




 

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Навчальна програма навчальної дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові 

відносини» розроблена на основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення 

навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням 

від 16.06.2015 р. №37/роз. 

Дана навчальна дисципліна відноситься до циклу професійної підготовки фахівців та 

є обов’язковою, що передбачено навчальним планом підготовки бакалаврів з напряму 

«Економіка та підприємництво». 

Мета вивчення навчальної дисципліни – формування комплексу знань, базових 

вмінь і навичок в області економічних відносин, що виникають між людьми в процесі 

трудової діяльності, ознайомлення майбутнього фахівця з механізмами й формами 

практичної реалізації цих відносин і розвитку соціально-трудових відносин в Україні.  

Головними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

 вивчення системи відносин, що відображають соціально-економічні інтереси 

людей у процесі трудової діяльності, а також основних теоретичних концепцій економіки 

праці;  

 оволодіння методологією та методикою аналізу, виявлення й рішення 

найважливіших проблем праці й моніторингу соціально-трудових відносин;  

 придбання вмінь в області розробки практичних рішень з управління працею на 

різних рівнях управління;  

 оволодіння навичками аналізу й оцінки найважливіших трудових показників 

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

прийняття обґрунтованих рішень. 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен знати: 

 сутність економічної категорії «праця», елементи, функції та характер праці, 

класифікацію видів праці; характеристику населення як соціально-економічної категорії, 

фактори, що впливають на розміщення населення, показники природного руху населення; 

 поняття та склад трудових ресурсів, показники чисельності трудових ресурсів; 

 характеристику трудового потенціалу суспільства, підприємства, особистості, 

показники оцінки трудового потенціалу суспільства і підприємства; 

 особливості ринку праці та його функції, компоненти та механізм їх взаємодії, 

методи державного регулювання ринку праці; сутність та види зайнятості, класифікацію 

форм зайнятості населення, сутність та цілі державної політики зайнятості в Україні; 

 характеристику системи соціально-трудових відносин, її елементів, методи 

регулювання соціально-трудових відносин;  

 сутність, мету, принципи та складові соціального партнерства; 

 механізм функціонування та систему управління трудовими відносинами;  

 особливості моніторингу соціально-трудової сфери;  

 специфіку організації праці, нормування праці; поняття продуктивності праці, 

чинники її зростання, показники і методи вимірювання; 

 сутність та особливості організації оплати праці, форми та системи оплати праці; 

 сутність планування праці, принципи та методи планування продуктивності праці;  

 специфіку інформаційного забезпечення, звітності, консалтингу і аудиту у сфері 

праці. 

Вміти: 

- розв'язувати професійні задачі, розробляти ефективні технології фахової 

діяльності, визначати та реалізовувати на практиці сутність поняття трудовий потенціал: 

його структуру, принципи формування та рівні; 

- формувати напрями розвитку та вдосконалення організації праці у виробництві; 

- будувати та реалізовувати соціально-трудові відносини у трудовому процесі; 

- вивчати та оцінювати механізм функціонування системи СТВ, його організаційні 

аспекти;  
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- формувати сприятливі соціально-трудові відносини власників і найманих 

працівників; 

- здійснювати контент-аналіз ринку праці;  

- аналізувати соціально-трудові відносини зайнятості;  

- визначати зміст та показники плану з праці, виявляти потреби підприємства у 

додаткових працівниках; 

- здійснювати аналіз організації й нормування праці; 

- аналізувати показники ефективності й продуктивності праці; 

- ідентифікувати та коректного застосовувати на практиці різні форми і системи 

оплати праці; 

- проводити аудит у трудовій сфері; 

- обирати продуктивні методи контролю за функціонуванням соціальної і трудової 

сфери;  

- застосовувати на практиці норми, розроблені Міжнародною організацією праці; 

- вивчати міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин. 

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і 

складається з двох навчальних модулів, а саме:  

 навчального модуля №1 «Соціально-трудові відносини на ринку праці»; 

 навчального модуля №2 «Економіка і організація праці». 

Навчальна дисципліна «Економіка праці і соціально-трудові відносини» 

базується на знаннях таких дисциплін, як «Політекономія», «Макроекономіка», 

«Мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Статистика» та є базою для вивчення 

таких дисциплін, як «Соціологія», «Потенціал і розвиток підприємства», «Планування і 

контроль на підприємстві», «Стратегія підприємства».  
 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

2.1. Модуль №1 «Соціально-трудові відносини на ринку праці» 

Тема 2.1.1. Праця як сфера життєдіяльності та провідний чинник виробництва 

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

відбувається між людиною та природою. Елементи процесу праці: сама праця, предмет 

праці, засоби праці і технологія праці. Функції праці.  

Зміст та характер праці. Форми прояву праці: витрати людської енергії, взаємодія із 

засобами виробництва, виробнича взаємодія робітників. Класифікація видів праці. 

Гуманізація праці. 

Тема 2.1.2. Населення і трудовий потенціал суспільства. Людський капітал 
Характеристика населення як соціально-економічної категорії. Поняття «населення», 

«трудові ресурси», «економічно активне населення», «непрацездатне населення». 

Фактори, що впливають на розміщення населення. Показники природного руху населення. 

Якість робочої сили.  

Поняття та склад трудових ресурсів. Характеристика і структура економічно 

активного (зайнятого та безробітного) й економічно неактивного населення. Показники 

чисельності трудових ресурсів. Сутність відтворення трудових ресурсів. Характеристика 

типів, режимів та фаз відтворення.  

Трудовий потенціал як економічна категорія. Характеристика трудового потенціалу 

суспільства, підприємства, особистості. Показники оцінки трудового потенціалу 

суспільства і підприємства.  

Розвиток концепції людського капіталу. Людський капітал як соціально-економічна 

категорія. Інвестиції в людський капітал. Аналіз зисків та витрат при інвестиціях в освіту. 

Економічна оцінка ефективності інвестування в людський капітал.  

Тема 2.1.3. Ринок праці та його регулювання 
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Поняття «ринок праці» та його місце в системі ринкових відносин. Особливості 

ринку праці та його функції. Умови ефективного функціонування ринку праці. Первинний 

та вторинний, внутрішній і зовнішній ринок праці. Сегментація ринку праці.  

Основні компоненти ринку праці та механізм їх взаємодії; суб'єкти, юридичні норми, 

економічні програми, тристоронні угоди та колективні договори, ринковий механізм, 

безробіття та соціальні виплати, пов'язані з нею, інфраструктура ринку, альтернативні 

види діяльності. Методи державного регулювання ринку праці.  

Тема 2.1.4. Зайнятість населення і безробіття 
Зайнятість як соціально-економічна категорія. Сутність та цілі державної політики 

зайнятості в Україні. Характеристика форм і видів зайнятості населення.  

Державна політика зайнятості, її рівні. Активна і пасивна політика зайнятості. Прямі 

та непрямі заходи регулювання ринку праці. Державні програми та служби зайнятості 

населення.  

Сутність поняття зайнятість. Види зайнятості. Класифікація форм зайнятості 

населення.  

Причини виникнення та особливості безробіття. Види безробіття (приховане, 

циклічне, інституціональне, застійне, технологічне, конверсійне, структурне, фрикційне). 

Соціальний захист населення від безробіття.  

Вибір професії та пошук роботи – важливі етапи соціальної реалізації людини. 

Напрями пошуку роботи. Складання професійного резюме. Трудова кар’єра. Трудовий 

контракт. 

Тема 2.1.5. Система соціально-трудових відносин 
Поняття «соціально-трудові відносини». Загальна характеристика системи 

соціально-трудових відносин, її елементів. Сторони та суб'єкти в соціально-трудовій 

сфері.  

Чинники формування соціально-трудових відносин. Характеристика рівнів, 

предметів, принципів і типів соціально-трудових відносин.  

Методи регулювання соціально-трудових відносин: адміністративні, економічні, 

програмно-цільові, соціально-психологічні.  

Тема 2.1.6. Соціальне партнерство 
Поняття «соціальне партнерство». Об'єктивні умови виникнення соціального 

партнерства. Мета й принципи соціального партнерства. Складові системи соціального 

партнерства та механізми її функціонування.  

Внесок Міжнародної організації праці (МОП) у розвиток соціального партнерства. 

Основні принципи соціального партнерства. Визначення соціального партнерства та його 

ролі в регулюванні соціально-трудових відносин.  

Суб'єкти соціального партнерства. Держава як гарант, контролер та арбітр у системі 

соціального партнерства. Система колективно-договірного регулювання соціально-

трудових відносин як форма організації соціального партнерства. Сторони та предмети 

генеральної, галузевої, регіональної угод і колективного договору на рівні підприємства. 

Правові та організаційні проблеми становлення соціального партнерства в Україні.  

Тема 2.1.7. Регулювання соціально-трудових відносин 
Поняття механізму функціонування системи соціально-трудових відносин та його 

складові як інструменти їх упорядкування. Система управління трудовими ресурсами та її 

підсистема.  

Основні закони і закономірності системи управління працею. Організаційна 

структура державних органів управління працею. Правове та науково-методичне 

забезпечення системи.  
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Основні міжнародні норми, які приділяють увагу захисту прав найманих працівників 

та їхніх представницьких органів. Структура суб'єктів соціально-трудових відносин, що 

представляють інтереси найманих працівників.  

Права та обов'язки профспілок у системі соціального партнерства. Спілки 

роботодавців та основні функції цих об'єднань. Основні напрями участі профспілок у 

функціонуванні громадянського суспільства.  

Тема 2.1.8. Моніторинг соціально-трудової сфери 

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'єрне зростання, підвищення 

кваліфікації, підготовка та перепідготовка.  

Об'єкти моніторингу. Принципи моніторингу. Система показників та соціальних 

індикаторів.  

Тема 2.1.9. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-

трудових відносин 

Міжнародна організація праці (МОП) і причини її виникнення: політичні, соціальні, 

економічні. Структура МОП. Методи роботи МОП.  

Основні цілі та завдання МОП. Документи, що регламентують діяльність МОП. 

Сфери діяльності МОП. Пріоритетні напрями роботи МОП на сучасному стані. Участь 

України в МОП.  

Основні Конвенції МОП. Конвенції Міжнародної організації праці, які ратифіковані 

Україною.  

 

2.2. Модуль №2 «Економіка і організація праці» 

Тема 2.2.1. Організація праці 

Поняття організації праці. Основні завдання організації праці на підприємстві.  

Поділ (технологічний, поопераційний, функціональний, професійний, 

кваліфікаційний) та кооперація праці на підприємстві, їх взаємозв'язок і взаємозалежність. 

Форми організації праці. Спеціалізовані і комплексні, з повним і частковим поділом праці, 

змінні та наскрізні, нечисленні, середні, великі виробничі бригади.  

Поняття робочого місця, робочої зони. Організація та обслуговування робочих 

місць. Атестація робочих місць.  

Функціональна складова обслуговування робочих місць: енергетична, транспортно-

складська, інструментальна, налагоджувальна, Міжремонтна, контрольна, облікова тощо. 

Спеціалізація і оснащення робочих місць.  

Тема 2.2.2. Нормування праці 
Сутність і зміст процесу нормування праці. Об'єкти нормування праці.  

Характеристика і класифікація норм праці. Методи нормування праці (аналітичні, 

сумарні, аналітично-розрахункові, аналітично-дослідницькі, диференційовані, укрупнені 

методи). Якість норм праці. Аналіз виконання норм праці та порядок їх перегляду.  

Тема 2.2.3. Продуктивність і ефективність праці 

Поняття продуктивності праці. Принципи управління продуктивністю. Чинники 

зростання продуктивності праці.  

Показники і методи вимірювання продуктивності праці, що використовують на 

підприємствах: натуральний, умовно-натуральний, вартісний та трудовий методи. 

Динаміка продуктивності праці, індекси продуктивності.  

Сутність факторів і резервів зростання продуктивності праці. Природні та суспільні 

умови підвищення продуктивності праці. Класифікація факторів зростання 

продуктивності праці (матеріально-технічні, організаційні, соціально-економічні). 

Взаємозв'язок факторів і резервів зростання продуктивності праці.  
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Ефективність праці: концептуальні підходи до визначення поняття та рівня. 

Тема 2.2.4. Оплата праці 
Соціально-економічна сутність заробітної плати. Номінальна та реальна заробітна 

плата. Функції заробітної плати та принципи її організації. Джерела формування 

заробітної плати. Механізм регулювання заробітної плати. Нормативна база державного 

регулювання заробітної плати.  

Організація оплати праці. Принципи організації заробітної плати.  

Форми та системи оплати праці. Погодинна форма оплати праці та її системи. Умови 

їх використання. Відрядна форма оплати праці та її системи. Акордна та колективна 

(бригадна) система оплати праці. Умови використання різноманітних систем відрядної 

форми оплати праці. Показники преміювання робітників. 

Тема 2.2.5. Планування та аналіз трудових показників 

Планування робітників на основі трудомісткості продукції. Баланс робочого часу. 

Особливості планування чисельності основних та обслуговуючих робітників, керівників, 

фахівців і службовців.  

Сутність планування праці. Принципи та методи планування продуктивності праці 

на підприємстві. Завдання, зміст та показники плану з праці. Планування чисельності 

керівників, спеціалістів, службовців (за типовими нормативами, нормами 

підпорядкованості та нормами навантаження). Визначення додаткової потреби у 

працівниках.  

Планування фонду заробітної плати керівників, спеціалістів, службовців. 

Планування середньої заробітної плати і співвідношення темпів її підвищення з темпами 

зростання продуктивності праці. 

Завдання аналізу та аудиту у сфері праці. Джерела інформації для аналізу показників 

з праці. Завдання та показники аналізу забезпеченості підприємства робочою силою. 

Показники використання робочого часу. Аналіз продуктивності праці, його послідовність. 

Напрями аналізу фонду оплати праці. Аналіз співвідношення продуктивності та оплати 

праці. Завдання аналізу соціального розвитку підприємства.  

Тема 2.2.6. Інформаційне забезпечення, звітність, консалтинг і аудит у сфері 

праці 
Інформаційне забезпечення в соціально-трудовій сфері. Адміністративна статистика 

та звітність підприємств із питань праці.  

Консалтинг у сфері праці. 

Джерела звітної документації, їх характеристика і сутність. Аудит у трудовій сфері, 

напрями і результати аудиту. Аудит і контролінг як інструменти вдосконалення 

соціально-трудових відносин та підвищення ефективності праці на підприємстві. 
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