
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ВППу 6. 
2. Назва: Організація оплати праці на підприємстві. 
3. Тип: вибірковий. 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський). 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4. 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8. 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5. 
8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Мазур Наталія Олексіївна, к.е.н, доцент, доцент 
кафедри трудових ресурсів і підприємництва. 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним здійснювати організацію 
оплати праці на підприємстві з дотриманням вимог чинного трудового законодавства і тарифних угод макро- 
та мезорівня: 
• формувати тарифні сітки та штатний розпис на підприємстві; 
• обирати та застосовувати форми і системи оплати праці, визначати розмір заробітної плати за основними 

тарифними системами оплати праці; 
• логічно застосовувати доплати, надбавки та премії при організації праці на підприємстві та правильно 

розраховувати їхній розмір; 
• здійснювати організацію індексації індивідуальної заробітної плати та визначати необхідність 

застосування і розмір доплати до мінімальної заробітної плати працівника; 
• здійснювати організацію оплати працівникові часу різних видів відпусток, службових відряджень, днів 

його тимчасової непрацездатності та інших оплачуваних невиходів на роботу; 
• здійснювати організацію оподаткування заробітної плати працівника та інших відрахувань; 
• здійснювати організацію виплати заробітної плати працівникам підприємства і остаточного розрахунку 

при звільненні працівника. 
10. Форми організації занять: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота, контрольні заходи. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: мотивування персоналу, системи і 
механізми соціального захисту. 
Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: управління витратами на персоналом.  
12. Зміст курсу: Тарифна система оплати праці як основа організації оплати праці. Організація оплати праці 
за фактично відпрацьований час та за фактично виконану роботу. Особливості нарахування заробітної плати 
працівникам при відхиленні від норм, передбачених тарифами. Доплати і надбавки в системі організації 
оплати праці. Організація преміювання працівників. Мінімальна заробітна плата та індексація індивідуальної 
заробітної плати як основні державні гарантії в організації оплати праці працівників підприємства. Гарантії і 
компенсації в оплаті праці у випадках неявок працівника на роботу. Особливості організації оплати праці на 
основі обчислення середньої заробітної плати працівника. Оподаткування заробітної плати та інші 
відрахування. Організація виплати заробітної плати працівникам підприємства. Особливості грошових 
розрахунків з працівником при звільненні. Структура фонду оплати праці. Основні нормативні документи 
організації оплати праці в організації. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Кодекс законів про працю України. [Ел. ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08. 
2. Закон України “Про оплату праці”. [Ел. ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-
%D0%B2%D1%80. 
3. Колот А.М. Мотивація персоналу: підручник /А.М.Колот, С.О.Цимбалюк – К.: КНЕУ, 2011. – 397 с. 
4. Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і 
трудових відносин в Україні. [Ел. ресурс]. – Режим доступу: http://www.fpsu.org.ua/generalna-ugoda-galuzevi-
ugodi-teritorialni-ugodi/generalnij-dogovir. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
26 год. лекцій, 26 год. практичних занять, 98 год. самостійної роботи. Разом – 150 год.  
Методи: лекції у формі діалогу, використання опорного роздаткового матеріалу, нормативно-правової бази у 
сфері оплати праці; використання мультимедійних засобів; індивідуальні науково-дослідні творчі завдання; 
тестування. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
   Підсумковий контроль: залік в кінці 8 семестру. 
   Поточний контроль (100 балів): тестування; розв’язування задач; оцінювання активності під час обговорення 
проблемних ситуацій за темами практичних занять; письмові індивідуальні творчі завдання за темами окремих 
лабораторних занять; оцінювання самостійної роботи.  
16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри трудових ресурсів 
і підприємництва, д.е.н., професор      Л.І. Безтелесна 
 
Розробник опису дисципліни: 
Доцент кафедри трудових ресурсів 
і підприємництва, к.е.н., доцент Н.О. Мазур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: VPPu 6. 

2. Title: Organization of wages at the enterprise. 

3. Type: selective. 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree). 

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

6. Semester when the discipline is studied: 8. 

7. Number of established ECTS credits: 5. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Mazur Nataliia, Cand. Sci. (Econ.), 

Assoc. Prof. 

9. Results of studies: after studying the discipline, the student must be able to implement the organization of labor 

remuneration at the enterprise, observing the requirements of the current labor legislation and tariff agreements of 

macro- and mezzanine levels: 

• to form tariff wires and staffing in the enterprise; 

• to choose and apply forms and systems of remuneration, to determine the size of wages for the basic tariff systems of 

wages; 

• to apply surcharges, allowances and bonuses when organizing work at the enterprise logically and correctly calculate 

their size; 

• to organize the indexation of individual wages and to determine the need for application and the amount of the 

additional payment to the minimum wage of the employee; 

• to organize the payment to the employee of the time of various types of holidays, official business trips, days of his 

temporary disability and other paid non-outputs to work; 

• to organize the taxation of wages and other deductions from the salary of an employee; 

• to organize the payment of wages to employees of the enterprise and final settlement at the release of the employee. 

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

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: motivation of personnel, systems and mechanisms of 

social protection. 

12. Course contents: Tariff system of remuneration as the basis of the organization of remuneration. The organization 

of remuneration for actually time and actually performed work. Peculiarities of the calculation of wages to employees 

in case of deviation from the norms provided by tariffs. Supplements and allowances in the system of organization of 

wages. Organization of bonus of employees. Minimum wage and indexation of individual wages as the main state 

guarantees in the organization of remuneration of employees of the enterprise. Guarantees and compensation in the 

case of non-receipt of an employee's employment. Peculiarities of the organization of remuneration on the basis of 

calculating the average wage of an employee. Taxation of wages and other deductions. Organization of payment of 

wages to employees of the enterprise. Features of cash settlements with an employee at the time of dismissal. Structure 

of the wage fund. Basic normative documents of the organization of labor remuneration in the organization. 

13. Recommended educational editions:  
1. The Code of Labor Laws of Ukraine. [E. resource]. - Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08. 

2. Law of Ukraine "On Labor Remuneration". [E. resource]. - Access mode: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80. 

3. Kolot AM Motivation of personnel: a textbook / A. M. Kolot, S.O. Tsimbalyuk - K .: KNEU, 2011. - 397 p. 

4. General agreement on the regulation of the basic principles and norms of implementation of socio-economic policy 

and labor relations in Ukraine. [E. resource]. - Access mode: http://www.fpsu.org.ua/generalna-ugoda-galuzevi-ugodi-

teritorialni-ugodi/generalnij-dogovir. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 26 hours, practical classes – 26 hours, independent work – 98 hours. Total – 150 hours.  

Methods of teaching:  lectures in the form of dialogue, use of reference handouts, legal framework in the field of work; 

use of multimedia; individual tasks of scientific research; testing 

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

Final control: test at the end of the 8th semester. 

   Current control (100 points): testing; solving tasks; assessment of activity during discussion of problem situations on 

the themes of practical classes; written individual creative tasks on the themes of individual practical classes; 

evaluation of independent work.  

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 

Head of the department of Human Resources 

and Entrepreneurship, Prof.                                                                                                    L.Beztelesna 

 

Prepared by 

Cand. Sci. (Econ.), Assoc. Prof.                                                                                             N.Mazur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


