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Опис дисципліни 

Предметом вивчення дисципліни є праця як доцільна діяльність людей, 

яка завжди й одночасно є взаємодією між людиною та природою, а також 

відношенням між людьми в процесі виробництва. 

Мета навчальної дисципліни – формування у студентів міцних знань, 

умінь і практичних навичок та вивчення теоретико-методологічні та соціально-

економічні питання трудових відносин у суспільстві; розвиток творчого 

мислення, умінь і навичок практичного застосування отриманих знань у 

подальшому навчанні і праці. 

Завдання навчальної дисципліни – вивчення комплексу питань 

пов’язаних з функціонуванням ринку праці, забезпеченням його трудовими 

ресурсами та їх відтворенням, регулюванням заробітної плати і робочого часу, 

управлінням персоналу  підприємств, організацій. 
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Навчальний контент 

Назви змістовних тем 
Розподіл годин Результати навчання 

Знати: разом л. с. срс. 

Тема 1. Об’єкт, 

предмет і завдання 

дисципліни «Економіка 

праці та соціально-

трудові відносини» 8 2 2 4 

- підходи до трактування праці як 

об’єкта вивчення дисципліни 
«Економіка праці та соціально-трудові 

відносини»; 

- предмет і завдання дисципліни 

«Економіка праці та соціально-трудові 
відносини». 

- взаємозв’язок дисципліни «Економіка 

праці та соціально-трудові відносини» з 
іншими економічними дисциплінами. 

Тема 2. Населення,  

трудові ресурси і 

трудовий потенціал 

суспільства 
8 2 2 4 

- населення та його характеристику, 

відтворення населення; 

- структуру населення за економічною 
активністю, трудові ресурси; 

- трудовий потенціал: поняття, структура 

і показники. 

Тема 3.  Соціально-

трудові відносини як 

система 8 2 2 4 

- систему соціально-трудових відносин; 

- роль роботодавців та найманих 

працівників в системі соціально-

трудових відносин; 
- сутність соціальної політики та її 

особливості в Україні. 

Тема 4. Соціальне 

партнерство 
8 2 2 4 

- суть, види і функції соціального 
партнерства; 

- моделі соціального партнерства. 

- колдоговірне регулювання соціально-

трудової сфери. 

Тема 5. Ринок праці 

8 2 2 4 

- поняття ринку праці, його елементи та 

функції; 

- типи і моделі ринку праці; 
- сегментація ринку праці; 

- сучасний стан і регулювання ринку 

праці в Україні. 

Тема 6. Зайнятість 

населення і безробіття 

8 2 2 4 

 - поняття та види зайнятості; 
- державне регулювання зайнятості 

населення в Україні; 

- безробіття і його характеристику;  
- види та форми безробіття; 

- світові, національні та регіональні 

особливості зайнятості та безробіття. 

Тема 7. Трудові 

взаємовідносини 

працівників 

8 2 2 4 

- прийом на роботу працівника; 
- сутність і призначення трудової 

книжки; 

- положення про структурний підрозділ; 
- посадову інструкцію працівника, 

основні засади  її складання; 

- переведення та переміщення 

працівника; 
- відпустки працівникам; 

- звільнення працівників. 

Тема 8. Планування 

праці 
8 2 2 4 

- сутність планування праці та його впив 

на діяльність суб’єктів господарювання; 
- планування чисельності персоналу. 

- планування соціального розвитку 

трудових колективів.  



Тема 9. Організація 

праці 

8 2 2 4 

- поняття і основні напрями організації 

праці; 
- форми розподілу і кооперації праці;  

- класифікацію робочих місць, їх 

організацію, планування і 
обслуговування.  

Тема 10. 

Продуктивність і 

ефективність праці 8 2 2 4 

- суть і значення продуктивності праці; 

- показники і методи виміру 

продуктивності праці, фактори 
зростання продуктивності праці; 

- резерви зростання продуктивності 

праці.  

Тема 11. Нормування 

праці 
8 2 2 4 

- сутність нормування праці, об’єкти 

нормування праці; 

- нормування робочого часу; 

- нормативи і норми праці, методи 
встановлення норм.  

Тема 12. Політика 

доходів населення 8 2 2 4 

- структуру доходів населення; 

- рівень життя: поняття і чинники, що 
його визначають; 

- індекс людського розвитку.  

Тема 13. Заробітна 

плата в умовах 

ринкової економіки 
8 2 2 4 

- соціально-економічний зміст заробітної 

плати; 
- форми і системи оплати праці; 

- матеріальне заохочення працівників. 

Тема 14. Моніторинг 

соціально-трудової 

сфери 8 2 2 4 

- сутність і завдання моніторингу 

соціально-трудової сфери; 
- напрями моніторингу соціально-

трудової сфери; 

- джерела інформації для здійснення 
моніторингу соціально-трудової сфери. 

Тема 15. Міжнародна 

організація праці та її 

вплив на розвиток 

соціально-трудових 

відносин 

8 2 2 4 

- роль міжнародної організації праці, її 

основні завдання, конвенції та 

рекомендації; 
- міжнародний кодекс праці; 

- керівні органи МОП: генеральна 

конференція, адміністративна рада, 
міжнародне бюро праці. 

 

Формування програмних компетентностей 

1. Уміння збирати фактичні дані, аналізувати й оцінювати їх допустимість, 

достовірність та достатність для прийняття правильних рішень; 

2. Уміння оцінювати населення і трудові  ресурси;  

3. Уміння оцінювати стан ринку праці,  зайнятість і доходи населення;  

4. Уміння застосовувати принципи регулювання робочого часу, організації 

праці та планування трудових показників; 

5. Уміння користуватися  нормативною базою управління трудовими 

ресурсами. 

 

Політика оцінювання 

Передбачає дотримання принципів доброчесності та студентоцентрованого 

підходу. 

 

 



Оцінювання  

Оцінювання якості знань студентів здійснюється відповідно до: 

 Положення ЛДУФК: http://ldufk.edu.ua/index.php/navchalna-robota.html 

 Робочої програми: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/11594 

 Порядку оцінювання: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/11597 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

Основна 

1. Безродна С. М. Економіка праці і соціально-трудові відносини : збірник 

тестів і практичних завдань для студентів економічних спеціальностей. 

Чернівці : ПВКФ «Технодрук», 2017. 70 с. 

2. Економіка праці і соціально-трудові відносини: підручник / за ред. О. 

В. Шкільова. К.: ЦП“Компринт”, 2015. 750 с. 

3. Економіка праці: навч. посіб. / за заг. ред. Г. В. Назарової. – Харків : 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. 330 с. 

4. Єсінова Н. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-

метод. посібник Х. : ХДУХТ, 2017. 189 с. 

5. Практикум з економіки праці і соціально-трудових відносин: навч. 

посібник / В. А.Ткачук, Є. О.Ланченко, Т. О.Костюк. К.: НУБіП України, 2018. 

555 с. 
 

Додаткова 

6. Буряк П. Ю., Карпінський Б. А., Григор’єва М. І. Економіка праці й 

соціально-трудові відносини: навч. посібник. К.: Центр навчальної літератури, 

2004. 440с. 

7. Гриньова В. М., Шульга Г. Ю. Економіка праці та соціально-трудові 

відносини: навч. посіб. К.: Знання, 2010. 310 с. 

8. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: 

підручник. 4-те вид., оновлене. К.: Знання, 2009. 392 с. 

9. Економіка праці й соціально-трудові відносини: конспект лекцій для 

студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання / За ред. Кожанової 

Є. П. Харків : Вид. ХДЕУ, 2004. 284 с. 

10. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч.-метод. посіб. / 

За заг. ред. проф. Качана Є. П. Тернопіль : ТДЕУ, 2006. 373 с. 

11. Єсінова Н. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. 

посібник. К.: Кондор, 2006.  432 с.  

12. Калина А. В. Економіка праці: навч. пociб. для студ. вищ. навч. закл. 

К.: МАУП, 2004. 272 с. 

13. Колот А. М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика 

регулювання: монографія. К: КНЕУ, 2004. 230 с. 

14. Пилипенко С. М., Пилипенко А. А., Отенко І. П. Економіка праці та 

соціально-трудові відносини : навч. посібник. Харків : Вид. ХДЕУ, 2004. 244 с. 

16. Червінська Л. П.Економіка праці: навч. посібник. К.: Центр учбової 

літератури, 2009. 216 с. 
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Інформаційні ресурси 

1.www.ukrstat.gov.ua (Інтернет-сайт Державної служби статистики 

України). 

2.www.rada.gov.ua (Інтернет-сайт Верховної Ради України). 

3.www.msp.gov.ua (Інтернет-сайт Міністерства соціальної політики 

України). 

4.www.me.gov.ua (Інтернет-сайт Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України). 

5.www.fpsu.org.ua (Інтернет-сайт Федерації професійних спілок України). 

6.www.fru.net.ua (Інтернет-сайт Федерації роботодавців України). 


