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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань: 

05 «Соціальні та 

поведінкові науки» 

(шифр і назва) 

нормативна 

 

Модулів –  

Спеціальність: 

051 «Економіка 

підприємства» 

(шифр і назва) 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 15 3-й -й -й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання ______ 
 

Семестр 

Загальна кількість годин –

135   

5-й 6-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3\2 

самостійної роботи 

студента – 3\2 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

молодший спеціаліст 

 

22 год. 16 год. год. 

Практичні  

 12 год. 10 год. год. 

Семінарські  

-год. - год. год. 

Лабораторні 

- год.  год. год. 

Самостійна робота 

36 год.  29 год. год. 

Індивідуальні завдання:  

10 год. 

Вид контролю:  

екзамен- залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить 

(%): 

для денної форми навчання –52/48 
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2 Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Економіка і нормування праці» є 

формування системи теоретичних і практичних знань про категорії, поняття, 

механізми забезпечення оптимальної ефективності праці та регулювання трудових 

відносин на мікрорівні. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Економіка і нормування 

праці» є висвітлення теоретико-методологічних і соціально-економічних аспектів 

сучасних проблем економіки праці; формування у студентів практичних навичок з 

організації та нормування праці, регулювання відносин у соціально-трудовій сфері. 

  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:    

- сутність сучасного ринку праці; структуру і розміщення населення України, 

його відтворення; сутність формування робочої сили; сутність, форми та види 

зайнятості та безробіття населення; 

- законодавство України про зайнятість та працю; 

- сутність і зміст процесу нормування праці; 

-  робочий час, його склад і структуру, методи вивчення витрат робочого часу; 

- сутність, функції і принципи організації праці; 

- поняття, значення і основні напрями організації праці, класифікацію та 

особливості організації робочих місць різних категорій працівників, методику 

планування чисельності робітників. 

- сутність, функції і принципи організації оплати праці на підприємстві;  

- тарифну систему оплати праці та її елементи; методику планування та аналізу 

фонду оплати праці ; 

- методи вимірювання продуктивності праці; класифікацію факторів і резервів 

продуктивності праці; методи аналізу продуктивності праці та трудомісткості 

продукції; 

- поняття, значення та принципи соціального захисту робітників, соціальний 

розвиток організації. 

вміти:    

- оцінювати кон’юктуру  сучасного ринку праці, робити прогнози попиту і 

пропозиції робочої сили; 

- вибирати статистичні дані для аналізу ринку праці та основних трудових 

показників; 

- визначати потребу підприємства в кадрах; 

- вибирати найбільш ефективну форму и систему організації оплати праці на 

підприємстві, аналізувати використання фонду заробітної плати; 

- вибирати оптимальні режими праці і відпочинку на підприємстві; 

- аналізувати ефективність використання робочої сили на підприємстві, 

розраховувати показники продуктивності праці та трудомісткості продукції; 

- володіти методами вивчення робочого часу; 
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-  самостійно вирішувати практичні питання нормування затрат живої праці під 

час здійснення різноманітних виробничих процесів; 

- професійно виконувати аналіз використання робочого часу;  

- розраховувати норми праці й розробляти заходи щодо вдосконалення нормативів 

з праці. 

 

 

3 Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1   Об’єкт, предмет, завдання і методологічні основи 

економіки праці 

 

Тема 1 Праця як предмет науково-економічного дослідження 

Мета,завдання,об’єкт, предмет і методологія вивчення дисципліни. Сутність 

категорії «праця». Зміст, характер і види праці. 

  

Тема 2 Ринок праці в економічній системі 

Ринок праці як соціально-економічна категорія. Елементи ринку праці. 

Функції та сегментація ринку праці. 

 

Тема 3 Інформаційне забезпечення управління працею 

Моніторинг соціально-трудових відносин. Методи збирання інформації в 

дослідженні соціально-трудової сфери. 

 

Змістовий модуль 2 Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства 

 

Тема 4 Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства 

Населення України, його структура та розміщення. Поняття відтворення 

населення. Трудові ресурси як соціально-економічна категорія. Вартість робочої 

сили та її структура.  

 

Змістовий модуль 3 Відносини зайнятості і безробіття 

 

Тема 5 Відносини зайнятості і безробіття 

Види і форми зайнятості населення. Види безробіття. Баланс трудових 

ресурсів. Види доходів. Номінальна та реальна заробітна плата.  

 

Змістовий модуль 4 Внутрішній ринок праці організації 

 

Тема 6 Внутрішній ринок праці організації 

Організація праці та форми розподілу праці. Склад та структура персоналу 

підприємства. Підбір та відбір кадрів. Система показників наявності використання 

робочої сили. 
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Змістовий модуль 5 Регулювання організаційно-економічних відносин в 

організації 

 

Тема 7 Регулювання організаційно-економічних відносин в організації 

Сутність соціально-трудових відносин: фактори формування та оцінка. 

Регулювання робочого часу і міри праці. Законодавче регулювання робочого часу і 

часу відпочинку. Регулювання оплати праці: законодавчі документи, мінімальна 

заробітна плата, договірне регулювання заробітної плати. 

 

Змістовий модуль 6 Витрати на персонал і заробітна плата 

 

Тема 8 Витрати на персонал і заробітна плата 

Сутність , функції та принципи організації оплати праці. Структура заробітної 

плати. Форми та системи заробітної плати. Доплати і надбавки. Сучасні форми 

стимулювання робітників. 

 

Змістовий модуль 7 Тарифне нормування заробітної плати 

 

Тема 9 Тарифне нормування заробітної плати 

Тарифна система оплати праці, її складові. Диференціація тарифних ставок. 

Тарифна сітка та тарифні коефіцієнти. 

 

Змістовий модуль 8 Продуктивність і ефективність праці 

 

Тема 10 Продуктивність і ефективність праці 

Поняття ефективності праці. Продуктивність праці як основний показник її 

ефективності. Показники і методи  вимірювання продуктивності праці. Фактори і 

резерви підвищення продуктивності праці. 

 

Змістовий модуль 9 Планування соціального розвитку організації 

 

Тема 11 Планування соціального розвитку організації 

Система показників соціального розвитку організації, їх планування. Аналіз 

соціальної захищеності персоналу підприємства. Соціальне партнерство. 

 

Змістовий модуль 10 Сутність,  значення і об’єкти  нормування праці 

 

Тема 12 Сутність і значення нормування праці 

Міра праці та її конкретний вираз – норма праці. Сутність і зміст процесу 

нормування затрат живої праці. Зміст терміна «нормування праці». Основні 

принципи, завдання і функції  нормування праці. Мета, предмет і об'єкт нормування 

праці.  

 

Тема 13 Поняття та структура виробничого і трудового процесів 
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Економічний зміст категорії «робочий час». Структура виробничого процесу. 

Виробнича операція як головний об'єкт нормування праці, її характерні ознаки. 

Поняття трудового процесу та його взаємозв'язок з виробничим процесом. 

 

Тема 14 Робоче місце – зона поєднання трудових процесів 

Головні характеристики робочих місць. Організація робочого місця. 

Класифікація робочих місць. Вимоги до робочих місць. 

 

Тема 15 Умови праці 

Поняття умов праці. Вплив умов праці на працездатність людини і міру праці.  

 

Змістовий модуль 11 Аналіз трудового процесу і витрат робочого часу 

 

Тема 16  Класифікація витрат робочого часу 

Цілі і завдання вивчення використання робочого часу. Основні принципи 

класифікації затрат робочого часу. Склад витрат робочого часу робітника. Склад 

робочого часу устаткування. Методи вивчення витрат робочого часу. 

 

Тема 17 Методика проведення фотографії робочого часу 

Фотографія робочого часу, її види, зміст і особливості проведення. 

Індивідуальна фотографія робочого часу, її завдання, методика проведення. 

Групова фотографія, її завдання, особливості методики проведення й обробки 

матеріалів. Самофотографія, її особливості, переваги і недоліки.  

 

Тема 18 Різновиди фотографій робочого часу 

Фотографія виробничого процесу, її завдання і сфера застосування. 

Особливості проведення маршрутної фотографії. Цільова фотографія, її завдання й 

особливості методики проведення. Фотографія часу використання устаткування. 

Масова фотографія робочого часу методом моментних спостережень, її завдання і 

методика проведення. Фотографія виробничого процесу. 

 

Тема 19  Методика проведення хронометражу 

Хронометраж, його призначення і види. Організація проведення хро-

нометражних спостережень. Вибір об'єкта та оптимальної кількості вимірів. Обробка, 

аналіз і систематизація отриманих результатів. Використання даних хронометражу 

для вивчення і раціоналізації структури операції і трудового процесу. 

 

Тема 20 Фотохронометраж 

Використання технічних засобів вивчення затрат робочого часу.  

Фотохронометраж, його призначення і сфера застосування. 

 

Змістовий модуль 12 Нормативи і норми затрат праці 

 

Тема 21 Норми затрат праці 
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Загальна характеристика норм праці, що застосовуються на підприємствах. 

Класифікація затрат праці. Групування та класифікація  норм . Вимоги до норм 

праці та чинники, які на них впливають. 

  

Тема 22  Види і призначення нормативів 

Призначення та класифікація нормативів праці. Види нормативних матеріалів 

праці. Зміст нормативів, їх використання в роботі, пов'язаній з нормуванням. 

Різновиди нормативів затрат часу. Відповідність нормативних матеріалів вимогам, 

які до них висуваються.  

 

Тема 23 Укрупнені нормативи праці і типові норми 

Поняття укрупнених нормативів. Вимоги до укрупнених нормативів. 

Встановлення укрупненого нормативу часу на одиницю довжини. Встановлення 

укрупненого нормативу часу на одиницю площі. Укрупнені типові норми. 

 

Тема 24 Нормування праці за мікроелементами 

Поняття мікроелементного нормування праці. Системи мікроелементного 

нормування праці. 

  

 Змістовий модуль 13 Методи нормування і способи встановлення норм 

праці 

 

Тема 25 Методи нормування і встановлення норм 

Методи створення трудових нормативів. Загальні умови і вихідні матеріали для 

створення нормативів. Характеристика основних етапів створення нормативів. Робоча 

методика. Методи опрацювання матеріалів спостереження. Графоаналітичний метод, 

метод найменших квадратів. Побудова нормативних таблиць, графіків, номограм.  

Аналітичний і сумарний методи нормування праці, різновиди  цих методів.  

 

Тема 26 Встановлення норм часу і норм виробітку 

Поняття норми часу та норми виробітку. Структура норм часу за 

характером витрат робочого часу та за характером зайнятості робітника. 

Нормалізований час.  

 

Тема 27 Нормування праці робітників основного виробництва 

Нормування праці основного часу на механізованих процесах. Методи 

нормування наймасовіших трудових процесів. Установлення норм часу при 

виконанні верстатних робіт. Методика розрахунку основного часу на механічних 

процесах. Нормування токарних робіт. Нормування свердлильних робіт. 

Нормування стругальних та довбальних робіт. Нормування шліфувальних робіт. 

Нормування робіт на автоматах та півавтоматах. Нормування робіт на верстатах з 

числовим керуванням. 

 

Тема 28 Нормування праці допоміжних робітників 
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Особливості встановлення норм обслуговування і чисельності при виконанні 

допоміжних робіт: міжремонтному обслуговуванні технологічного устаткування, 

налагоджувальних роботах, контролю якості продукції, планово-запобіжному 

ремонті устаткування, виконанні транспортних та вантажних операцій та ін. 

 

Тема 29 Нормування праці технічних службовців, фахівців і професіоналів 

 Нормування праці керівників. Нормування праці фахівців. Нормування праці 

рядових службовців та технічних виконавців. Основні об'єкти нормування праці 

службовців. Методи укрупненого нормування чисельності службовців.  

 

Тема 30 Організація нормування праці на підприємствах 

Організація служб нормування праці. Організаційні форми управління 

процесами нормування праці. Перевірка, атестація, перегляд і зміна діючих норм 

затрат праці. Порядок і організація впровадження прогресивних норм праці. Аналіз 

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

Організація планомірного зниження трудомісткості продукції. Методи заохочення 

працівників щодо зменшення трудомісткості та роботи за прогресивними нормами. 

 

Змістовий модуль 14 Аналіз і планування праці на підприємстві 

 

Тема 31 Аналіз і планування трудомісткості продукції та чисельності 

персоналу 

Розрахунок потреби підприємства в робочій силі. Аналіз використання фонду 

робочого часу та трудомісткості продукції.  

 

Тема 32 Аналіз і планування продуктивності праці 

Планування продуктивності праці на підприємстві. Аналіз продуктивності 

праці. Аналіз ефективності використання персоналу підприємства.  

 

Тема 33 Аналіз і планування витрат на персонал 

Визначення фонду заробітної плати на підприємстві. Аналіз фонду заробітної 

плати. 

  

Змістовий модуль 15 Аналіз, звітність і аудит у сфері праці 

 

Тема 34 Економічний аналіз і аудит у сфері праці 

Напрями, етапи і методи проведення аудиту у сфері праці. Ефективність 

аудиту. Значення економічного аналізу трудових показників. 

 

Тема 35 Звітність з питань праці 

Моніторинг соціально-трудової сфери. Державна статистична звітність з 

питань праці, її склад та значення в регулюванні соціально-трудових відносин. 

Оперативна звітність з праці в організації.   
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4   Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 
усього  у тому числі 

л п л с. с. р інд\ 

к.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 1   Об’єкт, предмет, завдання і методологічні основи 

економіки праці 

Тема 1 Праця як предмет науково-

економічного дослідження 

Тема 2 Ринок праці в економічній системі. 

2 2      

Тема 3 Інформаційне забезпечення 

управління працею 

2     2  

Змістовий модуль 2 Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства 

Тема 4 Трудові ресурси і трудовий потенціал 

суспільства 

2     2  

Змістовий модуль 3 Відносини зайнятості і безробіття 

Тема 5 Відносини зайнятості і безробіття 

5.1.Види і форми зайнятості населення. Види 

безробіття. Баланс трудових ресурсів.  

5.2.Види доходів. Номінальна та реальна 

заробітна плата.  

 

2 

 

2 

     

2 

 

2 

 

Змістовий модуль 4 Внутрішній ринок праці організації 

Тема 6 Внутрішній ринок праці організації 2 2      

Тема практичної роботи 1 Показники 

використання робочої сили 

2  2     

Змістовий модуль 5 Регулювання організаційно-економічних відносин 

в організації 

Тема 7 Регулювання організаційно-

економічних відносин в організації 

7.1.Сутність соціально-трудових відносин: 

фактори формування та оцінка. 

Регулювання робочого часу і міри праці. 

Законодавче регулювання робочого часу і  

часу відпочинку.  

7.2.Регулювання оплати праці: законодавчі 

документи, мінімальна заробітна плата, 

договірне регулювання заробітної плати. 

 

 

2 

 

2 

     

 

2 

 

2 

 

Змістовий модуль 6 Витрати на персонал і заробітна плата 

Тема 8 Витрати на персонал і заробітна плата 

8.1.Сутність , функції та принципи  

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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організації оплати праці. Структура 

заробітної плати. Форми та системи 

заробітної плати. Доплати і надбавки. 

8.2.Сучасні форми стимулювання робітників. 

 

 

2 

     

 

2 

 

Змістовий модуль 7 Тарифне нормування заробітної плати 

Тема 9 Тарифне нормування заробітної 

плати 

2 2      

Тема практичної роботи 2 Оплата праці 2  2     

Змістовий модуль 8 Продуктивність і ефективність праці 

Тема 10 Продуктивність і ефективність праці 2 2      

Тема практичної роботи 3 Продуктивність 

праці  

2  2     

Змістовий модуль 9 Планування соціального розвитку організації 

Тема 11 Планування соціального розвитку 

організації 

11.1.Система показників соціального 

розвитку організації, їх планування.  

11.2.Аналіз соціальної захищеності 

персоналу підприємства. Соціальне 

партнерство. 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

    

 

2 

 

2 

 

 

 

Тематична контрольна робота 1  2      2 

Змістовий модуль 10 Сутність,  значення і об’єкти  нормування праці 

Тема 12 Сутність і значення нормування 

праці 

2 

 

2     

 

 

Тема 13 Поняття та структура виробничого і 

трудового процесів 

2 2      

Тема 14 Робоче місце – зона поєднання 

трудових процесів 

14.1.Головні характеристики робочих місць. 

Організація робочого місця.  

14.2.Класифікація робочих місць. Вимоги до 

робочих місць. 

 

 

2 

 

2 

     

 

2 

 

2 

 

Тема 15 Умови праці 

15.1.Поняття умов праці.  

15.2.Вплив умов праці на працездатність 

людини і міру праці.  

 

2 

2 

     

2 

2 

 

Змістовий модуль 11 Аналіз трудового процесу і витрат робочого часу 

Тема 16  Класифікація витрат робочого часу  

 

2 2      

Тема практичної роботи 4 Класифікація 

витрат робочого часу  

2  2     

Тема 17 Методика проведення фотографії 

робочого часу  

2 2 

 

     



12 

 

  

Тема 18 Різновиди фотографій робочого 

часу 

18.1.Фотографія виробничого процесу, її 

завдання і сфера застосування. Особливості 

проведення маршрутної фотографії. Цільова 

фотографія, її завдання й особливості 

методики проведення. Фотографія часу 

використання устаткування.  

18.2.Масова фотографія робочого часу 

методом моментних спостережень, її 

завдання і методика проведення. 

Фотографія виробничого процесу. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

     

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

Тема 19  Методика проведення 

хронометражу 

2 2      

Тема 20 Фотохронометраж 

20.1.Використання технічних засобів 

вивчення затрат робочого часу.  

20.2.Фотохронометраж, його призначення і 

сфера застосування. 

 

2 

 

2 

     

2 

 

2 

 

Тема практичної роботи 5 Методика 

проведення фотографії робочого часу та 

хронометражу  

2  2     

Тематична контрольна робота 2 2      2 

Змістовий модуль 12 Нормативи і норми затрат праці 

Тема 21 Норми затрат праці 2 2      

Тема 22  Види і призначення нормативів 2 2      

Тема 23 Укрупнені нормативи праці і типові 

норми 

23.1.Поняття укрупнених нормативів. 

Вимоги до укрупнених нормативів. 

Встановлення укрупненого нормативу часу 

на одиницю довжини. Встановлення 

укрупненого нормативу часу на одиницю 

площі.  

23.2.Укрупнені типові норми. 

2 

2 

    2 

2 

 

Тема 24 Нормування праці за 

мікроелементами 

24.1.Поняття мікроелементного нормування 

праці. 

24.2. Системи мікроелементного 

нормування праці. 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

    

 

2 

 

2 

 

Тема практичної роботи 6 Норми затрат 

праці . Види і призначення нормативів  

2 

 

 

 

2    

 

 

Тематична контрольна робота 3  2      2 
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Змістовий модуль 13 Методи нормування і способи встановлення 

норм праці 

Тема 25 Методи нормування і встановлення 

норм  

 

 

 

 

     

25.1.Методи створення трудових нормативів. 

Загальні умови і вихідні матеріали для 

створення нормативів. Характеристика 

основних етапів створення нормативів.  

25.2.Робоча методика. Методи опрацювання 

матеріалів спостереження. Графоаналітичний  

метод, метод найменших квадратів. Побудова  

нормативних таблиць, графіків, номограм.  

Аналітичний і сумарний методи 

нормування праці, різновиди  цих методів. 

2 

 

 

2 

2 

 

 

2 

     

Тема 26 Встановлення норм часу і норм 

виробітку  

2 

2 

2 

2 

     

Тема 27 Нормування праці робітників 

основного виробництва 

2 

1 

 

 

   2 

1 

 

Тема практичної роботи 7 Методи 

нормування і способи встановлення норм 

праці  

2  2     

Тема 28 Нормування праці допоміжних 

робітників 

2 

 

    2 

 

 

Тема 29 Нормування праці технічних 

службовців, фахівців і професіоналів 

 29.1.Нормування праці керівників. 

Нормування праці фахівців. Нормування 

праці рядових службовців та технічних 

виконавців.  

29.2.Основні об'єкти нормування праці 

службовців. Методи укрупненого нормування 

чисельності службовців.  

2 

 

 

 

 

 

2 

    2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Тема 30 Організація нормування праці на 

підприємствах 

30.1.Організація служб нормування праці. 

Організаційні форми управління процесами 

нормування праці. Перевірка, атестація, 

перегляд і зміна діючих норм затрат праці. 

Порядок і організація впровадження 

прогресивних норм праці.  

30.2.Аналіз стану та рівня нормування праці. 

Аналіз якості чинних норм затрат праці. 

Організація планомірного зниження 

трудомісткості продукції. Методи заохочення 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

    

 

2 

 

 

 

 

 

2 
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працівників щодо зменшення трудомісткості 

та роботи за прогресивними нормами. 

Тема практичної роботи 8 Нормування 

праці робітників основного виробництва 

Встановлення норм обслуговування і норм 

штату (чисельності) 

2  2     

Тематична контрольна робота 4  2      2 

Змістовий модуль 14 Аналіз і планування праці на підприємстві 

Тема 31 Аналіз і планування трудомісткості 

продукції та чисельності персоналу 

2 

2 

 

2 

2 

 

    

 

 

Тема практичної роботи 9 Аналіз і 

планування трудомісткості продукції та 

чисельності персоналу  

2  2     

Тема 32 Аналіз і планування продуктивності 

праці 

2 2      

Тема практичної роботи 10 Аналіз і 

планування продуктивності праці  

2  2     

Тема 33 Аналіз і планування витрат на 

персонал 

2 2      

Тема практичної роботи 11 Аналіз і 

планування витрат на персонал  

2 

 

 

 

2    

 

 

Змістовий модуль 15 Аналіз, звітність і аудит у сфері праці 

Тема 34 Економічний аналіз і аудит у сфері 

праці 

34.1.Напрями, етапи і методи проведення 

аудиту у сфері праці. Ефективність аудиту. 

34.2.Значення економічного аналізу трудових 

показників. 

 

 

 

2 

 

2 

     

 

2 

 

2 

 

Тема 35 Звітність з питань праці 

35.1.Моніторинг соціально-трудової сфери. 

35.2.Державна статистична звітність з питань 

праці, її склад та значення в регулюванні 

соціально-трудових відносин. Оперативна 

звітність з праці в організації.   

 

2 

2 

 

 

 

    

2 

2 

 

Тематичнаконтрольна робота 5  2      2 

УСЬОГО годин 135 38 22   65 10 
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5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Навчальною програмою не передбачено  

…   

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема практичної роботи 1 Показники використання 

робочої сили 

2 

2 Тема практичної роботи 2 Оплата праці 2 

3 Тема практичної роботи 3 Продуктивність праці (І) 2 

4 Тема практичної роботи 4 Класифікація витрат 

робочого часу  

2 

5 Тема практичної роботи 5 Методика проведення 

фотографії робочого часу та хрогометражу 

2 

6 Тема практичної роботи 6 Норми затрат праці. Види і 

призначення нормативів 

2 

7 Тема практичної роботи 7 Методи нормування і 

способи встановлення норм праці  

2 

8 Тема практичної роботи 8 Нормування праці 

робітників основного виробництва. Встановлення норм 

обслуговування і норм штату (чисельності) 

2 

9 Тема практичної роботи 9 Аналіз і планування 

трудомісткості продукції та чисельності персоналу  

2 

10 Тема практичної роботи 10 Аналіз і планування 

продуктивності праці  

2 

11 Тема практичної роботи 11 Аналіз і планування витрат 

на персонал  

2 

 Всього 22 

 

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Навчальною програмою не передбачено  

…   

 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 2 3 
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1 

 

Тема 3 Інформаційне забезпечення управління 

працею 

2 

2 Тема 4 Трудові ресурси і трудовий потенціал 

суспільства 

2 

3,4 Тема 5 Відносини зайнятості і безробіття 

5.1.Види і форми зайнятості населення. Види 

безробіття. Баланс трудових ресурсів.  

5.2.Види доходів. Номінальна та реальна заробітна 

плата.  

 

2 

 

2 

5,6 Тема 7 Регулювання організаційно-економічних 

відносин в організації 

7.1.Сутність соціально-трудових відносин: фактори 

формування та оцінка. 

Регулювання робочого часу і міри праці. 

Законодавче регулювання робочого часу і часу 

відпочинку.  

7.2.Регулювання оплати праці: законодавчі 

документи, мінімальна заробітна плата, договірне 

регулювання заробітної плати. 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

7,8 Тема 8 Витрати на персонал і заробітна плата 

8.1.Сутність , функції та принципи організації 

оплати праці. Структура заробітної плати. Форми та 

системи заробітної плати. Доплати і надбавки. 

8.2.Сучасні форми стимулювання робітників. 

 

2 

 

 

2 

9,10 Тема 11 Планування соціального розвитку 

організації 

11.1.Система показників соціального розвитку 

організації, їх планування.  

11.2.Аналіз соціальної захищеності персоналу 

підприємства. Соціальне партнерство. 

 

 

2 

 

2 

11,12 Тема 14 Робоче місце – зона поєднання трудових 

процесів 

14.1.Головні характеристики робочих місць. 

Організація робочого місця.  

14.2.Класифікація робочих місць. Вимоги до робочих 

місць. 

 

 

2 

 

2 

 

13,14 Тема 15 Умови праці 

15.1.Поняття умов праці.  

15.2.Вплив умов праці на працездатність людини і 

міру праці.  

 

2 

2 

15,16 Тема 18 Різновиди фотографій робочого часу 

18.1.Фотографія виробничого процесу, її завдання і 

сфера застосування. Особливості проведення 

маршрутної фотографії. Цільова фотографія, її 

 

2 
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завдання й особливості методики проведення. 

Фотографія часу використання устаткування.  

18.2.Масова фотографія робочого часу методом 

моментних спостережень, її завдання і методика 

проведення. Фотографія виробничого процесу. 

 

 

2 

 

 

17,18 Тема 20 Фотохронометраж 

20.1.Використання технічних засобів вивчення затрат 

робочого часу.   

20.2.Фотохронометраж, його призначення і сфера 

застосування. 

 

2 

 

2 

19,20 Тема 23 Укрупнені нормативи праці і типові норми 

23.1.Поняття укрупнених нормативів. 

Вимоги до укрупнених нормативів. Встановлення 

укрупненого нормативу часу на одиницю довжини. 

Встановлення укрупненого нормативу часу на 

одиницю площі.  

23.2.Укрупнені типові норми. 

 

2 

 

 

 

 

2 

21,22 Тема 24 Нормування праці за мікроелементами 

24.1.Поняття мікроелементного нормування праці. 

24.2. Системи мікроелементного нормування праці. 

 

2 

2 

23,24 Тема 27 Нормування праці робітників основного 

виробництва 

2 

1 

25 Тема 28 Нормування праці допоміжних робітників 2 

26,27 Тема 29 Нормування праці технічних службовців, 

фахівців і професіоналів 

 29.1.Нормування праці керівників. Нормування 

праці фахівців. Нормування праці рядових 

службовців та технічних виконавців.  

29.2.Основні об'єкти нормування праці службовців. 

Методи укрупненого нормування чисельності 

службовців.  

 

 

2 

 

 

2 

28,29 Тема 30 Організація нормування праці на 

підприємствах 

30.1.Організація служб нормування праці. 

Організаційні форми управління процесами 

нормування праці. Перевірка, атестація, перегляд і 

зміна діючих норм затрат праці. Порядок і організація 

впровадження прогресивних норм праці.  

30.2.Аналіз стану та рівня нормування праці. Аналіз 

якості чинних норм затрат праці. Організація 

планомірного зниження трудомісткості продукції. 

Методи заохочення працівників щодо зменшення 

трудомісткості та роботи за прогресивними нормами. 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

30,31 Тема 34 Економічний аналіз і аудит у сфері праці  
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34.1.Напрями, етапи і методи проведення аудиту у 

сфері праці. Ефективність аудиту. 

34.2.Значення економічного аналізу трудових 

показників. 

2 

 

2 

32,33 Тема 35 Звітність з питань праці 

35.1.Моніторинг соціально-трудової сфери. 

35.2.Державна статистична звітність з питань праці, 

її склад та значення в регулюванні соціально-

трудових відносин. Оперативна звітність з праці в 

організації.   

 

2 

2 

 Всього 65 

 

 

9. Індивідуальні завдання 
 

Наприкінці вивчення змістового модуля(декількох модулів) проводиться 

тематична контрольна робота, метою якої є комплексна перевірка розуміння 

студентом програмного матеріалу з модуля (модулів) в цілому, здатності творчого 

використання накопичених знань, уміння сформувати адекватне розуміння певної 

проблеми навчальної дисципліни тощо. 

 

10. Методи навчання 

                                                                                                    

Основні методи навчання з дисципліни «Економіка і нормування праці»: 

- словесні (лекції, бесіди, пояснення); 

- наочні (стенди, роздатковий матеріал, таблиці та схеми);  

- практичні (розрахункові практичні роботи, реферати, доповіді, 

самостійні роботи); 

- самоконтроль та мотивація. 

 

11. Методи контролю 

 

Усне опитування, фронтальна бесіда, тестова поточна та підсумкова перевірка, 

письмова та практична перевірка тощо. 

 

 

12. Засоби діагностики успішності навчання 

 

Система оцінювання знань, вмінь і навичок студентів передбачає оцінювання 

всіх форм вивчення дисципліни. 

Оцінювання усних відповідей студентів. 

Усне опитування є одним з основних способів перевірки знань, умінь, і 

навичок студентів  з  навчальних  дисциплін.   При  оцінюванні  відповіді  студента  

потрібно керуватися такими критеріями: 
1)  повнота і правильність відповіді; 
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2)  ступінь усвідомленості, розуміння вивченого; 
3)  мовленнєве оформлення відповіді. 
Відповідь студента має бути зв'язним, логічно послідовним повідомленням на 

певну тему, виявляти його вміння застосовувати визначення, правила до конкретних 

випадків. 
Оцінка «5» ставиться, якщо студент: 
1)  ґрунтовно і повно викладає вивчений матеріал; 
2)  виявляє повне розуміння  матеріалу, обґрунтовує свої думки, застосовує 

знання на практиці, наводить необхідні приклади не тільки за підручником, а й 

самостійно складені; 
3)  викладає матеріал послідовно і правильно з точки зору норм літературної 

мови. 
Оцінка «4» ставиться, якщо студент дає відповідь, що задовольняє ті ж 

вимоги, що й оцінка «5», але допускає деякі помилки та поодинокі недоліки в 

послідовності викладу матеріалу і мовленнєвому оформленні. 
Оцінка «3» ставиться, якщо студент виявляє знання  і розуміння основних 

положень даної теми, але: 
1) викладає    матеріал    не   досить    повно   і   допускає    помилки у 

формулюванні правил, визначень; 
2) не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати свої думки і відчуває 

труднощі під час добору прикладів; 
3) викладає матеріал послідовно і допускає помилки в мовленнєвому 

оформленні. 
Оцінка «2» ставиться, якщо студент виявляє незнання більшої частини 

вивченого матеріалу відповідного розділу, допускає у формулюванні правил, 

визначень помилки, що спотворюють їх зміст, непослідовно і невпевнено викладає 

матеріал. 
Також   оцінка   «2» ставиться,   якщо   студент   виявляє   повне   незнання   чи 

нерозуміння матеріалу. 
Позитивна оцінка («5», «4», «3») ставиться не тільки за одноразову відповідь 

(коли на перевірку знань учня відводиться певний час), а й за суму відповідей, даних 

студентом протягом уроку. 

Оцінювання письмових навчальних робіт. 

При оцінюванні письмових навчальних робіт враховується: 
1)  ступінь самостійності студентів; 
2)  етап навчання; 
3)  обсяг роботи. 
При оцінюванні виконання письмового завдання рекомендується керуватися 

такими критеріями: 
Оцінка «5»  ставиться, якщо виконано усі завдання. Оцінка «4» ставиться, 

якщо виконано не менше як 3/4 завдання. Оцінка «3» ставиться, якщо виконано не 

менш як половина завдання. Оцінка «2» ставиться, якщо виконано менш як 

половина завдань, або не виконано жодного завдання. 

Виведення підсумкових оцінок. 

За семестр і навчальний рік ставиться підсумкова оцінка. Вона є єдиною й 
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узагальнено відображає підготовку студента з предмету: засвоєння теоретичного 

матеріалу, володіння вміннями та навичками. 
Підсумкову оцінку не можна виводити механічно, як середнє арифметичне 

попередніх оцінок. 
Вирішальною у її визначенні слід вважати фактичну підготовку студента за 

всіма показниками на час виведення цієї оцінки. Але щоб стимулювати серйозне 

ставлення студентів до занять протягом усього семестру (навчального року) при 

виведенні підсумкових оцінок необхідно враховувати результати їх поточної 

успішності (оцінки за усні відповіді, навчальні роботи та рівень виконання 

контрольних робіт). 
При виведенні підсумкової оцінки перевага надається оцінкам, що 

відображають оволодіння студентами практичних навичок і вмінь.  

 

 

13. Методичне забезпечення 

 

1. Конспект лекцій. 

2. Опорний конспект лекцій (структурно-логічні схеми, термінологічний 

словник) 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи. 

4. Методичні вказівки до виконання практичних робіт. 
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14. Рекомендована література 

 

Нормативно – правова: 

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 

червня 1996 р.  

2. Кодекс законів про працю України: Чинне законодавство зі змінами та 

доповненнями станом на 20 травня 2008 р.: (відповідає офіційному тестові). – К.: 

Видавець Паливода А.В., 2008. – 104 с. – (Кодекси України).   

3. Закон України “Про зайнятість населення” //Закони України. – Т.1 – К.: Ін-т 

законодавства, 1996.   

4. Закон України  «Про колективні договори і угоди» // Закони України. – Т.6. – 

К.: Ін-т законодавства, 1997.   

5. Закон України «Про оплату праці» // Закони України. – Т.8. – К.: Ін-т 

законодавства, 1997.   

6. Закон України  «Про організації роботодавців» // Офіційний вісник України. – 

2001. – №25, ст. 1097.   

7. Закон України  «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» // 

Закони України. – Т. 19. – К.: Ін-т законодавства, 2000.   

8. Закон України  «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)» // Закони України. – Т.15. – К.: Ін-т законодавства, 1999. 

9. Конвенції і рекомендації, прийняті Міжнародною Конференцією праці, 1919 – 

1956, Т.1. – Женева: Міжнародне бюро праці, 1991.    

10. Конвенції і рекомендації, прийняті Міжнародною Конференцією праці, 

1957 – 1990, Т.2. – Женева: Міжнародне бюро праці, 1991.  

 

Базова: 

1. Багрова І.В. Нормування праці: Навчальний посібник. -Київ: Центр 

навчальної літератури, 2003 

2. Буряк П.Ю., Карпінський  Б.А., Григор’єва М.І. Економіка праці й 

соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної 

літератури, 2-4. – 440 с.    
3. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: 

Підручник. – К.: Знання, 2006. – 559 с.    
4. Богиня Д.П. , Грішнова О.А. Основи економіки праці.  Навчальний 

посібник. Київ “Знання-Прес”, 2001 – 313с.    
5. Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини. 

Навчальний посібник – К: Кондор, 2004 – 432 с.    
6. Єсінова Н.І. Економіка праці: Навч. посібник – Харків: Академія, 1999. – 

176 с.    
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7. Завіновська Г.Т. Економіка праці. Навчальний посібник. К: КНЕУ. 2000. 

– 200 с.    
8. Махсма М.Б. Єкономіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. 

Посібник – К.: Вид-во Європейського університету, 2003. – 188 с. 

9. Чернов В. І., Оленич Є. І. Нормування праці: Навч.-метод. посібник для 

самост. вивч. дисц. / За ред. Є. І. Оленич. — К.: КНЕУ, 2000. — 148 с. 

 

 

Допоміжна: 

1. Абрамов В.М., Данюк В.М., Гриненко А.М., Колот А.М., Чернов В.Ю. 

Нормування праці – К.: 1995  

2. Васильченко В.С., Гриненко А.М., Грішнова О.А., Керб Л.П. Управління 

трудовим потенціалом: Навч. посібник – К.: КНЕУ, 2005. – 403 с.   

3. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч.посібник / Під ред.. 

проф. Є.П. Михайлова – Київ:ЦНЛ, 2005 – 240 с.   

4. Калина А.В. Економіка праці. – К.: МАУП, 2004. – 272 с.    

5. Карпіщенко О.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. 

посібник – Суми: ВТД  «Університетська книга», 2006. – 264 с.  

6. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних 

ситуацій. Навч. посібник. За ред. д-ра екон. наук, проф. С.Ф. Покропивного. К.: 

КНЕУ, 1999 – 328 с.   

7. Економіка підприємства. Підручник. За заг. ред. С.Ф. Покропивного. 

Вид. 2 - ге, переорб. та доп. К: КНЕУ, 2000. – 528 с.   

8. Качан Є.П. Шушпанов Д.Г. Управління трудовими ресурсами: Навч. 

посібник – К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2005. – 358 с.  

9. Грішнова О.А. Економіка праці і соціально- трудові 

відносини.Практикум. Навч. пос. - К.: Ліра - К, 2012. – 286 с. 

10. Червінська Л.П. Економіка праці. Навч.пос. - К.: Ліра - К, 2010. – 288 с. 

Інтернет – ресурси 

1. http://www.nbu.com.ua; 

2. http://works.ru 

3. http://gov.stat.ua. 
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