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ВСТУП 

 

Навчальна програма вивчення дисципліни «Економіка праці та 

соціально-трудові відносини» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент».  

Предметом дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові 

відносини» є праця, закономірності та способи формування і продуктивного 

використання ресурсів праці, функціонування, розвиток і регулювання 

соціально-трудових відносин, підвищення ефективності і дохідності праці та 

рівня її оплати. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Економіка праці та соціально-

трудові відносини» перебуває у тісному взаємозв’язку і взаємодії з іншими 

дисциплінами, такими як економічна теорія, трудове право, охорона праці, 

управління персоналом, психологія, соціологія тощо. 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Праця як основа розвитку суспільства і фактор виробництва. 

2. Соціально-трудові відносини на ринку праці. 

3. Сутність і принципи організації, планування і оплати праці в умовах 

ринкових відносин. 

4. Розвиток і регулювання соціально-трудових відносин. 

 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 
 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів 

системи теоретичних і практичних знань з питань функціонування розвитку 

та регулювання соціально-трудових відносин в суспільстві, доходів 

населення та оплати праці, стимулювання оптимального використання 

людських ресурсів і підвищення продуктивності, ефективності праці. 

 1.2. Основними завданнями дисципліни є: висвітлення теоретико-

методологічних та соціально-економічних аспектів сучасних проблем 

економіки праці й соціально-трудових відносин; формування у студентів 

практичних навичок і вмінь щодо управління працею та регулювання 

відносин у соціально-трудовій сфері; розвиток здібностей до науково-

дослідної роботи, самостійності і відповідальності у роботі; формування 

професійних здібностей у майбутніх фахівців щодо вирішення проблем 

економіки праці й соціально-трудових відносин. 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у студентів повинні бути 

сформовані такі компетентності: 

 



загальні: 

- теоретичні основи формування, розвитку і ефективного використання 

трудових ресурсів; 

- показники, що характеризують динаміку трудових ресурсів країни; 

- особливості механізму ринку праці;  

- інструменти і методи державного регулювання ринку праці, зайнятості і 

безробіття;  

- суб'єктів, предмети і типи соціально-трудових відносин, основні напрями 

соціальної політики держави; 

 - міжнародні трудові норми; 

 - системи нормування і оплати праці.  

спеціальні: 

- аналізувати динаміку основних показників ринку праці;  

- орієнтуватися в типах трудових договорів, їх змісті, предметі і сторонах; 

 - грамотно застосовувати інструментарій нормування і оплати праці різних 

категорій персоналу залежно від специфіки діяльності підприємства;  

- розраховувати і оцінювати найважливіші трудові показники 

(продуктивність праці, заробітна плата, чисельність персоналу та ін.). 

 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 90 годин / 3 кредити 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Праця як основа розвитку суспільства і 

фактор виробництва 

Праця як об'єкт вивчення дисципліни «Економіка праці та соціально-

трудові відносини». Предмет і завдання дисципліни. Характеристика 

населення. Трудові ресурси: сутність і зміст. Трудовий потенціал: поняття, 

структура і показники. Сутність і характер праці, її соціальні аспекти. 

Виробничий фактор праці. Сутність задоволеності працею та її структура. 

Якість трудового життя населення. 

 

Змістовий модуль 2. Соціально-трудові відносини на ринку праці 

Характеристика соціально-трудових відносин. Форми соціально-

трудових  

відносин. Формування і розвиток соціально-трудових відносин у суспільстві. 

Поняття соціального захисту та його основні напрямки в сфері праці. 

Поняття соціального партнерства. Суб'єкти соціального партнерства. 



Сутність, показники, типи і соціальна структура трудового конфлікту. Ринок 

праці: сутність, зміст і структура. Сегменти ринку праці. Попит та пропозиція 

на ринку праці. Регулювання ринку праці. Форми і види зайнятості. Форми 

безробіття. Регулювання зайнятості і державна політика в цій сфері. 

 

Змістовий модуль 3. Сутність і принципи організації, планування і                                                      

оплати праці в умовах ринкових відносин 

Методика планування праці. Планування зростання продуктивності 

праці. Планування чисельності і структури кадрів. Планування заробітної 

плати. Поняття й основні напрямки організації праці. Трудовий процес і його 

раціоналізація. Умови праці і фактори їхнього формування. Ефективність і 

методи вимірювання продуктивності праці. Фактори, що впливають на 

продуктивність праці. Продуктивність і рівень оплати. Рівень життя і доходів 

населення. Заробітна плата в економічній системі. Система трудових 

показників і взаємозв'язок їхніх елементів. Звітність та аудит у сфері праці. 

 

Змістовий модуль 4. Розвиток і регулювання соціально-трудових 

відносин 

Специфіка досліджень проблем трудової організації в умовах ринку. 

Сутність, цілі і завдання соціологічних досліджень у сфері праці. 

Регулювання й удосконалювання соціально-трудових відносин. Міжнародна 

організація праці. Трудова міграція населення. Методи роботи Міжнародної 

організації праці. Основні сфери використання різних програм регулювання 

соціально-трудових відносин у міжнародній практиці. Поняття людського 

розвитку. Вимір довголіття та освіченості. Показник матеріального рівня 

життя. Індекс тривалості життя. Індекс скоригованого реального ВВП на 

душу населення. Індекс людського розвитку регіонів України. Взаємозв’язок 

економічного зростання, зайнятості і людського розвитку. Визначення 

абсолютної бідності. Основні чинники людського розвитку. Основні 

індикатори людського розвитку в Україні. Вплив економічного відродження 

на людський розвиток в Україні. 



3. Список інформаційних ресурсів 
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2. Богиня Д.П. Основи економіки праці: [навч. посіб., 3-тє вид.] / Д.П. Богиня, 

О.А. Грішнова. - К. : Знання-Прес, 2002. - 313 с.  

3. Буряк П. Ю. Економіка праці й соціально-трудові відносини: навч. посіб. / 

П.Ю. Буряк, Б.А. Карпінський,  М.І. Григор'єва. - К. : Центр навчальної 

літератури, 2004. - 440 с.  

4. Гаврилюк Л. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. 

посіб. / Л.А. Гаврилюк, А.Ф. Бурик, А.В. Роєнко, М.І. Дяченко. - Умань, 2007. 

- 350 с.  

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

Підручник / О. А. Грішнова. - К. : Знання, 2007. - 559 с. 

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

Підручник. - 5-те вид., оновлене. Затверджено МОН / Грішнова О.А. - К., 

2011. - 390 с. 

 7. Гриньова В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. 

посіб. / В.М. Гриньова , Г.Ю. Шульга. - К. : Знання, 2010. - 310 с. - (Вища 

освіта XXI століття ).  

8. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посібник / Т.П. 

Збрицька, М.С.Татаревська, О.В. Сорока. За заг. ред. М.С. Татаревської. - 

Одеса: ОДЕУ, 2010 р. - 478 с. 

9. Економіка праці та соціально-трудові відносинии: навч.-метод. посібник / 

За ред. Є.П. Качан – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. - 373 с. 

10. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посіб. / За ред. 

Назарової. - К., 2010. - 573 с. 
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/ Н.І. Єсінова - К. : Кондор, 2006. - 432 с.  

12. Збірник законів України про працю / Упоряд. О.В. Терещук, О.Ф. 

Штанько, Н.Б. Болотіна.  -  2003. - 344 с.  

13. Іляш О. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навчальний 

посібник / О. І. Іляш, С. С. Гринкевич. - К. : Ліра - К,  2010. - 476 с. 

14. Калина А. В. Економіка праці: навч. посіб. / А.В. Калина. - К. : МАУП, 

2004. - 272 с.  

15. Карпіщенко О. І. Економіка праці та соціально- трудові відносини: навч. 

посіб. / О.І. Карпіщенко. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. - 264 с.  

16. Кодекс законів про працю України. - К. : Парламентське вид- во, 2003. - 

108 с.  

17. Колот А.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / 

[А.М. Колот, О.А. Грішнова, О.О. Герасименко та ін.]; за ред. А.М. Колота. -  

К. : КНЕУ, 2009. - 711 с. 14.  



18. Лукашевич В. М. Економіка праці та соціально- трудові відносини: навч. 

посіб. /В.М.  Лукашевич. – Львів : «Новий світ-2000», 2008. - 248 с.  

19. Махсма М.Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. 

Посіб  / М.Б. Махсма.-К. : Вид-во Європ. Ун-ту, 2002. - 164с.  

20. Махсма М. Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. 

посіб. / М.Б. Махсма. - К. : Вид-во СУ, 2004. - 187 с.  

21. Мерзляк А.В. Економіка праці та соціально-трудові віднос / А.В. 

Мерзляк, Є.П. Михайлов, М.Х. Корецький, Г.О. Михайлова . - Центр 

навчальної літератури, 2005. - 240 с.  

22. Петюх В.М. Ринок праці. Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / 

В.М. Петюх. - К., 2000. 

23. Про зайнятість населення:  Закон України // Законодавство України про 

працю станом на 25 травня 1999 р. - К. : Істина, 1999. 

24. Про охорону праці: Закон України // Законодавство України про працю 

станом на 25 травня 1999 р. - К. : Істина,1999. 

25. Про колективні договори і угоди: Закон України // Законодавство України 

про працю станом на 25 травня 1999 р. - К. : Істина,1999. 

26. Про оплату праці: Закон України // Законодавство України про працю 

станом на 25 травня 1999 р. - К. : Істина,1999. 

27. Ушакова Н. Г. Державне регулювання економіки: Навч. посібник для ву-

зів / Н. Г. Ушакова. - X. : Константа, 2000. - 176 с. 

28. Червінська Л. П. Економіка праці: Навч. посіб. / Л.П. Червінська. - К. 

Центр навчальної літератури, 2010. - 288 с.  

29. Чернов В.І., Оленич Є.І. Нормування працію. Метод. посібник для 

самост.вивч. дисц. / В.І. Чернов, Є.І. Оленич. - К., 2000. 

 

Додатковий список рекомендованих джерел 

 

30. Багрова І. В. Нормування праці: навч. посіб. / І.В. Багрова. - ЦУЛ, 2003.-

212 с.  

31. Гадзевич О. І. Оплата праці в умовах ринку: теорія, практ навч. посіб. 

/О.І. Гадзевич. - К. : Кондор, 2008. - 400 с.  

32. Жуков В. Соціальне партнерство в Україні: Навч. посіб. / В. Жуков, В. 

Скуратівський. - К. : Вид-во УДАУ, 2001. - 200 с.  

33. Калина А. В. Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект эф-

фективности): Учеб. пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. / А. В. Калина. - К. : 

МАУП, 2001. 

34. Колот A. M. Соціально-трудові відносини: теорія і праю регулювання: 

монографія / А.М. Колот. - К. : КНЕУ, 2003. - 230 с.  

35. Лібанова Е. М. Ринок праці: навч. посіб. / Е.М. Лібанова. Київ : Центр 

навчальної літератури, 2003. - 224 с.  

 

Список рекомендованих Інтернет-джерел  

 

36. http://iportal.rada.gov.ua/ 



37. http://www.me.gov.ua/ 

38. http://www.kmu.gov.ua/ 

39. http://radakmu.org.ua/ 

40. http://interfax.com.ua/ 

41. http://korrespondent.net/ 

 
 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль має на меті з'ясувати рівень засвоєння учнями 

навчального по завершенню вивчення навчальної дисципліни.  

Формою підсумкового контролю успішності навчання студентів з 

дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» є залік. 

Порядок переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х 

бальну за системою ЕСТS є наступним: 

 

Система оцінювання знань студентів за шкалою ЕСТS 
 

За шкалою ЕСТS За національною оцінкою За 100-бальною шкалою 

А 5 (відмінно) 90-100 

ВС 4 (добре) 75-89 

DЕ 3 (задовільно) 60-74 

FХ 2 (незадовільно) з 

можливістю повторного 

складання 

35-59 

F 2 (незадовільно) з 

обов'язковим повторним 

курсом 

1-34 

 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при складання 

заліку, дорівнює 26. Відповідь на заліку оцінюється в залежності від формату 

завдання у відповідності критеріям, представленим у таблиці. 

 

Критерії оцінювання відповідей 

(співвідношення національної та бальної системи оцінювання) 

 

 

Формат 

завдання  

90-100 балів 75-89 балів 60-74 балів 35-59 балів 

Тестові 

завдання 

85-100% вірних 

відповідей 

55-85% вірних 

відповідей 

35-55% вірних 

відповідей 

Менше 35 % вірних 

відповідей 
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Теоретичне 

питання 

- глибокі, 

всебічні, 

систематичні 

знання з курсу; 

- знання основної 

і додаткової  

літератури, 

передбаченої 

програмою.  

- повне знання 

програмного 

матеріалу; 

- засвоєння 

основної 

літератури, 

передбаченої 

програмою. 

- повні знання 

основного 

програмного 

матеріалу в 

обсязі, що 

необхідний для 

подальшого 

навчання і 

роботи. 

- незнання 

основного змісту 

курсу;  
- побудова 

відповіді на основі 

власних думок та 

життєвого досвіду. 

Практичне 

завдання 

- вміння вільно з 

творчим 

підходом 

виконувати 

завдання, 

передбачені 

програмою;  

- послідовне, 

обґрунтоване 

розв’язання 

задачі; доречне 

вживання 

термінів, понять, 

формул;  

- володіння 

необхідним 

математичним 

апаратом.  

- успішне 

виконання 

завдань; 

правильне 

використання 

теоретичних 

знань лише в 

стандартних 

ситуаціях на 

рівні 

аналогічного 

відтворення. 

- виконання 

завдань, 

передбачених 

програмою на 

рівні нижче 

репродуктивного 

відтворення; 

- труднощі у 

використанні на 

практиці 

отриманих 

теоретичних 

знань. 

- принципові 

помилки при 

виконанні завдання 

на рівні нижче 

репродуктивного 

відтворення. 

 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

 

 Проведення контролю та оцінки знань, умінь і навичок з дисципліни 

«Економіка праці та соціально-трудові відносини» забезпечується 

різноманітними індивідуальними засобами діагностики: 

1) теоретичні: 

- теоретичні питання; 

- тестові завдання; 

- ситуаційні завдання. 

2) практичні: 

- розрахункові задачі; 

- графічні завдання; 

- схематичні узагальнюючі завдання. 

3) творчі: 

- реферат; 

- презентація; 

- доповідь. 


