
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ВППу8 

2. Назва: Управління витратами на персонал  

3. Тип: вибіркова 

4. Рівень вищої освіти: I  
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4.  

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3. 

8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Cамолюк Наталія Миколаївна, кандидат 

економічних наук, доцент. 

9. Результати навчання:  
− розуміння теоретичних засад управління витратами підприємства, в тому числі витратами на персонал; 

−  розуміння особливостей оподаткування різних складових витрат на персонал відповідно до 

чинного законодавства; 

− формування  навиків планування, обліку, аналізу та контролю витрат на персонал; 

− набуття навики розробки управлінські рішення з удосконалення структури витрат на  персонал 

підприємства. 

10. Форми організації занять: навчальні заняття, самостійна підготовка, контрольні заходи.  

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Економіка підприємства, 

Трудові договірні відносини,  Управління персоналом, Мотивування персоналу.  

       Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: Організація оплати праці 

на підприємстві. 

12. Зміст курсу: 
Сутність витрат підприємства та їх класифікація. Методологічні аспекти управління витратами 

підприємства. Сутність та структура витрат на персонал. Державне та договірне регулювання витрат 

на персонал. Поточне управління витратами на персонал. Планування витрат на персонал. Витрати 

на оплату праці: облік та аналіз. системи преміювання працівників. Витрати на найм та звільнення 

працівників. Витрати на професійне навчання персоналу. Витрати на соціальне забезпечення, оплату 

житла та задоволення інших потреб працівників. Соціальний (компенсаційний) пакет та особливості 

його формування.  

 13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Гуменюк В.Я., Самолюк Н.М. Управління витратами на персонал і оплата праці: Монографія. – 

Рівне: НУВГП, 2012. – 158 с.  

2. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010  № 2755-VI 

3. Закон України  «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР  

4. Інструкція по визначенню вартості робочої сили, затверджена Наказом Держкомстату України 

від 29.05.1997 р. №131 

5. Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена Наказом Держкомстату України від 

13.01.2004 р. №5.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22 год. - лекцій, 10 год. – практичні,  самостійної робота - 58. Разом – 90 год.  

Методи: елементи проблемної лекції, використання мультимедійних засобів, індивідуальні завдання, 

тестування та розв’язок задач.  

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, розв’язок задач, модульний контроль.  

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри трудових ресурсів  

і підприємництва, д.е.н., професор                            Л.І. Безтелесна 
 

Розробник 

к.е.н., доцент                               Н.М. Самолюк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: VPP8  

2. Title: Management of staff costs.  

3. Type: Selective. 

4. Higher education level: the first.  

5. Year of study, when the discipline is offered: the 4th.  

6. Semester when the discipline is studied: VIII.  

7. Number of established ECTS credits: 3.  

8. Surname, initials of the lecturer, scientific degree, position: Samoliuk Natalia Mykolaivna, Candidate 

of Economics, associate professor.  

9. Results of studies:  
- understanding of the theoretical principles of cost management of the enterprise, including the cost of 

personnel; 

- understanding the peculiarities of taxation of various components of personnel costs in accordance with 

the current legislation; 

- skills planning, accounting, analysis and control of staff costs; 

- acquisition of development skills management decisions to improve the structure of costs for enterprise 

staff. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent preparation, control measures.  

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Economics of enterprise, Labor contractual 

relations, Personnel management, Motivation of personnel.  

      Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: Organization of wages in the 

enterprise.  

12. Curse contents: 
The essence of enterprise costs and their classification. Methodological aspects of enterprise cost 

management. Essence and structure of staff costs. State and contractual regulation of personnel costs. 

Current cost management for staff. Planning for staff costs. Labor costs: accounting and analysis. employee 

bonus systems. Expenditure on hiring and dismissal of employees. Costs for professional training of staff. 

Costs for social security, housing and other needs of employees. Social (compensatory) package and features 

of its formation. 

13. Recommended educational editions: 
1. Gumenuk V.Ya., Samoluk N.M. Management of personnel costs and labor remuneration: Monograph. 

- Rivne: NUVGP, 2012. - 158 p. 

2. The Tax Code of Ukraine dated 02.12.2010 No. 2755-VI 

3. Law of Ukraine «On the payment of labor» dated March 24, 1995, No. 108/95-VR 

4. Instruction on determining the cost of labor, approved by the Order of the State Statistics Committee of 

Ukraine dated May 29, 1997, No. 131 

5. Instruction on wage statistics, approved by the Order of the State Statistics Committee of Ukraine dated 

January 13, 2004 No. 5. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 22 hours, practical classes – 10 hours; independent work – 58 hours. Total – 90 hours.  

Methods of teaching: interactive lectures, using multimedia presentations individual tasks, testing and 

solution of problems.  

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Current control (100 points): testing, questioning, problems solving, modular control.  

16. Language of teaching: Ukrainian.  
 

Head of the human resources and entrepreneurship department,  

Doctor of Economics, professor                                                                                L.I. Beztelesna  
 

Implementator of the discipline description,  

Candidate of Economics, associate professor                                                            N.M. Samoliuk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


