
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. 

Дисципліна «Основи економіки праці» в структурно-логічній схемі базується 
на набутих знаннях з наступних ОК: «Економічна теорія», «Історія економіки та 
економічної думки», «Політична економія», «Мікроекономіка  і макроекономіка», 
«Статистика», «Бухгалтерський облік», «Економіка підприємства», «Фінанси 
підприємства», «Соціально-трудові відносини», «Трудове та цивільне право», 
«Підприємницьке право», «Обґрунтування господарських рішень та оцінювання 
ризиків», «Аналіз конкурентоспроможності», «Потенціал і розвиток підприємства», 
вона інтегрується з вивченням дисципліни «Стратегія підприємства».  

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. Відтворення трудових ресурсів. Соціальне партнерство. 
Ринок праці та його регулювання. Соціально-трудові відносини зайнятості. 
Продуктивність і ефективність праці. 
ТРУДОВИЙ ПРОЦЕС ЯК ОСНОВА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ. Сутність і значення 
організації та нормування праці. Поділ праці. Об’єкти нормування праці. Аналіз і 
проектування трудового процесу і витрат робочого часу. Трудомісткість продукції. 
Робочий час. Економічне обґрунтування режимів праці та відпочинку. Методи 
вивчення затрат робочого часу. Хронометражні спостереження робочого часу. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 
годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 80 годин самостійної 
та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


