективу 
4) для забезпечення співвідношення оплати праці різних категорій працівників 
  
 13. Чим відрізняються системи оплати праці між собою? 
1) Способом поєднання основної й додаткової оплати праці 
2) Використанням видів оплати праці 
3) Об’єктом нарахування заробітку 
4) Джерелом формування фонду оплати праці 
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 14. За якою формулою розраховується розцінка оплати праці за одиницю 

рослинницької продукції? 

1) 
В
КТ

Р тф
оп

⋅
=  

2) 
впр

впртзм
оп В

fКТ
Р

⋅⋅
=  

3) 
В
КТ

Р тзм
оп

⋅
=  

4) 
о

тф
оп Т

КТ
Р

⋅
=  

  
 15. У якому розмірі (у %) встановлено надбавку за кваліфікацію роботи 

для водіїв вантажних автомобілів ІІ класу? 
 Упишіть правильну відповідь 
  
 16. Який вид безробіття викликається економічною кризою, коливаннями 

темпів розвитку економіки? 
1) Фрикційне 
2) Структурне 
3) Інституційне 
4) Циклічне 

 
 17. Розставте правильні визначення термінів? 

1. Номінальна 
заробітна плата 

A. Сума грошей, які отримує працівник за виконану роботу чи 
відпрацьований час, кількість і якість витраченої праці та 
кінцеві результати діяльності підприємства 

2. Реальна 
заробітна плата 

B. Ринкова вартість сукупності життєвих засобів, необхідних 
для відтворення робочої сили в грошовому виразі, що залежить 
від стану ринку праці й потреб людини 

3. Ціна робочої 
сили 

C. Сума споживчих благ, які можна придбати на отриману 
заробітну плату, що залежить від рівня цін на життєві блага 

 
 18. Якими напрямами діяльності займається Міжнародна організація 

праці? 
1) Нормотворча діяльність, міжнародна технічна співпраця 
2) Посередницька, миротворча діяльність 
3) Дослідницька, видавнича діяльність 
4) Стабілізуюча, посередницька та регулююча діяльність 
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Додатки 
 

Додаток 1 
 

Комплект задач із дисципліни 
“Економіка праці і соціально-трудові відносини” 

 
Задачі по використанню трудових ресурсів 

 
Задача 1. У статистичному обліку України на кінець 2012 р. зафіксовано 

наступні кількісні показники: все населення країни становить – 45,4 млн. чол., 
населення у віці 15-70 років – 34,1 млн. чол., населення працездатного віку 
16-59 років – 28,6 млн. чол., зайняте населення у віці 15-70 років – 20,4 млн. чол., 
безробітні у віці 15-70 років – 1,7 млн. чол., зареєстровані безробітні в державній 
службі зайнятості – 0,5 млн. чол. 

Визначити наступні показники використання трудових ресурсів: рівень 
економічної активності населення, рівень зайнятості, рівень безробіття за 
методологією МОП і рівень зареєстрованого безробіття. 

 
Задача 2. У статистичному обліку країни зафіксовано наступні кількісні 

показники: все населення становить – 52 млн. чол., зайняте населення у віці 
15-70 років – 26 млн. чол., безробітні у віці 15-70 років – 0,5 млн. чол. Відомо, що 
рівень зайнятості населення становить 82 %. 

Визначити наступні показники використання трудових ресурсів: рівень 
економічної активності населення й рівень безробіття за методологією МОП. 

 
Задача 3. У статистичному обліку країни зафіксовано наступні кількісні 

показники: все населення становить – 48,5 млн. чол., населення працездатного віку 
16-59 років – 30 млн. чол., економічно активне населення у віці 15-70 років – 
24,7 млн. чол., безробітні у віці 15-70 років – 2,2 млн. чол., зареєстровані безробітні в 
державній службі зайнятості – 0,7 млн. чол. Відомо, що рівень економічної активності 
населення становить 68 %. 

Визначити наступні показники використання трудових ресурсів: рівень 
зайнятості населення, рівень безробіття за методологією МОП і рівень 
зареєстрованого безробіття. 

 
Задачі по паспортизації сільськогосподарських угідь 

 
Задача 1. Визначити класи нормоутворюючих факторів, номер групи поля та 

клас ґрунту з наступними параметрами досліджуваного поля: довжина гону становить 
630 м, кут схилу – 2 ° (градуси), кам’янистість – 3,5 м3/га, перешкоди відсутні, 
конфігурація поля – прямокутна форма, висота над рівнем моря – 130 м, питомий опір 
ґрунту – 0,44 кг/см2. 

Наведіть економіко-математичне трактування визначеного коефіцієнта-
показника групи поля. Скориставшись довідником типових норм праці, зазначте, яка 
норма виробітку становитиме на оранці стерні трактором К-701 із плугом ПНН-10-35 
при глибині оранки 18 см і норма витрат палива на одиницю площі. 
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Задача 2. Визначити класи нормоутворюючих факторів, номер групи поля та 

клас ґрунту з наступними параметрами досліджуваного поля: довжина гону становить 
650 м, рівнинна територія, каміння в орному шарі ґрунту відсутнє, перешкоди у 
вигляді ліній електропередач становлять 5 %, конфігурація поля – квадратна форма, 
висота над рівнем моря – 180 м, питомий опір ґрунту – 0,3 кг/см2. 

Наведіть економіко-математичне трактування визначеного коефіцієнта-
показника групи поля. Скориставшись довідником типових норм праці, зазначте, яка 
норма виробітку становитиме на лущенні й дискуванні стерні трактором ХТЗ-17021 із 
лущильником ЛД-14 при глибині обробітку 5-10 см при робочих змінах 7 год. і 8 год. 
і норма витрат палива на одиницю площі. 

 
Задача 3. Визначити класи нормоутворюючих факторів, номер групи поля та 

клас ґрунту з наступними параметрами досліджуваного поля: довжина гону становить 
440 м, кут схилу – 3,5 ° (градуси), кам’янистість – 12,5 м3/га, перешкоди відсутні, 
конфігурація поля – неправильна форма, висота над рівнем моря – 530 м, питомий 
опір ґрунту – 0,5 кг/см2. 

Наведіть економіко-математичне трактування визначеного коефіцієнта-
показника групи поля. Скориставшись довідником типових норм праці, визначте, яка 
норма виробітку становитиме на боронуванні трактором Т-150К із машиною ЗБР-24 
при робочих змінах 8 год. і 10 год. і норма витрат палива на одиницю площі. 

 
Задача 4. Досліджуване поле умовно поділено на 3 ділянки площею: 40 га, 30 і 

25 га, які мають неоднорідні параметри по декількох нормоутворюючих факторах. 
Довжина гону відповідних ділянок становить 600 м, 350 і 250 м; кут схилу 1-ї і 2-ї 
ділянки – 3 ° (градуси), 3-ї – 4 ° (градуси); каміння в орному шарі ґрунту відсутнє на 
полі; перешкоди у вигляді ярів і пагорбів зустрічаються лише на 1-й ділянці поля – 
7 %; конфігурація поля – неправильна форма; висота над рівнем моря – 150 м; 
питомий опір ґрунту – 0,4 кг/см2. 

Визначити класи нормоутворюючих факторів, номер групи досліджуваного поля 
та клас ґрунту. Наведіть економіко-математичне трактування визначених 
коефіцієнтів. Скориставшись довідником типових норм праці, зазначте, яка норма 
виробітку становитиме на оранці стерні трактором John Deere-8400 із плугом 
ПНН-10-35 при глибині оранки 27-27 см і норма витрат палива на одиницю площі. 

 
Задача 5. Досліджуване поле умовно поділено на 2 ділянки площею: 75 га і 

35 га, які мають неоднорідні параметри по декількох нормоутворюючих факторах. 
Довжина гону відповідних ділянок становить 600 м і 350 м; кут схилу поля – 3 ° 
(градуси); каміння в орному шарі ґрунту присутнє лише на 1-й ділянці поля – 
6,5 м3/га; перешкоди у вигляді дерев зустрічаються на 2-й ділянці поля – 2 %; 
конфігурація поля – неправильна форма; висота над рівнем моря – 150 м; питомий 
опір ґрунту – 0,75 кг/см2. 

Визначити класи нормоутворюючих факторів, номер групи досліджуваного поля 
та клас ґрунту. Наведіть економіко-математичне трактування визначених 
коефіцієнтів. Скориставшись довідником типових норм праці, зазначте, яка норма 
виробітку становитиме на оранці стерні трактором К-701 із плугом ППШ-10-35 при 
глибині оранки 20 см і норма витрат палива на одиницю площі. 

 



 19 

 
Задачі по нормуванню праці на механізованих польових роботах 

 
Задача 1. Визначити норму виробітку на боронуванні агрегатом в складі: 

трактора МТЗ-1221 з боронами ЗБР-24 (24 шт. по 1 м) при наступних умовах: 
коефіцієнт використання конструктивної ширини захвату с.-г. машини – 0,95, робоча 
швидкість агрегату –12,5 км/год., довжина гону – 900 м. 

Нормативи затрат робочого часу: час робочої зміни – 420 хв., час підготовчо-
заключних робіт – 40 хв., час організаційно-технічного обслуговування – 15 хв., час 
на відпочинок – 20 хв., час на особисті потреби – 10 хв., тривалість одного повороту – 
50 с. 

 
Задача 2. Визначити норму виробітку на посіві зернових культур агрегатом в 

складі трактором ДТ-75М і 3-х сівалок С3У-3,6 при наступних умовах: конструктивна 
ширина захвату с.-г. машини – 3,6 м, коефіцієнт використання конструктивної 
ширини захвату сівалки – 1, робоча швидкість агрегату – 7,5 км/год. 

Нормативи затрат робочого часу: час робочої зміни – 480 хв., час підготовчо-
заключних робіт – 35 хв., час на відпочинок – 18 хв., час на особисті потреби – 10 хв., 
час організаційно-технічного обслуговування – 15 хв., коефіцієнти допоміжної 
роботи: на повороти – 0,08, на засипку насіння – 0,32. 

 
Задача 3. Визначити змінну норму виробітку на оранці трактором ДТ-75М з 

плугом ПН-4-35 (4 лемеші по 35 см) при наступних умовах: робоча швидкість 
агрегату – 7 км/год., довжина гону – 750 м, коефіцієнт використання конструктивної 
ширини захвату плуга – 1,06. 

Нормативи затрат робочого часу: час робочої зміни – 420 хв., час підготовчо-
заключних робіт – 30 хв., час організаційно-технічного обслуговування – 14 хв., час 
на відпочинок – 20 хв., час на особисті потреби – 10 хв., тривалість одного повороту – 
45 с. 

 
Задача 4. Визначити кількість механізаторів і агрегатів Т-70С із сівалкою 

СТВ-12 “Полісся”, які необхідно залучити для виконання наступного обсягу робіт – 
засіяти поле цукровим буряком 300 га за 3 дні. 

Вихідні дані: конструктивна ширина захвату сівалки – 5,4 м, коефіцієнт 
використання конструктивної ширини захвату с.-г. машини – 1, робоча швидкість 
агрегату – 6,7 км/год., час основної роботи – 5,6 год. 

 
Задача 5. Визначити кількість механізаторів і агрегатів МТЗ-82 із сівалкою 

СТУ-8, які необхідно залучити для виконання наступного обсягу робіт – засіяти поле 
кукурудзою 520 га за 5 днів. 

Вихідні дані: конструктивна ширина захвату с.-г. машини – 5,6 м, коефіцієнт 
використання конструктивної ширини захвату сівалки – 1, робоча швидкість руху – 
6 км/год., час основної роботи – 6,2 год. 
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Задачі по нормуванню праці на ручних роботах 

 
Задача 1. Розрахувати норму виробітку на прополці посівів кукурудзи при 

погодинній продуктивності праці на прополці кукурудзи – 0,04 га/год. У розрахунок 
слід прийняти такі нормативи затрат робочого часу: робоча зміна – 492 хв., час на 
особисті потреби – 10 хв., час на підготовчо-заключні роботи – 8 хв., обслуговування 
робочого місця – 2 хв. і відпочинок – 7 хв. 

 
Задача 2. Визначити кількість працівників, які необхідно залучити для 

виконання наступного обсягу робіт – очистити від бадилля 15 т столових буряків за 
5 днів. Вихідні дані: погодинна продуктивність праці – 105 кг/год., нормативна 
тривалість робочої зміни – 420 хв., час на особисті потреби – 10 хв., час на 
підготовчо-заключні роботи – 5 хв., обслуговування робочого місця – 1 хв. і 
відпочинок – 5 хв. 

 
Задача 3. Встановити змінну норму виробітку на сортуванні овочевої продукції 

при погодинній продуктивності праці – 7 т. Нормативи затрат робочого часу: час 
робочої зміни – 492 хв.; час на особисті потреби – 10 хв.; а на кожну годину 
оперативної роботи має виділятися час на підготовчо-заключні роботи – 14 хв., 
обслуговування робочого місця – 4 хв. і відпочинок – 12 хв. 

 
Задачі по нормуванню праці на транспортних роботах 

 
Задача 1. Встановити змінну норму виробітку на транспортуванні (вивезенні) 

овочів із поля трактором ЮМЗ-6М із причепом 2-ПТС-4 вантажопідйомністю 4 т на 
відстань 8 км при наступних затратах робочого часу (у розрахунку на 1 рейс): час 
навантаження – 20 хв., час розвантаження – 15 хв., час зважування вантажу – 1,5 хв., 
час відпочинку суміщається із часом навантаження. Швидкість руху транспорту з 
вантажем становить 17 км/год., швидкість без вантажу – 20 км/год., коефіцієнт 
використання вантажопідйомності – 0,75. 

Нормативи затрат робочого часу: тривалість робочої зміни – 420 хв., час на 
підготовчо-заключні роботи – 20 хв., час на особисті потреби – 10 хв. 

 
Задача 2. Встановити змінну норму виробітку на транспортуванні (вивезенні) 

мінеральних добрив трактором Т-150К із причепом ПТС-6У вантажопідйомністю 6 т 
на відстань 9 км при наступних затратах робочого часу (у розрахунку на 1 рейс): час 
навантаження – 6 хв., час розвантаження – 3 хв., час зважування вантажу – 1 хв., час 
відпочинку суміщається із часом навантаження. Швидкість руху транспорту з 
вантажем становить 20 км/год., швидкість без вантажу – 25 км/год. Коефіцієнт 
використання вантажопідйомності – 1. 

Нормативи затрат робочого часу: тривалість робочої зміни – 480 хв., час на 
підготовчо-заключні роботи – 15 хв., час на особисті потреби – 10 хв. 

 
 
Задача 3. Визначити кількість механізаторів і тракторів ХТЗ-16331 з причепами 

РТД-9 вантажопідйомністю 9 т, які необхідно залучити для виконання наступного 
обсягу робіт – відвезти й розкидати 3500 т органічних добрив за 15 робочих днів. 
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Вихідні дані: коефіцієнт використання вантажопідйомності - 0,97, відстань 
перевезень становить 4 км, затрати часу в розрахунку на 1 рейс: на навантаження й 
розвантаження (розкидання) становить 26 хв., зважування – 2 хв., швидкість руху 
транспорту з вантажем – 12 км/год., без вантажу – 16 км/год., час робочої зміни – 
480 хв., час на підготовчо-заключні роботи – 20 хв., час на відпочинок і особисті 
потреби – 20 хв. 

 
Задачі по нормуванню праці на обслуговуванні тварин 

 
Задача 1. Визначити норму обслуговування корів на одну доярку при одно- й 

двозмінній роботі при таких умовах. У збірнику типових норм праці визначені такі 
нормативи затрат робочого часу на обслуговування 1 корови (у хв. за робочу зміну): 
доїння – 5, годівля – 2,6, чистка стійл – 1,2, зміна підстилки – 0,6, чистка кормушок – 
0,5, чистка корів – 1, прив’язування та відв’язування – 0,9, разові роботи – 0,5. 

У розрахунок прийняті такі нормативи затрат робочого часу: час робочої зміни – 
480 хв., час підготовчо-заключних робіт – 20 хв., час на відпочинок – 25 хв., час на 
особисті потреби – 10 хв. 

 
Задача 2. Визначити норму обслуговування свиней на одного працівника при 

наступних умовах. У розрахунку на 10 голів: час годівлі – 2,2 хв., час прибирання й 
гноєвидалення – 2 хв., час випускання – 0,7 хв., час упускання – 0,5 хв., час разових 
робіт – 1,3 хв. Нормативи затрат робочого часу: час робочої зміни – 420 хв., час 
підготовчо-заключних робіт – 20 хв., час на відпочинок – 20 хв., час на особисті 
потреби – 10 хв. 

 
Задача 3. Визначити кількість доярок для обслуговування 420 корів і норму 

закріплення поголів’я при однозмінній роботі доярок і 6-денному робочому тижні, 
якщо за даними спостереження встановлені нормативи затрат часу на 1 голову: доїння 
– 8 хв., роздача кормів – 4,5 хв., інші процеси, пов’язані з обслуговуванням тварин – 
3,5 хв., час робочої зміни – 8 год. У розрахунок слід прийняти також такі нормативи 
затрат робочого часу: на підготовчо-заключні роботи – 25 хв., на відпочинок і 
особисті потреби – 30 хв. 

 
Задачі по режимах праці та відпочинку 

 
Задача 1. Скласти розпорядок робочого дня механізатора на оранці за таких 

умов: час робочої зміни – 480 хв., час підготовчо-заключних робіт – 35 хв., час на 
організаційно-технічне обслуговування – 40 хв., час на відпочинок – 20 хв., час на 
особисті потреби – 10 хв. Початок роботи о 7 год. 00 хв. 

 
Задача 2. Скласти розпорядок робочого дня механізаторів на посіві зернових 

культур за таких умов: час робочої зміни – 420 хв., час підготовчо-заключних робіт – 
35 хв., час на організаційно-технічне обслуговування – 30 хв., час на відпочинок – 
20 хв., час на особисті потреби – 10 хв. Режим роботи – двозмінний. Початок роботи о 
6 год. 00 хв. 
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Задачі по оплаті праці в рослинництві 

 
Задача 1. Механізатор 1 класу, який має додатково й звання “Майстер 

зрошення” 2 класу, на тракторі ДТ-75М виконав обсяг робіт у 
сільськогосподарському підприємстві, що на Херсонщині, на площі 20 га при нормі 
праці 18 га. Нарахувати добовий заробіток (основну й додаткову заробітну плату) 
трактористу-машиністу, якщо його робота тарифікується по 5 розряду. 

 
Задача 2. Механізатор після закінчення сільськогосподарського технікуму 

працює 4-й місяць на тракторі ЮМЗ-6АЛ в господарстві, що на Волині. На посіві 
кукурудзи при діючій нормі праці 20 га механізатор фактично виконав: 1 день – 
16,5 га, 2 день – 18 га, 3 день – 19 га, 4 день – 18,5 га. Нарахувати основну й 
додаткову заробітну плату механізатору по днях і разом, виходячи з оплати його 
праці по 3 розряду. 

 
Задача 3. Комбайнер (тракторист-машиніст 2 класу), що працює у Полтавській 

області, при змінній нормі виробітку на збиранні зернових культур 12,5 га фактично 
виконав за перші 3 дні масового збору врожаю: 1 день – 12,8 га, 2 день – 12 га, 3 день 
– 13 га. Нарахувати основну й додаткову оплату праці трактористу-машиністу по 
днях і разом, якщо його робота тарифікується по 4 розряду. 

 
Задача 4. Визначити акордну розцінку оплати праці колективу працівників 

(ланка з 3 чоловік) за продукцію. Посівна площа – 550 га, урожайність цукрового 
буряку – 320 ц/га, тарифна годинна ставка відповідає 3 розряду відповідного 
працівника на ручних роботах у рослинництві. Доплата за продукцію становить 30 %. 

 
Задача 5. Нарахуйте щоденний і сукупний заробіток (основну й додаткову 

заробітну плату) двом трактористам-машиністам, що обслуговують комбайновий 
агрегат на збиранні цукрових буряків на Вінниччині при таких умовах. Комбайновий 
агрегат обслуговують 2 трактористи: один з них 1 класу (тарифний розряд – 4), 
другий – 2 класу (тарифний розряд – 5). Норма виробітку становить 8,5 га, у перші дні 
масового збирання урожаю фактичний виробіток трактористів становив: 1 день – 
7,4 га, 2 день – 9 га, 3 день – 9,3 га, 4 день – 8,5 га, 5 день – 7,3 га. 

 
Задача 6. На тракторі Т-150К у господарстві, що на Рівненщині, позмінно 

працюють два трактористи: один з них 1 класу – старший механізатор (тарифний 
розряд – 4), другий – 3 класу (тарифний розряд – 4). На боронуванні при даній у 
господарстві нормі виробітку – 32 га фактично здійснено обсяг робіт, га: 

Тракторист 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 
1 класу 33,5 33,2 32,5 33,4 34,2 
2 класу 31,6 32,0 31,8 31,1 33,0 

Нарахувати денний і сукупний заробіток (основну й додаткову заробітну плату) 
працівникам та визначити, у які дні й у якому розмірі буде нарахована доплата 
старшому трактористу-машиністу. 
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Задачі по оплаті праці у тваринництві 

 
Задача 1. Визначити акордну розцінку оплати праці за одиницю продукції для 

доярки на основі таких даних: закріплено 35 корів, заплановано 32 голови приплоду. 
Надій молока на корову становить 3550 кг. Доплата за продукцію становить 20 %. За 
надоєне молоко сплачується 90 %, а отримання телят 10 % акордного фонду оплати 
праці. Робота доярки тарифікується по 5 розряду відповідних робіт. 

 
Задача 2. Встановити акордну розцінку за молоко продукцію для доярки, яка 

обслуговує 40 корів з продуктивністю в групі 3400 кг і виходом приплоду 90 голів 
приплоду на 100 корів. Оплата доярки тарифікується по 4 розряду тарифної сітки. 
Доплата за продукцію – 17 %. За голову приплоду дояркам сплачують по 75 грн. 

 
Задача 3. Норма обслуговування молодняку ВРХ у скотаря на дорощуванні в 

стійловий період (210 днів) – 85 голів, а пасовищний період (155 днів) – 100 голів, 
середньодобовий приріст 760 г і 940 г, відповідно. Доплата за продукцію – 25 %. 
Оплата скотаря здійснюється по 4 розряду тарифної сітки. Визначити акордні 
розцінки оплати праці за продукцію по періодах. 

 
Задача 4. Оператор фактично обслуговує 35 свиноматок. Одержав і зберіг до 

відлучення 345 голів поросят загальною вагою 38 ц. Розцінка за 1 кг живої ваги при 
відлученні поросят становить 8 грн. До кінцевого розрахунку оператору за догляд 
виплачували протягом року (12 міс.) аванс по 65 грн. за 1 голову свиноматок на 
місяць. Визначити загальну суму оплати праці (отриманого безоплатного кредиту на 
наступний рік) за продукцію при кінцевому розрахунку. 

 
Задача 5. Норма обслуговування курей-несучок 2700 голів. Планова 

продуктивність становить 225 яєць в рік на одну курку. Робота пташниці, яка має 
звання “Майстер тваринництва” 1 класу, оплачується по 4 розряду тарифної сітки. 
Доплата за продукцію – 30 %. Визначити розмір акордної розцінки оплати праці за 
продукцію. 

 
Задача 6. Поголів’я овець становить 320 вівцематок. Планується отримати 

360 голів ягнят. Настриг вовни на одну вівцю за рік становить 2,8 кг. Доплата за 
продукцію – 26 %. Робота чабана віднесена до 3 розряду тарифної сітки. Визначити 
акордну розцінку за продукцію, якщо 60 % акордного фонду оплати праці 
нараховується за вовну, а 40 % – за приплід. 

 
Задача 7. Чабанська бригада з трьох чоловік фактично обслуговує 900 голів 

вівцематок і одержала протягом року 26 ц вовни та 1030 гол. ягнят. Протягом року 
(12 міс.) праця чабанів здійснювалась за доглядом поголів’я з розрахунку 2,7 грн. за 
голову вівцематок в місяць по кожному чабану. Колективні акордні розцінки за 
продукцію становлять: за 1 ц вовни – 730 грн., за 1 голову приплоду – 75 грн. 
Визначити загальну суму оплати праці за кінцевий результат господарювання 
(отриманого безоплатного кредиту на наступний рік) і розмір доплат на 1 грн. 
фактично здійсненого авансування по оплаті праці. 
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Додаток 2 
 
 

Таблиці показників і класів нормоутворюючих факторів при паспортизації полів і для визначення їх груп 
 
 

Показники й класи нормоутворюючих факторів при паспортизації полів 
 

Клас 

Показник нормоутворюючих факторів і їх середнє значення при паспортизації поля 

Питомий 
опір 
ґрунту, 
кг/см2 

Довжина гону, 
м 

Кут схилу, 
° (градус) 

Кам’янистість 
(кількість каміння в 
25 см шарі ґрунту), 

м3/га 

Наявність 
перешкод, 

% 

Складність 
конфігурації 

Висота над рівнем 
моря, 
м 

Показник 

Серед-
нє зна-
чення 
(К1) 

Показ- 
ник 

Серед- 
нє зна-
чення 
(К2) 

Показник 

Серед-
нє зна-
чення 
(К3) 

До за-
гальної 
площі 

Серед-
нє зна-
чення 
(К4) 

Залежно від 
довжини 
гону, м 

Серед-
нє зна-
чення 
(К5) 

Показник 

Серед-
нє зна-
чення 
(К6) 

I Понад 1000 1,00 До 1 1,00 Менше 1,0 1,000 До 0,5 1,0 Правильна 1,00 До 500 1,000 До 0,35 
II 600-1000 1,03 1-3 1,02 1-10 1,040 0,5-1,0 1,04 Більше 600 1,03 500-1000 1,035 0,36-0,41 
III 400-600 1,08 3-5 1,05 10-25 1,095 1,0-2,5 1,09 400-600 1,06 1000-1500 1,075 0,42-0,47 
IV 300-400 1,14 5-7 1,09 25-50 1,150 2,5-7,5 1,14 200-400 1,11 1500-2000 1,115 0,48-0,53 
V 200-300 1,21 7-9 1,16 Понад 50 1,210 7,5-12,5 1,20 150-200 1,16 Понад 2000 1,160 0,54-0,59 
VI 150-200 1,30 х х х х 12,5-17,5 1,27 До 150 1,20 х х 0,60-0,65 
VII 120-150 1,40 х х х х 17,5-25,0 1,35 х х х х 0,66-0,71 
VIII 100-120 1,51 х х х х х х х х х х 0,72-0,79 
IX 80-100 1,64 х х х х х х х х х х 0,80-0,88 
X До 80 1,82 х х х х х х х х х х 0,89-0,97 
ХІ х х х х х х х х х х х х 0,98-1,10 
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Узагальнені показники для визначення груп полів 

 

Група поля Середнє значення 
показника 

Діапазон зміни 
показника 

І 1,022 До 1,045 
ІІ 1,062 1,046–1,079 
ІІI 1,102 1,080–1,124 
ІV 1,154 1,125–1,184 
V 1,219 1,185–1,254 
VІ 1,294 1,255–1,334 
VІІ 1,379 1,335–1,424 
VIІІ 1,479 1,425–1,534 
ІX 1,599 1,535–1,664 
X 1,744 1,665–1,824 
XІ 1,919 1,825–2,014 
XІІ 2,124 2,015–2,234 
XІІІ 2,364 2,235-2,472 
XІV 2,580 Понад 2,472 
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Додаток 3 
 

Спостережний лист 
Фотографія робочого дня на механізованих польових роботах 

Дата спостереження: “___” _____________ 20___ р. 
Час спостереження: з ___ год. ___ хв. до ___ год. ___ хв. 
Обідня перерва: з ___ год. ___ хв. до ___ год. ___ хв. 
Місце спостереження: ______________ обл., ______________ р-н, с. ______________,  
назва підприємства. 
Спостерігач (нормувальник): П.І.П. 
Вид роботи: сівба ярого ячменю. 
Склад агрегату: ДТ-75М, сільськогосподарська машина: СЗУ-3,6, у складі 2-х сівалок. 
Конструктивна ширина захвату сільськогосподарської машини: 3,6 м. 
Довжина гону: 980 м. 
Виконавці: П.І.П. працівника (-ів), спеціальність __________, освіта _________, 
стаж роботи ____, вік ____, інші дані _________. 
 

№ 
п/п 

Елементи процесу в 
послідовності їх 
виконання Ш

иф
р 

Поточний час Тривалість 

№
 г
он
у 

Примітка 

го
ди
н 

хв
ил
ин

 

се
ку
нд

 

хв
ил
ин

 

се
ку
нд

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Початок спостережень  9 00 00     
1 Огляд трактора Тпз 9 04 10 04 10   
2 Запуск двигуна Тпз 9 07 40 03 30   
3 Переїзд до заправки Тпз 9 12 20 04 40   
4 Заправка паливом  9 20 50     
5 Заправка мастилом  9 27 00     
6 Змащення  9 30 30     
7 Переїзд до місця роботи  9 34 50     
8 Агрегатування  9 43 20    Засипка насіння 
9 Сівба  9 52 10   1  
10 Поворот  9 53 00   2  
11 Сівба  10 00 20     
12 Засипка насіння  10 09 00     
13 Поворот  10 09 40   3  
14 Сівба  10 19 50     
15 Поворот  10 21 10     
16 Сівба  10 30 30     
17 Засипка насіння  10 38 00     
18 Поворот  10 39 00     
19 Сівба  10 48 10     
20 Поворот  10 49 00     
21 Зупинка  10 51 30    Очистка борін 
22 Сівба  11 01 00     
23 Поворот  11 01 50     
24 Засипка насіння  11 10 00     
25 Сівба  11 19 00     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
26 Поворот  11 20 10     
27 Сівба  11 29 30     
28 Поворот  11 30 00     
29 Засипка насіння  11 38 20     
30 Сівба  11 38 40     

31 Зупинка  11 49 00    Регулювання 
двигуна 

32 Сівба  11 57 40     
33 Поворот  11 58 30     
34 Сівба  12 08 00     
35 Засипка насіння  12 16 50     
36 Сівба  12 26 00     
37 Поворот  12 27 00     

38 Зупинка  12 29 10    Очистка 
сошників 

39 Сівба  12 38 20     
40 Засипка насіння  12 47 00     
41 Сівба  12 56 20     
42 Поворот  12 57 10     
43 Сівба  13 06 20     
44 Поворот  13 07 00     
45 Перерва  14 00 00    Обід 
46 Засипка насіння  14 08 20     
47 Сівба  14 17 20     
48 Зупинка  14 20 50    Очистка борін 
49 Поворот  14 22 20     
50 Сівба  14 24 50     

51 Зупинка  14 39 50    Поломка, 
ремонт 

52 Сівба  14 47 00     
53 Поворот  14 47 50     
54 Засипка насіння  14 56 40     
55 Сівба  15 06 30     
56 Поворот  15 07 40     
57 Сівба  15 12 50     
58 Зупинка  15 16 30    Кріплення борін 
59 Сівба  15 20 40     
60 Поворот  15 22 00     
61 Засипка насіння  15 31 20     
62 Сівба  15 41 30     
63 Поворот  15 42 30     

64 Зупинка  15 52 30    Розмова з 
бригадиром 

65 Сівба  16 02 20     
66 Поворот  16 03 30     
67 Засипка насіння  16 13 10     

68 Зупинка  16 16 10    Регулювання 
двигуна 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
69 Сівба  16 25 20     
70 Поворот  16 26 40     
71 Сівба  16 36 10     
72 Поворот  16 37 20     

73 Зупинка  16 40 40    Очистка 
сошників 

74 Засипка насіння  16 49 30     
75 Сівба  16 59 20     
76 Поворот  17 00 20     
77 Сівба  17 10 00     
78 Поворот  17 10 50     
79 Засипка насіння  17 19 50     
80 Сівба  17 29 10     
81 Поворот  17 29 50     
82 Сівба  17 39 30     
83 Поворот  17 40 20     
84 Засипка насіння  17 49 30     
85 Сівба  17 59 00     
86 Поворот  18 00 00     
87 Сівба  18 09 20     
88 Засипка насіння  18 18 50     
89 Поворот  18 20 10     
90 Сівба  18 29 20     

91 Зупинка  18 39 20    Особисті 
потреби 

92 Поворот  18 40 30     
93 Сівба  18 50 00     
94 Засипка насіння  18 59 00     
95 Поворот  19 00 00     

96 Зупинка  19 04 10    Дозаправка 
водою 

97 Сівба  19 14 30     
98 Поворот  19 15 50     
99 Засипка насіння  19 25 40     
100 Сівба  19 35 20     
101 Поворот  19 36 50     
102 Сівба  19 46 00     

103 Переїзд до місця стоянки 
агрегату  20 00 00     

 Кінець зміни  20 00 00     
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Фактичний баланс робочого часу 

№ 
п/п Елементи затрат робочого часу Шифр 

Тривалість 
Питома 
вага, 

% 

хв
ил
ин

 

се
ку
нд

 

1 Підготовчо-заключні роботи – всього 
   у т.ч. … 
     

2 Оперативна робота – всього     
   у т.ч. 
   основна робота     
   допоміжна робота – всього 
      у т.ч. повороти 
                засипка насіння 
     

3 Організаційно-технічне 
обслуговування – всього 
   у т.ч. … 
     

4 Разові роботи     
5 Випадкові роботи     
6 Відпочинок     
7 Особисті потреби     
8 Перерви, зумовлені технологією й 

організацією робіт     
9 Простої – всього 

   у т.ч. з  організаційних причин 
                технічних причин 
                 вини виконавця 
                 метеорологічних причин     
Тривалість робочої зміни Тзм   100 
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Проектний баланс робочого часу 

№ 
п/п Елементи затрат робочого часу Шифр 

Тривалість 
Питома 
вага, 

% 

хв
ил
ин

 

се
ку
нд

 

1 Підготовчо-заключні роботи*  35 00  
2 Основна робота     
3 Допоміжна робота     
4 Організаційно-технічне 

обслуговування*  15 00  
5 Відпочинок*  20 00  
6 Особисті потреби*  10 00  

Тривалість робочої зміни Тзмн 420 00 100 
 

* Нормативи затрат робочого часу на підготовчо-заключні роботи, організаційно-
технічне обслуговування, відпочинок і особисті потреби мають бути сформовані на основі 
багатьох спостережень. Тому в даному випадку в навчальних цілях візьмемо усереднені 
нормативи праці для всіх механізованих польових робіт. 



 31 

 
Додаток 4 

 
 

Таблиця переведення 
секунд (хвилин) у соті частки хвилини (години) 

 

Секунди 
(хвилини) 

Частки 
хвилини 
(години) 

 Секунди 
(хвилини) 

Частки 
хвилини 
(години) 

1 0,02  31 0,52 
2 0,03  32 0,53 
3 0,05  33 0,55 
4 0,07  34 0,57 
5 0,08  35 0,58 
6 0,10  39 0,60 
7 0,12  37 0,62 
8 0,13  38 0,63 
9 0,15  39 0,65 

10 0,17  40 0,67 
11 0,18  41 0,68 
12 0,20  42 0,70 
13 0,22  43 0,72 
14 0,23  44 0,73 
15 0,25  45 0,75 
16 0,27  46 0,77 
17 0,28  47 0,78 
18 0,30  48 0,80 
19 0,32  49 0,82 
20 0,33  50 0,83 
21 0,35  51 0,85 
22 0,37  52 0,87 
23 0,38  53 0,88 
24 0,40  54 0,90 
25 0,42  55 0,92 
26 0,43  56 0,93 
27 0,45  57 0,95 
28 0,47  58 0,97 
29 0,48  59 0,98 
30 0,50  60 1,00 
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Додаток 5 
 

Спостережний лист 
Фотографія робочого дня на ручних роботах 

Дата спостереження: “___” _____________ 20___ р. 
Час спостереження: з ___ год. ___ хв. до ___ год. ___ хв. 
Обідня перерва: з ___ год. ___ хв. до ___ год. ___ хв. 
Місце спостереження: ______________ обл., ______________ р-н, с. ______________,  
назва підприємства. 
Спостерігач (нормувальник): П.І.П. 
Вид роботи: збір помідорів. 
Група робіт: за нормативами затрат робочого часу на: підготовчо-заключні роботи 
– ІІ група, обслуговування робочого місця – ІІ група, відпочинок виконавця – ІІІ група. 
Виконавці: П.І.П. працівника(-ів), спеціальність __________, освіта _________, 
стаж роботи ____, вік ____, інші дані _________. 
 

№ 
п/п 

Елементи процесу в 
послідовності їх виконання Ш

иф
р 

Поточний 
час Тривалість 

Примітка 

го
ди
н 

хв
ил
ин

 

се
ку
нд

 

хв
ил
ин

 

се
ку
нд

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Початок спостережень  8 15 00    
1 Одержання наряду  8 23 30    
2 Переїзд до місця роботи  8 42 00   Автотранспортом 
3 Простій  9 06 10   Відсутня тара 
4 Збирання помідорів  9 13 30   10,2 кг 
5 Віднесення  9 14 50    
6 Розвантажування тари  9 21 10    
7 Перенесення тари  9 23 40    
8 Сортування помідорів  9 31 10    
9 Перехід на рядки  9 32 20    
10 Збирання помідорів  9 36 50   10,6 кг 
11 Віднесення  9 37 40    
12 Сортування  9 41 30    
13 Перехід на рядки  9 42 50    
14 Збирання помідорів  9 50 10   12кг 
15 Віднесення  9 51 00    
16 Сортування  10 02 20    
17 Перехід на рядки  10 03 10    
18 Збирання помідорів  10 11 50   12,5 кг 
19 Віднесення  10 12 40    
20 Сортування  10 21 20    
21 Перехід на рядки  10 22 50    
22 Збирання помідорів  10 32 30   11,5 кг 
23 Віднесення  10 33 50    
24 Сортування  10 37 40    
25 Перехід на рядки  10 38 40    
26 Простій  10 48 50   З вини виконавця 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
27 Збирання помідорів  10 59 20   10,8 кг 
28 Віднесення  11 01 10    
29 Сортування  11 10 30    
30 Перехід на рядки  11 11 40    
31 Збирання помідорів  11 20 50   11,6 кг 
32 Віднесення  11 22 10    
33 Сортування  11 33 00    
34 Перехід на рядки  11 34 10    
35 Збирання помідорів  11 45 30   11,8 кг 
36 Віднесення  11 46 40    
37 Сортування  11 54 50    
38 Простій  11 59 40   Відсутня тара 
39 Сортування  12 02 30    
40 Перерва  12 32 30   Обід 
41 Простій  12 46 50   З вини виконавця 
42 Перехід на рядки  12 47 30    
43 Збирання помідорів  12 57 00   12,4 кг 
44 Віднесення  12 58 40    
45 Сортування  13 09 20    
46 Перехід на рядки  13 10 40    
47 Збирання помідорів  13 19 50   11,4 кг 
48 Віднесення  13 21 40    
49 Сортування  13 27 30    
50 Перехід на рядки  13 28 40    
51 Збирання помідорів  13 39 30   11,2 кг 
52 Віднесення  13 41 10    
53 Сортування  13 47 50    
54 Перехід на рядки  13 49 30    
55 Збирання помідорів  13 58 50   11,8 кг 
56 Віднесення  14 00 10    
57 Сортування  14 09 40    
58 Перехід на рядки  14 11 10    
59 Збирання помідорів  14 22 30   11,7 кг 
60 Віднесення  14 23 50    
61 Перехід на рядки  14 25 20    
62 Збирання помідорів  14 36 50   11,4 кг 
63 Віднесення  14 38 20    
64 Сортування  14 46 40    
65 Навантажування помідорів  14 51 10    
66 Відпочинок  14 56 30    
67 Перехід на рядки  14 58 20    
68 Збирання помідорів  15 11 30   13,2 кг 
69 Віднесення  15 14 10    
70 Перехід на рядки  15 16 00    
71 Збирання помідорів  15 27 20   12,4 кг 
72 Сортування  15 34 10    
73 Перехід на рядки  15 35 40    
74 Збирання помідорів  15 42 30   12,3 кг 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
75 Здача продукції  15 50 00    
76 Прибирання тари  15 56 10    
77 Переодягання  16 00 00    
 Кінець роботи  16 00 00    

 
Фактичний баланс робочого часу 

№ 
п/п Елементи затрат робочого часу Шифр 

Тривалість 
Питома 
вага, 

% 

хв
ил
ин

 

се
ку
нд

 

1 Підготовчо-заключні роботи – всього 
   у т.ч. … 
     

2 Оперативна робота     
3 Організаційно-технічне 

обслуговування – всього 
   у т.ч. … 
     

4 Відпочинок     
5 Особисті потреби     
6 Простої – всього 

   у т.ч. з  організаційних причин 
                 технічних причин 
                 вини виконавця 
                 метеорологічних причин     

Тривалість робочої зміни Тзм   100 
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Проектний баланс робочого часу 

№ 
п/п Елементи затрат робочого часу Шифр 

Тривалість 
Питома 
вага, 

% 

хв
ил
ин

 

се
ку
нд

 

1 Підготовчо-заключні роботи     
2 Оперативна робота     
3 Організаційно-технічне 

обслуговування     
4 Відпочинок     
5 Особисті потреби*  10 00  

Тривалість робочої зміни Тзмн 420 00 100 
 

* Норматив затрат робочого часу на особисті потреби протягом робочої зміни на 
всіх видах робіт становить 10 хвилин. 
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Додаток 6 
 

Спостережний лист 
Фотографія робочого дня на транспортних роботах 

Дата спостереження: “___” _____________ 20___ р. 
Час спостереження: з ___ год. ___ хв. до ___ год. ___ хв. 
Обідня перерва: з ___ год. ___ хв. до ___ год. ___ хв. 
Місце спостереження: ______________ обл., ______________ р-н, с. ______________,  
назва підприємства. 
Спостерігач (нормувальник): П.І.П. 
Вид роботи: перевезення органічних добрив (гною) зі свиноферми на поле. 
Відстань перевезень: 7,5 км. 
Спосіб розвантаження: самоскидом. 
Транспортний засіб: МТЗ-82. 
Нормативна вантажопідйомність: 4 т. Фактична вантажопідйомність: 3,8 т. 
Виконавці: П.І.П. працівника, спеціальність __________, освіта _________, стаж 
роботи ____, вік ____, інші дані _________. 
 

№ 
п/п 

Елементи процесу в 
послідовності їх 
виконання Ш

иф
р 

Поточний час Тривалість 

Примітка 

го
ди
н 

хв
ил
ин

 

се
ку
нд

 

хв
ил
ин

 

се
ку
нд

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Початок спостережень  9 40 00    
1 Техогляд  9 46 30    
2 Переїзд до навантаження  9 51 10    

3 Простій  10 03 20   Відсутній 
навантажувач 

4 Навантажування  10 10 10    
5 Переїзд до вагової  10 14 10    
6 Зважування  10 17 20    
7 Переїзд на поле  10 37 30    
8 Розвантажування  10 40 20    
9 Зворотній проїзд  10 50 10    
10 Перерва  10 56 20   Відпочинок 
11 Простій  11 06 30   З вини виконавця 
12 Навантажування  11 12 20    
13 Переїзд до вагової  11 15 10    
14 Зважування  11 18 20    
15 Переїзд на поле  11 38 30    
16 Розвантажування  11 41 20    
17 Зворотній проїзд  11 55 30    
18 Простій  12 11 20   Поломка, ремонт 
19 Навантажування  12 20 10    
20 Переїзд до вагової  12 24 20    
21 Зважування  12 26 30    
22 Переїзд на поле  12 46 20    
23 Розвантажування  12 49 10    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
24 Зворотній проїзд  13 00 20    
25 Перерва  13 08 30   Особиста гігієна 
26 Зворотній проїзд  13 10 20    

27 Простій  13 32 30   Поломка 
навантажувача 

28 Навантажування  13 37 20    
29 Переїзд до вагової  13 42 10    
30 Зважування  13 45 20    
31 Переїзд на поле  14 02 30    
32 Розвантажування  14 07 20    
33 Зворотній проїзд  14 16 10    
34 Перерва  14 40 20   Обід 

35 Зупинка  14 50 30   Розмова з 
бригадиром 

36 Зворотній проїзд  14 53 20    
37 Простій  15 03 30   Поломка, ремонт 
38 Навантажування  15 10 20    
39 Переїзд до вагової  15 14 10    
40 Зважування  15 17 20    
41 Переїзд на поле  15 40 30    
42 Розвантажування  15 42 20    
43 Перерва  15 49 10   Особисті потреби 
44 Зворотній проїзд  15 59 20    
45 Простій  16 07 30   З вини виконавця 
46 Навантажування  16 12 20    
47 Переїзд до вагової  16 16 30    
48 Зважування  16 20 20    
49 Переїзд на поле  16 40 10    
50 Розвантажування  16 46 20    
51 Зворотній проїзд  16 57 30    
52 Заключна робота  17 05 20    
53 Переїзд до гаражу  17 20 00    
 Кінець роботи  17 20 00    
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Фактичний баланс робочого часу 

№ 
п/п Елементи затрат робочого часу Шифр 

Тривалість 
Питома 
вага, 

% 

хв
ил
ин

 

се
ку
нд

 

1 Підготовчо-заключні роботи – всього 
   у т.ч. … 
     

2 Оперативна робота – всього     
   у т.ч. 
   основна робота     
   допоміжна робота – всього 
      у т.ч. … 
     

3 Організаційно-технічне 
обслуговування – всього 
   у т.ч. … 
     

4 Відпочинок     
5 Особисті потреби     
6 Простої – всього 

   у т.ч. з  організаційних причин 
                 технічних причин 
                 вини виконавця 
                 метеорологічних причин     

Тривалість робочої зміни Тзм   100 
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Проектний баланс робочого часу 

№ 
п/п Елементи затрат робочого часу Шифр 

Тривалість 
Питома 
вага, 

% 

хв
ил
ин

 

се
ку
нд

 

1 Підготовчо-заключні роботи*  30 00  
2 Оперативна робота     
3 Організаційно-технічне 

обслуговування*  20 00  
5 Відпочинок*  - -  
6 Особисті потреби*  10 00  

Тривалість робочої зміни Тзмн 420 00 100 
 

* Нормативи затрат робочого часу на підготовчо-заключні роботи, організаційно-
технічне обслуговування, відпочинок і особисті потреби мають бути сформовані на основі 
багатьох спостережень. Тому в даному випадку в навчальних цілях візьмемо усереднені 
нормативи праці для транспортних робіт. 
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Додаток 7 
 

Мінімальні тарифні ставки оплати праці робітників, посадові оклади 
керівників і спеціалістів АПК та розміри доплат і надбавок відповідно до 

Галузевої угоди 
 

Мінімальні гарантовані розміри годинних тарифних ставок окремих категорій 
робітників за видами виконуваних робіт сільськогосподарських підприємств та 

коефіцієнти міжрозрядних співвідношень (з 1 січня 2014 р.), грн. 

Категорія працівників 

Розряд робіт 

Коефіцієнт 
співвідношень 
мінімальних 
гарантованих 
розмірів 
тарифних 
ставок 

робітників 
І розряду 

І ІІ ІІІ ІV V VІ 

Коефіцієнти 
міжрозрядних 
співвідношень 1,00 1,09 1,20 1,35 1,55 1,80 x 
На ручних роботах у 
рослинництві 7,67 8,36 9,20 10,35 11,89 13,81 1,00 
На ручних роботах у 
тваринництві 8,90 9,70 10,68 12,02 13,80 16,02 1,16 
Механізовані роботи в 
рослинництві, земляні 
й дорожні роботи (з 
урахуванням груп 
підприємств за 
регіонами): 
І група       1,17 
ІІ група 8,97 9,78 10,76 12,11 13,90 16,15 1,29 
ІІІ група 9,89 10,78 11,87 13,35 15,33 17,80 1,42 
Механізовані роботи 
у тваринництві 10,89 11,87 13,07 14,70 16,88 19,60 1,17 
Механізовані 
вантажно-
розвантажувальні 
роботи 8,97 9,78 10,76 12,11 13,90 16,15 1,06 
Транспортні роботи, 
виконувані 
тракторними 
агрегатами 8,13 8,86 9,76 10,98 12,60 14,63 1,06 
Ремонтні й верстатні 
роботи 8,13 8,86 9,76 10,98 12,60 14,63 1,06 
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Примітки до тарифної сітки: 
 
1. Годинні тарифні ставки робітників розраховані, виходячи з 

мінімального гарантованого розміру тарифної ставки робітника І-го розряду з 
1 січня 2014 р. 1279 грн. у розрахунку на місяць, середньомісячної норми 
тривалості робочого часу 166,83 год. у 2014 р. при 40-годинному робочому 
тижні та коефіцієнтів міжрозрядних співвідношень. 

 
2. Приклад розрахунку годинної тарифної ставки робітника І-го розряду: 

на ручних роботах у рослинництві: 1279 / 166,83 = 7,67 грн.; 
на ручних роботах у тваринництві: 7,67 · 1,16 = 8,90 грн.; 
на механізованих роботах у рослинництві: 
І група: 7,67 · 1,17 = 8,97 грн.; 
ІІ група: 7,67 · 1,29 = 9,89 грн.; 
ІІІ групи: 7,67 · 1,42 = 10,89 грн. і т.д. 

 
3. Групи з оплати праці трактористів-машиністів встановлюються 

залежно від регіону: 
 
І група - сільгосппідприємства АР Крим (крім гірських і передгірних), 

Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської й Херсонської 
областей; 

 
ІІ група - сільгосппідприємства Вінницької, Луганської, Донецької, 

Кіровоградської, Полтавської, Тернопільської, Харківської, Черкаської, 
Чернівецької (крім гірських і передгірних), лісостепові підприємства 
Житомирської, Київської, Львівської, Сумської, Хмельницької та Чернігівської 
областей; 

 
ІІІ група - сільгосппідприємства Волинської, Закарпатської, Івано-

Франківської, Рівненської областей, гірські й передгірні підприємства АР Крим, 
Львівської й Чернівецької областей та поліські підприємства Житомирської, 
Київської, Львівської, Сумської, Хмельницької й Чернігівської областей. 
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Перелік та розміри доплат і надбавок до тарифних ставок та посадових окладів 
працівників об’єднань, підприємств і організацій 

Найменування доплат і 
надбавок Розміри доплат і надбавок 

Доплати 
За суміщення професій, 
посад, за розширення зони 
обслуговування або 
збільшення обсягу роботи 

Доплати одному працівнику максимальними розмірами не 
обмежуються й визначаються наявністю одержаної економії 
за тарифними ставками й посадовими окладами 
суміщуваних посад 

За виконання обов’язків 
тимчасово відсутнього 
працівника 

До 100 % тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника, 
з урахуванням обсягів додатково виконуваних робіт 

За роботу у важких і 
шкідливих умовах праці 

За роботу у важких і шкідливих умовах праці – 4, 8 та 12 %, 
за роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах 
праці – 16, 20 та 24 % тарифної ставки (посадового окладу) 

За інтенсивність праці 
робітників 12 % тарифної ставки 

За роботу в нічний час 
(з 22 до 6 годин) 

40 % годинної тарифної ставки (посадового окладу) за 
кожну годину роботи в нічний час 

За роботу у вечірній час 
(з 18 до 22 години) 

20 % годинної тарифної ставки (окладу, посадового окладу) 
за кожну годину роботи у вечірню зміну 

За керівництво бригадою 
(бригадиру, не 
звільненому від основної 
роботи)  

З чисельністю робітників: до 10 чол. – 15 %, 11-25 чол. – 
25 %, понад 25 чол. – 40 % тарифної ставки; ланковим, якщо 
чисельність ланки перевищує 5 чоловік, встановлюється 
доплата в розмірі 50 % відповідної доплати бригадиру 

За ненормований робочий 
день для водіїв легкових 
автомобілів 

25 % місячної тарифної ставки (окладу) 

На період освоєння нових 
норм трудових витрат 

Підвищення відрядних розцінок на 20 %, підвищення 
тарифних ставок на 10 % 

За науковий ступінь 
кандидата, доктора наук Відповідно 15 і 20 % (посадового окладу) 

За почесне звання 
“заслужений” 20 % (посадового окладу, тарифної ставки) 

За відзнаку Мінагро-
політики “Знак пошани” 15 % посадового окладу (тарифної ставки) 

Надбавки 
За високу професійну 
майстерність 

До ставок робітників: ІІІ розряду – 12 %; IV розряду – 16 %; 
V розряду – 20 %; VI і більш високих розрядів – 24 % 

За класність водіям І класу – 25 % тарифної ставки (місячного окладу), 
ІІ класу – 10 % тарифної ставки (місячного окладу) 

За класність трактористам-
машиністам 

І класу – 20 % тарифної ставки; 
ІІ класу – 10 % тарифної ставки 

За інтенсивність праці, 
високі досягнення, 
виконання особливо 
важливої роботи 

До 50 % посадового окладу (тарифної ставки) 

Примітка: Зазначені доплати й надбавки встановлюються для працівників 
госпрозрахункових підприємств. В установах і організаціях, що фінансуються з бюджету, 
перелік і розміри зазначених доплат і надбавок встановлюються Кабінетом Міністрів 
України за погодженням з відповідними профспілками. 
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