
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
НОРМУВАННЯ І ОПЛАТА ПРАЦІ

Цикл:дисципліни загальної підготовки для спеціальностей факультету
Статус: вибіркова навчальна дисципліна.
Навчальний рік: 2022-2023 рік, V семестр.

Мета  вивчення  навчальної  дисципліни: формування  комплексу
теоретичних  знань  і  вмінь  щодо  розробки  та  здійснення  раціональної
організації трудового процесу, нормування праці, які б забезпечували високу
ефективність роботи персоналу.

Завдання  навчальної  дисципліни:  сформувати  у  здобувачів  вищої
освіти  цілісну  систему  знань  про  організацію  нормування  праці  на
підприємстві  та  основні  методи  нормування  праці;  навчити  застосовувати
економіко-математичні  методи  в  нормуванні  праці;  навчити  визначати  та
застосовувати  різні  види  норм  праці,  навчити  розраховувати  економічну
ефективність оновлення норм праці

У  результаті  вивчення  навчальної  дисципліни  студент  очікувано
буде здатен:

 логічно мислити,  аналізувати отриманий результат  з  точки  зору
економічного прогнозування, самостійно планувати і прогнозувати техніко –
економічні показники промислового підприємства; 

 якісно  оцінювати  ефективність  заходів,  спрямованих  на
прискорення  науково  –  технічного  прогресу,  втілення  економічно
обґрунтованих норм праці на підприємстві; 

 розраховувати  економічний  ефект  від  використання  нових
технологічних процесів і зміни технічних параметрів устаткування, будувати
організаційну  та  виробничу структуру  управління  підприємством,  вибирати
методики для визначення оптимальних найбільш масових трудових процесів,
формувати  виробничу  програму  підрозділів  підприємства,  розраховувати
чисельність  вивільнених  робітників  при  впровадженні  оновлених  та
переглянутих  норм  та  інших  техніко  –  економічні  показники  діяльності
промислового підприємства та його підрозділів; 

 встановлювати індекс зростання продуктивності праці за рахунок
підвищення  фактичного  процента  виконання  норм  виробітку;  яким  чином
встановлюється економія заробітної плати при впровадженні оновлених норм;
які  існують  напрями  вдосконалення  нормування  праці  на  підприємствах
Україні

Зміст дисципліни:
Тема 1. Сутність і значення нормування праці 
Тема 2. Об'єкти нормування праці 
Тема 3. Аналіз трудового процесу і витрат робочого часу 
Тема 4. Фотографія робочого часу 
Тема 5. Хронометраж 
Тема 6. Нормативні матеріали для визначення норм праці 



Тема 7. Методи створення трудових нормативів 
Тема 8. Норми витрат праці 
Тема 9. Методи нормування і способи встановлення норм праці
Тема 10. Нормування праці робітників основного виробництва
Тема 11. Нормування праці допоміжних робітників 
Тема 12. Нормування праці службовців 
Тема 13. Організація нормування праці на підприємствах

Викладацький склад:
Лектор:  к.е.н.,  доцент кафедри економіки та підприємництва ім.  проф.

І.М.Брюховецького  -  Ковальова О.М.
Тривалість:5кредитівECTS,15тижнів,5годиннатиждень.
Поточне  оцінювання:  виконання  тестових  завдань,  індивідуальне

розрахункове завдання; контрольна робота, оцінка участі у дискусії.
Підсумковий контроль – іспит.
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