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Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни є: формування і розвиток трудових ресурсів підприємства, 

основні напрямки організації праці на робочих місцях та в трудових колективах, закономірності і 

способи формування та продуктивного використання ресурсів праці. 

 

Мета начальної дисципліни 

Мета начальної дисципліни: формування у студентів системи теоретичних та прикладних знань 

про категорії, поняття, механізми забезпечення розвитку і ефективного використання трудового 

потенціалу та формування соціально-трудових відносин в Україні. 

 

Основні завдання 

Основні завдання навчальної дисципліни: вивчення економічних законів, що регулюють 

розподільчі відносини в ринковій економіці; оволодіння методами вивчення витрат робочого часу, 

нормування праці; з’ясування механізму зростання продуктивності й ефективності праці; 

дослідження механізму соціального партнерства; надання студентам ґрунтовних знань з питань 

оплати праці та регулювання заробітної плати; вивчення механізмів регулювання ринку праці; 

дослідження процесів відтворення робочої сили. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів 

Дисципліна вивчається після навчальних предметів «Вступ до фаху», «Мікроекономіка», 

«Політекономія», «Корпоративна соціальна відповідальність». 

 

Вимоги до знань і умінь: 

а) знати: теоретичні основи економіки праці і соціально-трудових відносин; основні національні 

законодавчі акти у сфері соціально-трудових відносин та найважливіші документи Міжнародної 

організації праці з цих питань; характеристики трудових ресурсів і трудового потенціалу в 

Україні; тенденції розвитку ринків праці, пріоритети державної політики зайнятості; форми 

організації праці та методи її нормування; механізм розрахунку показників ефективності і 

продуктивності праці; зміст державної політики оплати праці, сучасні форми і системи оплати 

праці; основи ведення переговорів, укладання колективних угод і договорів, розв’язання 

колективних трудових спорів; специфіку проведення моніторингу соціально-трудових відносин на 

рівні держави, регіону, підприємства. 

б) уміти: скласти баланс трудових ресурсів, розрахувати та проаналізувати основні показники 

руху населення; оцінити стан регіональних та національного ринку праці, назвати шляхи його 

оптимізації; розробити план з праці та ефективно спланувати основні трудові показники; провести 

і обробити фотографію робочого часу та хронометраж; виявити і кількісно оцінити резерви 

зростання продуктивності праці; розрахувати заробіток працівника за певною системою оплати 

праці; проаналізувати трудові показники на рівні підприємства. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Об’єкт, предмет і завдання дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини». 

Тема 2. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства.  

Тема 3. Людський капітал. 

Тема 4. Соціально-трудові відносини як система. 

Тема 5. Механізм функціонування системи соціально-трудових відносин. 

Тема 6. Соціальне партнерство. 

Тема 7. Ринок праці та його регулювання. 

Тема 8. Соціально-трудові відносини зайнятості. 

Тема 9. Організація праці: регулювання робочого часу і міри праці. 



Тема 10. Продуктивність та ефективність праці. 

Тема 11. Політика доходів і регулювання заробітної плати.  

Тема 12. Планування, аналіз, звітність і аудит у сфері праці.  

Тема 13. Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання й удосконалення 

соціально-трудових відносин.  

Тема 14. Міжнародна організація праці.  

Тема 15. Міжнародний досвід соціально-трудових відносин. 

 

Кафедра: економіки та менеджменту. 

Мова викладання: українська. 

Форми організації навчального процесу: лекції, практичні/семінарські заняття. 

Форма підсумкового контролю: залік. 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: доцент, к.е.н. Комарницька Г.О. 
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