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1. Опис навчальної дисципліни 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки  

Спеціальність – 051 Економіка 

Освітня програма – Економічна кібернетика 

Загальний обсяг дисципліни –  5 кредитів ЄКТС 

Статус дисципліни – вибіркова  

Навчально-науковий інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій 

Кафедра – економіки та менеджменту 

Курс – 3; семестр – 6; вид підсумкового контролю – залік 

Мова навчання – українська. 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: поєднання традиційних форм аудиторного навчання з елементами 

інтерактивних технологій 

Форми навчання: денна, дистанційна 
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2. Викладачі 

Ворончак Іван Осипович 

E-mail: i.voronchak@gmail.com 

Тел.: +380984570156 

Ідентифікатор Zoom: 478 869 6136 

Код доступу: 12345 

Кандидат економічних наук, доцент кафедри 

економіки та менеджменту 

 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

1. Мета навчальної дисципліни − надання студентам системних знань щодо раціонального 

використання людських ресурсів у господарській діяльності, функціонування ринку праці і 

соціально-трудових відносин в Україні, політики держави з регулювання соціально-трудових 

відносин, забезпечення зайнятості та соціальної підтримки безробітних. 

2. Результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» 

студент повинен: 

знати:  

 сутність соціально-трудових відносин та соціального захисту працівників; 

 загальні принципи організації праці, види й форми поділу та кооперації праці; 

 організаційно-економічні основи, форми й системи оплати праці та умови їх застосування; 

уміти: 

 аналізувати стан формування і використання трудових ресурсів; 

 формувати політику організації у сфері соціальних відносин та управління трудовими 

ресурсами; 

 застосовувати прийоми й методи соціального діалогу в ході колективно-договірного 

регулювання соціально-трудових відносин; 

 обґрунтувати форму й систему оплати праці, напрями підвищення продуктивності праці, 

mailto:i.voronchak@gmail.com


зайнятості населення, удосконалення мотивації праці. 

3. Компетентності. 

Навчальна дисципліна формує: 

Загальні компетентності: 

1. Здатність бути критичним і самокритичним.  

2. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Фахові компетентності: 

1. Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ функціонування 

сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях. 

2. Розуміння особливостей провідних наукових шкіл та напрямів економічної науки. 

3. Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних моделей, 

аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати. 

4. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних 

ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

5.Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах 

з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків. 

6. Здатність аналізувати та моделювати розвиток економічних об’єктів з використанням 

адекватних моделей та інформаційних технологій на макро-, мезо-, та мікроекономічному рівнях. 

Програмні результати навчання: 

1. Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та 

макроекономіки. 

2. Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних систем. 

3. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та 

прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, 

домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади). 

4. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати 

функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність 

їх діяльності. 

5. Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних і 

трудових відносин. 

6. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

Пререквізити дисципліни. Вивчення даної дисципліни базується на знаннях з навчальних 

дисциплін «Економічна теорія», «Менеджмент», «Статистика», «Макроекономіка», 

«Прогнозування соціально-економічних процесів». 

Постреквізити дисципліни. Набуті знання і вміння потрібні для успішного засвоєння змісту 

навчальної дисципліни «Міжнародна економіка». 

4. Програма дисципліни. 

Тема 1. Трудові ресурси та трудовий потенціал суспільства 

Населення як суб’єкт економічних та інших суспільних процесів і явищ. Відтворення населення, 

його природний і механічний рух. Структура і розміщення населення України. Поняття праце-

здатного населення, трудових ресурсів, економічно активного населення. Соціально-економічна 

характеристика трудових ресурсів. Стан і структура трудових ресурсів. Джерела поповнення 

трудових ресурсів. Баланс трудових ресурсів України. Трудовий потенціал та його показники. 

Компоненти трудового потенціалу. Фактори, що впливають на трудовий потенціал. Розширене 

відтворення населення, трудових ресурсів. Формування робочої сили: природне відтворення 

населення; організація професійної підготовки. Суть і завдання профорієнтації, її елементи. Види 

розподілу та перерозподілу трудових ресурсів. Показники використання трудових ресурсів. 

Умови і чинники підвищення ефективності використання трудових ресурсів суспільства. 

Тема 2. Праця як сфера життєдіяльності та провідний чинник виробництва 

Зміст поняття і сутність економічної категорії «праця». Праця як процес, що відбувається між 

людиною і природою. Елементи процесу праці: праця, предмет праці, засоби праці і технологія 

праці. Зміст, характер та функції праці. Роль праці в розвитку людини і суспільства. Кла-

сифікація видів праці. Виробничий, технологічний і трудовий процеси. Сутність задоволення 

працею та її структура. Якість трудового життя. 

Тема 3. Соціально-трудові відносини  



Визначення соціально-трудових відносин. Структура системи соціально-трудових  відносин. 

Суб'єкти соціально-трудових  відносин. Предмет соціально-трудових відносин на рівні індивідів, 

виробників та держави. Основні принципи соціально-трудових відносин: законодавчого 

забезпечення прав у сфері соціально-трудових відносин, солідарності, патерналізму, партнерства, 

субсидіарності, дискримінації, конкурентності, адресності, інтегрованості. Фактори, що 

формують соціально-трудові відносини: соціальна політика, глобалізація економіки, розвиток 

суспільної праці та виробництва. Соціальні індикатори як інструмент аналізу соціальної сфери 

суспільства. Поняття механізму функціонування системи соціально-трудових відносин та його 

складові. Система управління трудовими ресурсами та її підсистеми. Підсистема формування 

трудового потенціалу, підсистема управління зайнятістю населення. Підсистема управління 

ефективністю використання трудових ресурсів. Організаційна структура державних органів 

управління працею. Правове і науково-методичне забезпечення системи. Суть і завдання 

соціальної політики в механізмі управління соціально-трудовими відносинами. Напрями 

соціальної політики в Україні. Правові документи та державні структури, що здійснюють 

соціальну політику. Поняття та принципи побудови соціального захисту населення. 

Тема 4. Соціальне партнерство 

Визначення соціального партнерства та його ролі в регулюванні соціально-трудових відносин. 

Мета та принципи соціального партнерства. Складові системи соціального партнерства та 

механізми її функціонування. Суб'єкти соціального партнерства. Особлива роль держави у 

регулюванні соціально-трудових відносин.  Участь профспілок у регулюванні трудових 

відносин, сприянні зайнятості населення, забезпеченні соціального захисту працівників. Роль 

спілок роботодавців як виразників інтересів підприємців на ринку праці. Основні стратегії де-

мократизації управління виробництвом. Правові та організаційні проблеми становлення системи 

соціального партнерства в Україні. 

Тема 5. Ринок праці та його регулювання 

Поняття «ринок робочої сили». Сучасні умови виникнення та ефективного функціонування 

ринку праці. Елементи ринку праці: попит, пропозиція, ціна робочої сили. Особливості праці. 

Сегментація ринку праці за різними ознаками. Інфраструктура ринку праці. Тенденції розвитку 

ринку праці в Україні. 

Тема 6.  Відносини зайнятості 

Поняття, види та форми зайнятості населення. Принципи та основні напрями державної політики 

зайнятості. Державне регулювання зайнятості населення. Активні і пасивні методи й заходи 

регулювання зайнятості. Законодавство України про зайнятість. Види безробіття. Природна 

норма безробіття. Закон Оукена. Безробіття та інфляція. Причини неточного визначення рівня 

безробіття. Допомога у разі безробіття. Соціально-економічні наслідки безробіття. Зарубіжний 

досвід регулювання зайнятості населення. 

Тема 7. Планування та організація праці  

Система трудових показників і взаємозв’язок їх елементів, завдання їх планування. Інформаційне 

забезпечення планування трудових показників. Методи розрахунку чисельності працівників. 

Планування чисельності керівників, спеціалістів, службовців. Методи планування 

продуктивності праці за факторами. Планування трудомісткості за окремими її видами і в 

цілому. Планування фонду заробітної плати керівників, спеціалістів, службовців. Планування 

середньої заробітної плати і співвідношення темпів її підвищення з темпами зростання 

продуктивності праці.Поняття організації праці. Основні напрями організації праці. Сутність і 

значення процесів суспільного поділу і кооперування праці, їх взаємозв'язок і взаємозалежність. 

Поняття робочого місця, робочої зони. Класифікація робочих місць. Спеціалізація й оснащення 

робочих місць. Планування робочих місць. Особливості організації робочих місць керівників, 

спеціалістів, технічних виконавців. Поняття трудового колективу. Основні типи трудових 

колективів. Умови праці. Фактори, що визначають умови праці на виробництві та їх значення для 

здоров'я і працездатності людей. Удосконалення умов праці. Державна система охорони праці в 

Україні. Робочий день, робочий час, режим роботи. Законодавче регулювання робочого часу і 

часу відпочинку. Типові режими праці і відпочинку. Повний і неповний робочий день. Сутність і 

зміст процесу нормування праці. Робочий час, його склад і структура. Методи вивчення 

ефективності використання робочого часу. Фотографія робочого часу, її види, зміст і особливості 

призначення. Хронометраж, його призначення і види. Фотохронометраж. Призначення та 

класифікація нормативів з праці. Види нормативних матеріалів з праці. Характеристика і 

класифікація норм праці. Методи нормування і способи вдосконалення норм. 



Тема 8. Продуктивність і ефективність праці 
Поняття ефективності й продуктивності праці. Принципи управління продуктивністю. 

Показники вимірювання продуктивності праці на макрорівні. Вартісний метод вимірювання 

продуктивності пращ. Використання валової, товарної, реалізованої продукції. Використання 

ЧП, НЧП, НВО, додаткової вартості при вимірюванні продуктивності. Натуральний і умовно-

натуральний методи вимірювання продуктивності праці. Трудовий метод вимірювання 

продуктивності і сфера його використання. Класифікація факторів продуктивності праці. 

Природні й суспільні умови підвищення продуктивності праці. Резерви зростання 

продуктивності праці. Взаємозв'язок факторів і резервів продуктивності праці. Класифікація 

резервів зростання продуктивності праці. 

Тема 9. Політика доходів та заробітна плата 

Вартість робочої сили та її формування. Ціна робочої сили. Чинники, які впливають на величину 

вартості робочої сили. Споживчий бюджет та його види. Види доходів, диференціація доходів. 

Доходи домашніх господарств (сімей). Структура витрат населення України. Диференціація 

доходів населення. Рівень життя, система соціальних гарантій, захисту і підтримки населення. 

Законодавче регулювання державних соціальних стандартів і гарантій. Номінальна і реальна 

заробітна плата, реальні доходи. Функції заробітної плати і принципи її організації. Джерела 

формування заробітної плати. Тарифна система оплати праці та її елементи. Форми і системи 

оплати праці. Погодинна форма оплати праці та її системи. Відрядна форма оплати праці та її 

системи. Акордна і колективна системи оплати праці. Оплата праці керівників, спеціалістів та 

службовців. Схеми посадових окладів. Економічне обґрунтування необхідності та ефективності 

преміювання різноманітних категорій працівників. Макроекономічні механізми регулювання 

заробітної плати. Законодавчі та нормативні документи, на основі яких здійснюється державне 

регулювання заробітної плати. Порядок укладання колективних договорів на макрорівні, їх 

структура та зміст. 

Тема 10. Аналіз, звітність, аудит та моніторинг у сфері праці 
Система трудових показників і взаємозв’язок їх елементів. Інформаційне забезпечення аналізу 

трудових показників. Сутність і завдання аудиту у сфері праці. Методи аналізу трудомісткості, 

чисельності працівників, продуктивності праці. Методи розрахунку чисельності робітників. 

Визначення додаткової потреби у працівниках. Фонд оплати праці. Планування фонду заробітної 

плати за нормативами. Планування фонду заробітної плати керівників, спеціалістів, службовців. 

Аналіз витрат фонду заробітної плати. Аналіз рівня і динаміки продуктивності праці. Мета та 

завдання моніторингу соціально-трудової сфери. Вибір продуктивних методів контролю за 

функціонуванням соціальної і трудової сфери. Вивчення динаміки професійної реалізації 

персоналу: становлення, адаптація, кар’єрний зріст, підвищення кваліфікації, підготовка та 

перепідготовка. Об'єкти моніторингу: соціальна диференціація населення, соціальна мобільність, 

міграційні процеси, зайнятість, доходи, умови праці, соціальне обслуговування. Принципи 

моніторингу: повнота, системність соціальної інформації, оперативність, використання єдиної 

методології збору й аналізу інформації. 

Тема 11. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових 

відносин 

Міжнародна організація праці (МОП) та причини її виникнення: політична, соціальна, 

економічна. Основні цілі та завдання МОП. Структура МОП. Документи, що регламентують 

діяльність МОП: Статут, філадельфійська декларація, регламенти МОП, конвенції МОП. Методи 

роботи МОП: розвиток соціального партнерства, трипартизм, нормотворча діяльність, технічна 

співдружність, дослідження і публікації. Сфери діяльності МОП: зайнятість і безробіття, 

професійна підготовка і перепідготовка кадрів, права людини, удосконалення управління та 

розвитку підприємств, умови безпеки та гігієни праці, заробітна плата, соціальне забезпечення, 

соціальний захист різних верств населення. Пріоритетні напрями роботи МОП на сучасному 

етапі. Участь України у МОП. 

Тема 12. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин 

Необхідність вивчення міжнародного досвіду регулювання соціально-трудових відносин. 

Зарубіжний досвід реалізації державної програми зайнятості: активні та пасивні програми. 

Особливості державної політики зайнятості у Швеції, США, Німеччині. Зарубіжний досвід 

формування професійного рівня трудових ресурсів. Програми професійного навчання 

безробітних та їх особливості у Англії, Франції, Японії. Навчання в період роботи та його 

ефективність. Програма наднаціонального регулювання професійної підготовки. Форми 



стимулювання праці робітників у країнах з ринковою економікою. Програма участі у прибутках. 

Проблеми створення єдиного ринку праці в країнах Європейського Союзу. Досвід застосування 

принципів соціального партнерства в країнах з ринковою економікою. 

Тематика практичних занять. 

1. Трудові ресурси та трудовий потенціал суспільства 

2. Праця як сфера життєдіяльності та провідний чинник виробництва 

3. Соціально-трудові відносини  

4. Соціальне партнерство 

5. Ринок праці та його регулювання 

6. Відносини зайнятості 

7. Планування та організація праці  

8. Продуктивність і ефективність праці 

9. Політика доходів та заробітна плата 

10. Аналіз, звітність, аудит та моніторинг у сфері праці 

11. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин 

12. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання). 

Лекційні і семінарські заняття проводяться в аудиторії теоретичного навчання або дистанційно. 

Технічне забезпечення та програмне забезпечення навчальної дисципліни: ноутбук або ПК, 

мультимедійне обладнання, програмне забезпечення Microsoft Office PowerPoint, в умовах 

дистанційного навчання – платформа Zoom.    

6. Система оцінювання. 

Письмові контрольні 

роботи 

Усні відповіді на 

практичних заняттях 

Індивідуальне семестрове 

завдання 

Сума 

50 (2×25) 30 20 100 

Оцінювання усних відповідей студентів на практичних заняттях здійснюється за 

накопичувальною бальною системою. Студент може отримати максимально 30 балів за шість 

усних відповідей на практичних заняттях, кожна з  яких оцінюється у 0,1,2,3,4 або 5 балів. 

Письмові контрольні роботи проводяться після вивчення студентами завершеного за змістом 

обсягу навчального матеріалу та передбачають виконання аналітичних, тестових, ситуаційних та 

розрахункових завдань з дисципліни. Захист індивідуального завдання відбувається за два тижні 

до завершення семестру у позааудиторний час. Критерії оцінювання індивідуального завдання: 

повнота розкриття теми – 10 балів, рівень самостійності роботи – 3 бали, якість мовного 

оформлення, якість бібліографічного опису, наявність посилань на список літератури у тексті 

роботи – 2 бали, захист індивідуального завдання – 5 балів. 

Сумарна кількість балів з дисципліни визначається як сума балів з усіх видів навчальної роботи. 

Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС. Залік за 

талоном №2  і перед комісією проводиться в письмовій формі і оцінюється за стобальною 

шкалою. 

7. Політика дисципліни. 

Студент повинен дотримуватися принципів  академічної доброчесності, зокрема недопущення 

академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації, списування під час поточного та підсумкового 

контролю. 

Студент зобов'язаний виконувати правила  внутрішнього розпорядку університету, відвідувати 

навчальні  заняття згідно з розкладом, дотримуватися норм етики поведінки. Для забезпечення 

необхідної якості знань студент повинен регулярно готуватись до занять, працювати з 

навчальною літературою, з Інтернет-мережевими ресурсами. 

Пропущені семінарські заняття відпрацьовуються за узгодженим з викладачем розкладом. 

8. Рекомендована література та інформаційні ресурси. 

Основна література 

1. Багрова І.В. Нормування праці: навчальний посібник. / І.В. Багрова. – Київ: Центр 

навчальної літератури, 2003. - 212с. 

2. Богиня Д.П. Основи економіки праці: навч.посіб. /Д.П.Богиня. – 2-ге вид., стер., – К.: 

Знання-Прес, 2001. – 313с. 

3. Буряк П.Ю. Економіка праці й соціально-економічні відносини: Навчальний посібник. / Б.А. 

Карпінський,  М.І. Григор`єва. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 440 с. 



 


