
ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ 
 

           Мета курсу  — вивченням технологій найважливіших галузей 
промисловості, організації та планування праці на промислових підприємствах, 
трудового законодавства, економіки та статистики праці тощо; дослідження 
теорії і практики регламентування затрат живої праці за різних умов трудової 
діяльності людини. 
 Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як Економіка і 
організація виробництва, Мікроекономіка, Оцінка вартості підприємства, 
Основи підприємництва, Інвестування, Страхування, Ринок фінансових послуг, 
Фінансовий менеджмент, Економічна діагностика тощо.  
         Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: системи знань щодо планування, здійснення контролю 
оцінювання та удосконалення трудових процесів у конкретних виробничих 
умовах, а також затрат робочого часу при різних виробничих процесах; 
практичних навичок щодо аналізу економічного потенціалу та динаміки 
розвитку промислового підприємства, оцінювання результатів його діяльності,  
обґрунтування управлінських рішень щодо визначення потреб та напрямів 
раціонального використання ресурсів промислового підприємства.  
 Програмні результати навчання: 
знати: теорії, методи і функції менеджменту, сучасні концепції лідерства, у 
тому числі підходів до управління промисловими підприємствами; 
закономірності функціонування соціально-економічних систем різних рівнів і 
сфер діяльності; методи і принципи управління підприємствами; інструменти 
ефективного управління підприємствами; сутність та зміст, завдання 
нормування праці на різних рівнях економічної діяльності; закони, принципи 
організації та нормування праці; зміст та принципи аналізу трудових процесів;  
методи вивчення та проектування виробничих операцій; методологічні основи 
проектування раціональних режимів праці та відпочинку; методологічні основи 
нормування трудових процесів та його складових, у тому числі виробничих 
операцій, трудових рухів, дій та прийомів; структуру змінного робочого часу та 
методи її дослідження; класифікацію видів норм затрат праці; методику 
розрахунків норм затрат праці, норми виробітку, норми обслуговування, норми 
чисельності, норми керованості, нормованих завдань; методи нормування і 
способи встановлення норм затрат праці; зміст системи управління 
організацією та нормуванням праці на підприємстві; методологічні основи 
комплексного аналізу організації та нормування праці на підприємстві; 
уміти: демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи; 
демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних 
сферах діяльності організації; оцінювати правові, соціальні та економічні 
наслідків функціонування організації; проводити аналіз і проектувати 
раціональний трудовий процес; розробляти і обґрунтовувати доцільність 
режимів праці та відпочинку; визначити нормований і ненормований час;  
визначити показники ефективного використання змінного робочого часу та 
показники втрат робочого часу; розробляти і обґрунтовувати заходи щодо 
поліпшення використання змінного робочого часу на підприємстві; 
встановлювати обґрунтовані норми праці на основі даних хронометражних 



спостережень; розробляти нормативні матеріали для визначення норм праці;  
застосовувати методи створення трудових нормативів; проводити розрахунок 
трудомісткості продукції за різновидами; проводити комплексний аналіз стану 
нормування праці на підприємстві та аналіз якості діючих норм праці;  
розраховувати показники проектної економіки та соціальної ефективності 
заходів, направлених на покращення організації та нормування праці. 
володіти: системою знань і практичних навичок щодо аналізу та розв'язування 
завдань у сфері регулювання економічних та соціально-трудових відносин; 
оцінки виконуваних робіт, забезпечення їх якості та мотивування персоналу 
організації. 
 Зміст навчальної дисципліни: 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ І ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
СУСПІЛЬСТВА.  Еволюція поглядів на категорію «праця». Питання економіки 
праці. Проблеми економіки праці. Історія розвитку економіки праці. Періоди 
еволюції теоретичних та практичних представлень про працю: донауковий, 
класичний, сучасний. Сучасний трудовий напрямок економічної думки в 
Україні. Місце економіки праці у системі економічних наук. Трудові ресурси і 
трудовий потенціал суспільства. Населення як суб’єкт економічних та інших 
суспільних процесів і явищ. Відтворення населення, його природний, 
соціальний і механічний рух. Демографічна та соціальна мобільність населення. 
Структура і розміщення населення України. Поняття працездатності, 
працездатного населення, трудових ресурсів, економічно активного населення. 
Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів. Стан і структура 
трудових ресурсів. Методи прогнозування, планування, розрахунку потреби в 
трудових ресурсах. Джерела поповнення трудових ресурсів. Схема балансу 
трудових ресурсів, її зміст, зведені та специфічні показники. Відтворення 
трудових ресурсів. Розширене, просте, звужене відтворення населення, 
трудових ресурсів та індивідуальної робочої сили. Зміст та особливості фаз 
формування, розподілу і перерозподілу та використання робочої сили. 
Формування робочої сили: природне відтворення населення; організація 
професійної підготовки; поновлення та розвиток працездатності.  Людський 
капітал. Якість і конкурентоспроможність робочої сили. Інвестування в 
людський капітал індивідом, організацією, державою. Види розподілу та 
перерозподілу трудових ресурсів. Розміщення продуктивних сил як основа 
розподілу та перерозподілу трудових ресурсів. Сутність, види і форми міграції 
населення. Внутрішні та міжнародні види міграційних процесів в Україні, їх 
соціально-економічне значення і наслідки. Показники використання трудових 
ресурсів. Регіональні особливості використання трудових ресурсів в Україні. 
Умови й чинники підвищення ефективності використання трудових ресурсів 
суспільства. Соціальне партнерство. Визначення соціального партнерства 
(трипартизму). Мета та принципи соціального партнерства. Поняття про 
«спільне благо». Історичний аспект розвитку соціального партнерства за 
кордоном і в Україні. Суб’єкти соціального партнерства. Особлива роль 
держави як арбітра та роботодавця на ринку праці. Участь профспілок у 
регулюванні трудових відносин, сприянні зайнятості населення, забезпеченні 
соціального захисту працівників. Діловий та соціальний юніонізм. Основні 
стратегії демократизації управління виробництвом. Порядок ведення 



переговорів на всіх рівнях ієрархічної структури суспільства. Предмет 
переговорів. Досвід застосування принципів трипартизму в країнах із 
розвинутою ринковою економікою. Правові та організаційні проблеми 
становлення системи соціального партнерства в Україні. Ринок праці та його 
регулювання. Ринок праці як підсистема ринкової економіки, його 
взаємозалежність з ринками капіталів, товарів та послуг, житла, інформації, 
землі, цінних паперів тощо. Поняття «ринок праці», «ринок робочої сили» та 
«ринок робочих місць». Сучасні умови виникнення та ефективного 
функціонування ринку праці. Елементи ринку праці: товар, попит, пропозиція, 
ціна робочої сили. Особливості товару «робоча сила». Кон’юнктура ринку 
праці. Складові елементи механізму функціонування сучасного ринку праці: 
суб’єкти, об’єкти, інструменти та засоби впливу. Функції сучасного ринку 
праці: суспільного поділу праці, інформаційна, посередницька, ціноутворююча, 
стимулююча, регулююча. Типи та види ринків праці. Сегментація ринку праці 
за різними ознаками. Двоїстість ринку праці: первинний і вторинний ринки 
праці. Практичне значення двоїстості ринку праці. Гнучкий і жорсткий ринки 
праці. Класичний, неокласичний, кейнсіанський, монетаристський, 
інституціоналістський та марксистський підходи до аналізу ринку праці. 
Інфраструктура ринку праці. Особливості й етапи формування ринку праці в 
Україні. Соціально-трудові відносини зайнятості. Поняття, види та форми 
зайнятості населення. Концепція повної та глобальної, примусової та 
добровільної зайнятості. Принципи державної політики зайнятості. Державне 
регулювання зайнятості населення. Основні напрямки державної політики в 
галузі зайнятості населення. Активні та пасивні методи й заходи регулювання 
зайнятості. Програми сприяння зайнятості. Система органів і служб зайнятості. 
Законодавство України про зайнятість. Гнучкі форми зайнятості на 
підприємстві. Підходи до визначення поняття та рівня безробіття. Види 
безробіття. Природна норма безробіття. Закон Оукена. Безробіття та інфляція. 
Соціально-економічна оцінка рівня безробіття. Причини неточного визначення 
рівня безробіття. Визначення статусу безробітного та поняття «підходяща 
робота». Допомога у зв’язку з безробіттям. Закордонний досвід регулювання 
зайнятості населення. Продуктивність і ефективність праці. Поняття 
продуктивності й продуктивності праці, їх взаємозв’язок. Принципи управління 
продуктивністю. Програми управління продуктивністю, їх розроблення. 
Значення продуктивності. Модель «пастки» низької продуктивності.  
Показники вимірювання продуктивності праці на мікрорівні. Методи 
вимірювання продуктивності праці, що використовуються в організаціях. 
Вартісний метод вимірювання продуктивності праці, його різновиди, переваги і 
недоліки. Використання валової, товарної, реалізованої продукції для 
вимірювання продуктивності праці. Використання ЧП, НЧП, НВО, доданої 
вартості при вимірюванні продуктивності. Натуральний і умовно-натуральний 
методи вимірювання продуктивності праці, їхні переваги і недоліки. Трудовий 
метод вимірювання продуктивності і сфера його використання. Класифікація 
факторів продуктивності та продуктивності праці.  Природні й суспільні умови 
підвищення продуктивності праці.  Макроекономічні фактори підвищення 
продуктивності праці. Резерви зростання продуктивності праці. Взаємозв’язок 
факторів і резервів продуктивності праці. Класифікація резервів зростання 



продуктивності праці.  Резерви зниження трудомісткості продукції, їх склад. 
Резерви ефективнішого використання робочого часу. Методи виявлення і 
практичної реалізації резервів.   
ТРУДОВИЙ ПРОЦЕС ЯК ОСНОВА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ. Сутність і 
значення організації та нормування праці. Поділ праці. Зміст (основні 
напрямки) організації та нормування праці на різних рівнях економіки. 
Принципи організації праці та нормування праці їх сутність та обумовленість 
економічними законами. Мета, завдання організації та нормування праці на 
різних рівнях економічної діяльності. Функції нормування праці. Функції 
нормування праці на підприємстві. Функції нормування праці за умов планової 
централізованої економіки. Функції та роль нормування праці в ринковій 
системі господарювання. Суспільний характер виробництва і об’єктивна 
необхідність нормування праці. Ефективність виробництва і оптимізація витрат 
усіх видів ресурсів. Міра затрат живої праці, та її конкретний вираз норма 
праці. Сутність і зміст процесу нормування затрат праці. Організаційно-
економічне соціальне значення нормування праці. Нормування праці, як засіб 
оптимізації міри праці та її оплати. Мотиваційна роль нормування праці. 
Нормування праці, як важлива складова організації праці. Історичні етапи 
розвитку нормування праці. Чинники, які нині негативно впливають на стан 
нормування праці в Україні. Заходи щодо вдосконалення нормування праці. 
Пріоритетні напрями поліпшення нормування праці на підприємствах. 
Необхідність посилення державного впливу на вдосконалення нормування 
праці. Об’єкти нормування праці. Робочий час, як загальна міра кількості праці. 
Економічний зміст категорії «робочий час». Значення ефективного 
використання робочого часу при розв’язанні економічних і соціальних завдань. 
Структура виробничого процесу. Технологічні та організаційні принципи 
поділу виробничого процесу на виробничі операції. Виробнича операція, як 
головний об’єкт нормування праці, її характерні ознаки. Структура виробничої 
операції у технологічному відношенні: установка, позиція, перехід, прохід. 
Структура виробничої операції у трудовому відношенні: трудові рухи, дії, 
прийоми, комплекси трудових прийомів. Обсяг роботи – змінне та нормоване 
завдання. Зона обслуговування, оптимізація чисельності персоналу. Поняття 
трудового процесу і його взаємозв’язок з виробничим процесом. Впровадження 
новітніх технологій і вдосконалення трудових методів і прийомів – головні 
умови підвищення жорсткості норм. Аналіз і проектування трудового процесу і 
витрат робочого часу. Трудомісткість продукції. Мета та завдання вивчення 
робочого часу. Основні види класифікації витрат часу: працівника, роботи 
устаткування, тривалості виробничого процесу. Загальна класифікація 
елементів витрат змінного робочого часу. Час продуктивної і непродуктивної 
роботи, час підготовчо-завершальної роботи, час оперативної роботи, час 
обслуговування робочого місця. Час регламентованих та нерегламентованих 
перерв. Структура нормованого і ненормованого робочого часу. Структура часу 
використання устаткування. Необхідний та змарнований час. Структура 
загального часу тривалості виробничого процесу. Чинники, що впливають на 
тривалість виробничого процесу. Методичні основи аналізу витрат робочого 
часу. Класифікація методів вивчення трудових процесів і витрат робочого часу. 
Метод безпосередніх вимірів, його переваги і недоліки. Метод моментних 



спостережень, його переваги і недоліки. Характеристика основних етапів 
вивчення витрат робочого часу. Використання результатів аналізу щодо 
виявлення причин втрат робочого часу, узагальнення передового виробничого 
досвіду, розробки нормативних матеріалів, удосконалення організації праці. 
Трудомісткість продукції, її види та зв'язок з виробітком продукції. Структура 
повної трудомісткості виготовлення продукції. Фактори що впливають на зміну 
трудомісткості. Робочий час. Законодавче регулювання робочого часу в 
Україні. Сутність поняття “Робочий час”. Різновиди робочого часу, відповідно 
до законодавства в Україні. Скорочений, неповний, ненормований робочий 
день, нічний робочий час, надурочна робота, чергування. Річний фонд робочого 
часу одного працівника. Мета та завдання визначення річного фонду робочого 
часу. Баланс фонду річного часу одного працівника. Методика його складання . 
Взаємозв’язок фонду річного часу з іншими показниками економічної 
діяльності підприємства. Облік робочого часу. Державна статична звітність 
підприємства з використання робочого часу. Змінний робочий час. Структура 
змінного робочого часу. Класифікація затрат змінного робочого часу. Мета та 
завдання вивчення використання змінного робочого часу. Час роботи і його 
складові елементи. Час регламентованих і нерегламентованих перерв. Сутність 
нормованого і ненормованого часу. Структура часу використання устаткування. 
Час роботи і час перерв. Мета вивчення часу використання устаткування. 
Шляхи підвищення ефективності використання устаткування. Структура часу 
тривалості виробничого процесу. Чинники, що впливають на тривалість 
виробничого процесу. Мета вивчення часу тривалості виробничого процесу. 
Порівняння складових робочого часу працівника, устаткування та виробничого 
процесу. Економічне обґрунтування режимів праці та відпочинку. Режим праці 
та відпочинку, їх основні типи, сутність та значення для підвищення 
ефективності праці. Критерії ефективності режимів праці та відпочинку. 
Графіки змінності, особливості їх побудови в різних етапах виробництва. 
Правові та нормативні документи, що регулюють режими праці та відпочинку 
на підприємстві. Досвід зарубіжних країн, стосовно управління робочим часом, 
особливості використання тайм-менеджменту на сучасному виробництві. 
Методи вивчення затрат робочого часу. Фотографія робочого часу. Сутність 
фотографії робочого часу. Фотографії робочого часу та її основні етапи. 
Різновиди фотографії робочого часу. Індивідуальна фотографія робочого часу, 
сутність та мета проведення. Методика проведення. Обробка і аналіз 
результатів. Складання нормативного і фактичного балансів робочого часу. 
Визначення показників, що характеризують фактичне використання робочого 
часу. Розробка заходів щодо підвищення ефективності використання робочого 
часу, вдосконалення організації праці. Маршрутна фотографія робочого часу, 
сутність, мета проведення, методика проведення. Фотографія часу 
використання устаткування, сутність та мета проведення. Хронометражні 
спостереження робочого часу. Хронометраж, його призначення і види. 
Організація проведення хронометражних спостережень. Обробка, аналіз і 
систематизація отриманих результатів. Використання даних хронометражних 
спостережень з метою вивчення, аналізу і раціоналізації структури виробничої 
операції і трудового процесу. Особливості проведення хронометражних 
спостережень з визначенням темпу роботи та їх запису. Використання 



технічних засобів, вивчення витрат робочого часу. Зарубіжний досвід щодо 
проведення спостереження використання робочого часу даним методом.  
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
105 годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


