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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Вид дисципліни вибіркова 

Мова викладання, навчання, оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів/годин 3/90 

Курс 4 

Семестр 8 

Кількість змістових модулів з розподілом: 3 

Обсяг кредитів 3 

Обсяг годин, в тому числі: 90 

Аудиторні 54 

    Модульний контроль 6 

    Семестровий контроль - 

    Самостійна робота 30 

Форма семестрового контролю залік 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові 

відносини» є висвітлення теоретико-методологічних та соціально-економічних 

аспектів сучасних проблем економіки праці й соціально-трудових відносин, 

розуміння механізмів забезпечення зростання продуктивності праці та розвитку 

соціально-трудових відносин в Україні, формування у студентів відповідного 

економічного мислення, набуття ними практичних знань і навичок для ефективної 

роботи. 

Основними завданнями дисципліни є: 

1) надання понять про процеси, що відбуваються в соціально-трудовій сфері 

нашої країни: 

• розвиток трудового потенціалу суспільства; 

• формування системи нових соціально-трудових відносин, розвиток 

соціального партнерства; 

• становлення і функціонування ринку праці; 

• зміни в зайнятості; 

• значення Міжнародної організації праці в регулюванні соціально-

трудових відносин; 

2) комплексне вивчення шляхів і методів наукового розв’язку практичних 

завдань регулювання відносин у соціально-трудовій сфері; організації та 

нормування праці, підвищення її продуктивності, вдосконалення організаційно-

економічного механізму оплати та планування праці; організації моніторингу 

трудових показників та здійснення їх всебічного аналізу; 

3) підвищення адаптованості студентів до ринку праці та системи нових 

соціально-трудових відносин з метою зменшення ступеня соціальної напруженості 

у суспільстві. 

 

У студентів мають бути сформовані такі предметні компетентності: 

• здатність до аналізу наукових досліджень у сфері соціально-трудових 

відносин;  

• уміння досліджувати передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у 

соціально-трудовій сфері;  

• розуміння основних понять і категорій дисципліни;  

• володіння навичками застосування загальнонаукових і 

конкретнонаукових методів у дослідженнях трудової сфери, включаючи 

метод аналізу статистичних матеріалів, системний метод, метод 

фотографії робочого часу, індексний метод і метод планування 

чисельності персоналу; 

• здатність нести відповідальність за правильно обраний метод 

дослідження соціально-трудової сфери та контролювати наслідки його 

використання; 

• здатність здійснювати аналіз сучасної трудоресурсної ситуації в країні; 

проведення оцінки трудового потенціалу працівника, а також 



обґрунтування впливу його окремих компонентів на якість трудового 

потенціалу суспільства;  

• вміння здійснювати оцінку балансів трудових ресурсів за галузями 

економіки країни; 

• здатність обґрунтовувати напрямки взаємодії між суб'єктами соціально-

трудових відносин;  

• здатність визначати перспективи розвитку соціально-трудових відносин, 

що відповідають сучасним соціально-економічним умовам розвитку 

країни;  

• здатність самостійно аналізувати трудове життя населення країни 

(регіону); 

• здатність використовувати різні методи для планування основних 

трудових показників на підприємстві;  

• вміння використовувати методики планування продуктивності праці за 

факторами її зростання;  

• здатність самостійно здійснювати планування необхідної чисельності 

персоналу різних категорій на підприємстві;  

• здатність нести відповідальність за правильне планування фонду 

заробітної плати працівників на підприємстві. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент: 

• володіє теоретичними засадами розвитку системи соціально-трудових 

відносин; 

• дає характеристику ринку праці й зайнятості; 

• користується методологією управління продуктивністю праці; 

• володіє питання організації заробітної плати; 

• знає теорію і методологію планування праці; 

• розуміє методичний апарат моніторингу соціально-трудової сфери;  

• вміє складати баланс ринку праці; 

• обчислює показники зайнятості, безробіття, продуктивності праці та рівня 

життя населення; 

• визначає заходи щодо підвищення ефективності праці; 

• приймає рішення щодо визначення коштів на оплату праці; 

• вміє планувати працю. 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів, тем 
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МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ 

ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 

Тема 1. Населення як джерело праці та 

формування трудового потенціалу 
6 2 2    2 

Тема 2. Соціально-трудові відносини як 

система. Соціальне партнерство 
6 2 2    2 

Тема 3. Ринок праці в соціально-економічній 

системі 
8 2 2   2 2 

Тема 4. Соціально-трудові відносини зайнятості 6 2 2    2 

Модульний контроль 2       

Разом  28 8 8 - - 2 8 

МОДУЛЬ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ, ПЛАНУВАННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ У 

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІЙ СФЕРІ 

Тема 5. Організація і нормування праці 10 4 2    4 

Тема 6. Ефективність і продуктивність праці 10 2 2   2 4 

Тема 7. Політика доходів і оплата праці 10 2 2   2 4 

Тема 8. Планування трудових показників 10 2 2   2 4 

Модульний контроль 2       

Разом  42 10 8 - - 6 16 

МОДУЛЬ 3. АНАЛІЗ ТА РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ 

Тема 9. Аудит соціально-трудової сфери та 

моніторинг ринку праці 
10 2 2   2 4 

Тема 10. Міжнародна організація праці 8 2 2   2 2 

Модульний контроль 2       

Разом  20 4 4    6 

Усього  90* 22 20 - - 12 30 

* З урахуванням МКР (6 год.) 

 



5. Програма навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ 

ВІДНОСИН 

 

Тема 1. Населення як джерело праці та формування трудового 

потенціалу 
Тема присвячено сутності категорії «праця» та її соціально-економічним 

характеристикам. Розглядається традиційний (марксистський) підхід до розгляду 

праці як чинника виробництва, взаємодія людини з елементами процесу праці. Роль 

праці у розвитку людини і суспільства. Зміст і характер праці. Класифікація видів 

праці за різними ознаками. Розкриваються регламентована праця, духовна праця, 

інноваційна праця, технологія діяльності та еволюція праці як чинника виробництва; 

праця і науково-технічний прогрес. 

Розглядаються основні типи та режими відтворення населення, показники 

природного і механічного руху, структура населення за низкою ознак. Окрема 

увага приділена аналізу сучасного режиму відтворення населення України, 

причинам і наслідкам депопуляції населення. 

Наводяться основні положення та підходи до сучасного трактування 

категорій «людський капітал», «трудовий потенціал», «людські ресурси». 

Розглядаються концептуальні засади вивчення людського капіталу, людського 

розвитку та трудового потенціалу. Окрему увагу приділено практичним аспектам 

кількісного вимірювання людського розвитку та трудового потенціалу. 

Ключові слова: праця, види праці, засоби праці, зміст праці, організація праці, 

предмети праці, технологія діяльності, характер праці, соціальні відносини, 

соціально-трудові відносини, відносини розподілу, населення, природний рух 

населення, міграційний рух населення, соціальний рух населення, економічний рух 

населення, економічно активне населення, економічно неактивне населення, 

трудові ресурси, трудовий потенціал 

Література: базова: 1-6, допоміжна: 7-10. 

 

Тема 2. Соціально-трудові відносини як система. Соціальне партнерство 

Тема містить основні положення та підходи до трактування змісту соціально-

трудових відносин в умовах ринкової економіки. Розглядаються основні 

компоненти механізму соціально-трудових відносин: суб’єкти, предмети, типи, 

рівні, принципи. Розкривається сутність суспільного регулювання соціально-

трудових відносин, напрями та методи регулювання. 

Розкривається суть поняття «соціальне партнерство», його функції та 

принципи, наводяться основні форми здійснення соціального партнерства. 

Розглядається механізм реалізації соціального партнерства через основні його 

інституції, а саме: профспілки, союзи роботодавців, Український координаційний 

комітет сприяння зайнятості населення, Національна тристороння соціально-

економічна рада. Досліджується мета їх створення, основні функції та завдання. 

Визначається роль соціального партнерства у вирішенні колективних 



трудових спорів. Розглядаються законодавчо визначені регулятори трудових 

спорів: примирна комісія, трудовий арбітраж, Національна служба посередництва та 

примирення. Страйк як крайній засіб вирішення трудового спору. 

Наводиться загальний огляд інституцій соціального партнерства у 

розвинених країнах, окреслюються базові моделі соціального партнерства. 

Ключові слова: соціально-трудові відносини, сторони соціально-трудових 

відносин, суб’єкти соціально-трудових відносин, типи соціально-трудових 

відносин, рівні соціально-трудових відносин, методи регулювання соціально-

трудових відносин, предмети та принципи соціально-трудових відносин, соціальне 

партнерство, принципи соціального партнерства, суб’єкти соціального 

партнерства, трипартизм, біпартизм, соціальний діалог, рівні соціального 

діалогу, сторони соціального діалогу, принципи соціального діалогу, форми 

соціального діалогу, профспілки, роботодавці 

Література: базова: 1,3,6, допоміжна:7,8,10. 

 

Тема 3. Ринок праці в соціально-економічній системі 
Тема охоплює основні теоретичні положення щодо аналізу ринку праці. 

Розглядаються основні елементи ринку праці, його суб’єкти та об’єкти, структура, 

інфраструктура та критерії сегментації ринку праці. 

Розглядається механізм функціонування ринку праці. Пропозиція праці. 

Ефект доходу та ефект заміщення. Ринок праці в умовах досконалої конкуренції. 

Рівновага підприємства на конкурентному ринку праці. Монопсонія та монополія 

на ринку праці 

Поряд з елементами класичної теорії, розглядаються сучасні підходи до 

формування й аналізу пропозиції праці та особливості функціонування ринку праці 

в умовах ринкової економіки. 

Наводиться механізм державного регулювання ринку праці. 

Ключові слова: ринок праці, складові ринку праці, елементи ринку праці, 

первинний ринок праці, вторинний ринок праці, гнучкий ринок праці, жорсткий 

ринок праці, моделі ринку праці 

Література: базова: 1,3,6, допоміжна:8-10. 

 

Тема 4. Соціально-трудові відносини зайнятості 

Тему присвячено розгляду теоретичних та практичних аспектів зайнятості. 

Розкривається зміст понять «регулювання зайнятості» та «політика зайнятості». 

Розглядаються основні форми, види зайнятості та безробіття. 

Наводиться система показників, що характеризують зайнятість населення: 

показники зайнятості, показники безробіття, приклади обчислення основних показників 

зайнятості та безробіття. 

Висвітлено функції суб’єктів регулювання зайнятості, основні принципи, на 

яких ґрунтуються відносини зайнятості, напрями та інструменти державної 

політики регулювання зайнятості населення, її активні та пасивні заходи. Окрема 

увага приділяється аналізу діяльності Державної служби зайнятості України. 

Ключові слова: зайнятість, форми зайнятості, види зайнятості, 

безробіття, концепції зайнятості (безробіття), Державна служба зайнятості 



Література: базова: 1-6, допоміжна: 8, 10. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ. 

ОРГАНІЗАЦІЯ, ПЛАНУВАННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ 

У СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІЙ СФЕРІ 

Тема 5. Організація і нормування праці 
У темі розкриваються поняття та основні напрями організації праці. 

Розглядаються основні форми суспільного поділу праці та поділ праці на рівні 

підприємства, а також форми кооперації праці. Пояснюються склад та структура 

виробничого процесу. Розглядаються загальні підходи до організації робочих місць 

та їх оцінки. 

Розкривається сутність нормування праці: об’єкт, предмет та завдання 

нормування. Наводяться основні принципи нормування праці та зміст нормування 

на підприємстві. 

Аналізуються методи нормування та способи встановлення норм. 

Пояснюються підходи до розроблення норми виробітку, норми часу, норми 

обслуговування, норми чисельності, нормованого завдання. Звертається увага на 

особливості нормування праці службовців. 

Ключові слова: організація праці, поділ праці, кооперація праці, бригада; 

робоче місце, організація робочого місця, обслуговування робочих місць, умови 

праці, атестація робочих місць 

Література: базова: 1-6, допоміжна: 8-10. 

 

Тема 6. Ефективність і продуктивність праці 
У темі розкривається поняття «ефективність праці», наводяться основні 

показники результативності трудової діяльності в матеріальній та нематеріальній 

сферах виробництва. 

Окремо виділяється поняття «продуктивність праці», розглядаються 

загальноприйняті показники продуктивності праці. Наводяться основні методи її 

вимірювання, їх характеристика та межі застосування. 

Пояснюються поняття «фактори підвищення продуктивності праці» та 

«резерви зростання продуктивності праці». Наводяться класифікації факторів та 

резервів підвищення продуктивності. Розглядається методика визначення 

можливого приросту продуктивності праці у плановому періоді в результаті більш 

повного використання резервів. 

Розкриваються проблеми управління продуктивністю праці в Україні. 

Наводиться інформація про світові та вітчизняний Центри продуктивності. 

Ключові слова: ефективність праці, продуктивність, продуктивність праці, 

виробіток, трудомісткість, фактори росту продуктивності праці, резерви 

продуктивності праці, управління продуктивністю праці 

Література: базова: 1,4,6, допоміжна:8-10. 

 

Тема 7. Політика доходів і оплата праці 
У темі розкривається суть поняття «політика доходів». Розглядається 

механізм здійснення політики доходів. Наводяться види, структура та джерела 



доходів населення. Пояснюються основні методи державного регулювання 

доходів. Дається уявлення про методику встановлення величини прожиткового 

мінімуму, мінімального споживчого бюджету та межі малозабезпеченості. 

Розглядається система організації оплати праці на підприємстві та її основні 

елементи: тарифна система; форми і системи оплати праці; нормування праці; 

преміювання. Дається уявлення про формування фонду заробітної плати. Аналізуються 

сучасні можливості стимулювання праці, особлива увага приділяється системам 

преміювання. 

Ключові слова: доходи населення, заробітна плата, номінальна заробітна 

плата, реальна заробітна плата, тарифна система, класифікатор професій, 

довідник кваліфікаційних професій працівників, тарифна сітка, тарифна ставка, 

відрядна форма заробітної плати, почасова форма заробітної плати, контрактна 

система оплати праці, участь працівників у прибутках 

Література: базова: 1,3,6, допоміжна:9,10. 

 

Тема 8. Планування трудових показників 
У темі визначаються мета та головні завдання планування праці. Наводиться 

структура плану з праці. Описується порядок розроблення плану персоналу та 

оплати праці. 

Розглядаються різні підходи до планування продуктивності праці. Дається 

уявлення про персонал підприємства, його склад та структуру. Наводиться приклад 

розрахунку річного балансу робочого часу одного працівника. Окреслюються 

загальні підходи до планування чисельності персоналу. Характеризуються основні 

методики планування фонду заробітної плати на підприємстві. 

Ключові слова: план праці, баланс робочого часу, фонд заробітної плати, 

годинний фонд заробітної плати робітників, денний фонд заробітної плати 

робітників, місячний (квартальний, річний) фонд заробітної плати робітників, 

фонд заробітної плати керівників, професіоналів, технічних, службовців, середня 

заробітна плата 

Література: базова: 1-6, допоміжна:8-10. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІІ. АНАЛІЗ ТА РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-

ТРУДОВОЇ СФЕРИ 

 

Тема 9. Аудит соціально-трудової сфери та моніторинг ринку праці 
Тема розкриває сутність понять «аудит соціально-трудової сфери», «аудит 

людських ресурсів», «аудит розрахунків з оплати праці», «аудит розрахунків із 

соціальними фондами». Розглядаються структура, специфіка, основні етапи 

проведення перевірки, методи та процедури всіх напрямів аудиту соціально-

трудової сфери. Окрема увага приділяється аналізу нормативно-правової бази 

забезпечення аудиту дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати 

праці. 

Розкривається зміст понять «соціологія праці», «моніторинг ринку праці» та 

«соціологічне дослідження». Висвітлюються основні завдання моніторингу ринку 

праці та його елементи. Наводиться інформація про нормативно-правову базу 



забезпечення моніторингу ринку праці та вимоги до показників, що 

використовуються для оцінки стану ринку праці. Окрема увага приділяється 

прикладним аспектам проведення соціологічних досліджень. Розглянуто 

структуру, методи та процедури соціологічного дослідження, основні компоненти 

його програми та різновиди стратегічного плану. 

Ключові слова: показники рівня й динаміки продуктивності праці, аналіз 

продуктивності праці, методика планування продуктивності праці за факторами 

її зростання, планування зростання продуктивності праці на основі зниження 

трудомісткості продукції та поліпшення використання робочого часу, 

моніторинг, методи збору інформації, якість життя, якість трудового життя, 

споживчий кошик, мінімальний споживчий бюджет 

Література: базова: 1-6, допоміжна:8-10. 

 

Тема 10. Міжнародна організація праці 
У темі наводиться історія створення та описується діяльність Міжнародної 

організації праці. Окреслюється структура та контрольні механізми Міжнародної 

організації праці. 

Розкривається зміст основних цільових програм у рамках стратегічних цілей 

Організації: просування Декларації МОП; послідовне скасування дитячої праці; 

працеінтенсивні капіталовкладення; інвестиції у знання, професійне навчання та 

розширення можливостей працевлаштування; підвищення рівня зайнятості шляхом 

розвитку малих підприємств; охорона праці, гігієна на виробництві; економічна та 

соціальна захищеність у ХХІ столітті; посилення соціального партнерства. 

Дається загальний опис діяльності МОП в Україні. 

Ключові слова: Міжнародна організація праці (МОП), мета діяльності МОП, 

структура МОП, завдання МОП, напрями діяльності МОП, конвенції МОП, 

рекомендації МОП 

Література: базова: 1-6, допоміжна: 9, 10. 



6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів. 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 4 4 5 5 2 2 

Відвідування семінарських занять 1 4 4 4 4 2 2 

Робота на семінарському занятті 10 4 40 4 40 2 20 

Виконання завдань самостійної 

роботи 

5 4 20 4 20 2 10 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 

Разом  93  94  59 

Максимальна кількість балів: 246 

Розрахунок коефіцієнта: 246/100=2,46 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії їх оцінювання. 

№ Назва теми Кількість 

годин 

Кількість 

балів 

1. Населення як джерело праці та формування 

трудового потенціалу 

2 5 

2. Соціально-трудові відносини як система. 

Соціальне партнерство 

2 5 

3. Ринок праці в соціально-економічній системі 2 5 

4. Соціально-трудові відносини зайнятості 2 5 

5. Організація і нормування праці 4 5 

6. Ефективність і продуктивність праці 4 5 

7. Політика доходів і оплата праці 4 5 

8. Планування трудових показників 4 5 

9. Аудит соціально-трудової сфери та 

моніторинг ринку праці 

4 5 

10. Міжнародна організація праці 2 5 

 

Об’єкти самостійного опрацювання обираються відповідно до теми та включають: 

 відео семінари розміщенні на віртуальних платформах Youtube, Prometheus  

та інші. 

 літературу з економіки праці та інших дисциплін, розміщену у вільному 



доступі в онлайн-бібліотеках; 

 мобільні додатки та комп’ютерні програми з планування особистої роботи. 

Захист результатів самостійного опрацювання відбувається у вигляді презентацій, 

рольових ігор, інструктажів з використання, тощо. 

Шкала оцінювання 

Бали за 

виконання 

самостійної 

роботи 

Значення оцінки 

5 
Високий рівень підготовки матеріалу з можливими, незначними 

недоліками.  

4 
Достатньо високий рівень підготовки матеріалу, відповідь 

структурована, дано характеристику більшості елементів. 

3 
В цілому добрий рівень підготовки матеріалу, відповідь 

структурована, дано характеристику незначній кількості елементів. 

2 
Посередній рівень підготовки матеріалу, структура відповіді 

відсутня, дано характеристику певній частині елементів. 

1 
Структура відповіді відсутня, дано характеристику незначній 

кількості елементів за вибором студента. 

 

Відсутність виконаного завдання винесеного на самостійне 

опрацювання студента або абсолютна не відповідність матеріалу, 

що підготував студент, питанню винесеного на самостійне 

опрацювання. 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Завдання модульних контрольних робіт у своїй сукупності охоплюють усі 

теми кожного модуля. Кількість варіантів кожного комплекту МКР – 10. Кожен 

варіант складається з двох типів завдань: визначення понять, аналіз та 

характеристика економічних процесів (2 питання), що оцінюються по 10 балів за 

кожну правильну відповідь, тестові завдання (10 тестів по 0,5 бали)– 5 балів. 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Форма проведення підсумкового контролю – залік. 



Шкала відповідності оцінок 

Рейтингова оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

А 90 – 100 Відмінно 

В 82-89 Дуже добре 

С 75-81 Добре 

D 69-74 Задовільно 

Е  60-68 Достатньо 

FX 35-59 
Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

F 1-34 
Незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням курсу 

 



7. Навчально-методична карта дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» 
Разом: 90 год., лекції –  22 год., семінарські заняття – 20 год.,індивідуальні заняття – 12 год., самостійна робота – 30 год., 

модульний контроль – 6 год  
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ Змістовий модуль ІІІ 

Назва 

модуля 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІКИ 

ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ У СОЦІАЛЬНО-

ТРУДОВІЙ СФЕРІ 

АНАЛІЗ ТА РЕГУЛЮВАННЯ 
СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ 

СФЕРИ 

Кількість 

балів 

93 бали 94 бали 59 балів 

Теми лекцій Населення як 
джерело 

формування 
трудового 
потенціалу 

Соціально- 
трудові 

відносини як 
система. 

Соціальне 
партнерство 

Ринок праці в 
соціально- 
економічній 

системі 

Соціально- 
трудові 

відносини 
зайнятості 

Організа- 
ція і 

нормува-
ння праці 

Ефективні-
сть і продук-
тивність 
праці 

Політика 
доходів і 
оплата 
праці. 

Планування 
трудових 
показників 

Аудит 
соціально- 

трудової сфери 
та моніторинг 
ринку праці. 

Міжнародна 
організація 

праці 

Відвідування 

лекцій 

1 бал 1 бал 1 бал 1 бал 2 бали 1 бал 1 бал 1 бал 1 бал 1 бал 

Теми 

семінарських 

занять 

Населення як 
джерело 

формування 
трудового 
потенціалу 

Соціально- 
трудові 

відносини як 
система. 

Соціальне 

партнерство 

Ринок праці в 
соціально- 
економічній 

системі 

Соціально- 
трудові 

відносини 
зайнятості 

Організа- 
ція і 

нормува-
ння праці 

Ефективні-
сть і 
продукти-
вність праці 

Політика 
доходів і 
оплата 
праці 

Планування 
трудових 

показників 

Аудит 
соціально- 

трудової сфери 
та моніторинг 
ринку праці 

Міжнародна 
організація 

праці 

Відвідування 

та робота на СЗ 

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Самостійна 

робота 

5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 

Види 

поточного 

контролю 

Модульна контрольна робота 1 (25 балів) Модульна контрольна робота 2 (25 балів) Модульна контрольна робота 3 

(25 балів) 

Підсумковий 

контроль 
Залік (246 балів /100) = 2,46 коєфіціент 

 

 



8. Рекомендована література 

Базова 

1. Акіліна О.В., Ільїч Л.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: 

Навч. посіб. 2-ге вид., допов. і перероб. / О.В. Акіліна, Л.М. Ільїч. - К.: Алерта, 

2012. - 820 с. 

2. Акулов М. Г. Економіка праці і соціально-трудові відносини : навч. посібник / 

М. Г. Акулов, А. В. Драбаніч, Т. В. Євась. – Київ : Центр навчальної літератури, 

2012. – 328 с.  

3. Економіка праці й соціально-трудові відносини: підруч. для студ. / О.В. 

Шкільов, С.С. Барабан, В.А. Ярославський, І.П. Гаврилюк, В.А. Ткачук. - К: 

Четверта хвиля, 2008. - 472 c. 

4. Економіка праці і соціально-трудові відносини: навч. посіб. / Л.Д. Гармідер, 

С.О. Філатова; Дніпропетр. ун-т економіки та права. - Д., 2009. - 638 с. 

5. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підруч. / А.М. Колот; Ред.: 

Колот; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. - К, 2009. 

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

4-те вид., оновл. - К.: Знання, 2009. - 391 с. 

 

Допоміжна 

7. Бойко М.Д. Порівняльне трудове право: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. 

закл.] / М.Д. Бойко. — К.: ―Олан‖, 2006. — 381 с. 

8. Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. / Н.І. 

Єсінова. — К.: Кондор, 2004. — 432 с. 

9. Завіновська Г.Т. Економіка праці: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / 

Г.Т. Завіновська. — К.: КНЕУ, 2003. — 300 с. 

10. Мерзляк А.В. Економіка праці і соціально-трудові відносини: навч. посіб. 

[для студ. вищ. навч. закл.] / А.В. Мерзляк, Є.П. Михайлов, М.Х. Корецький, 

Г.О. Михайлова ; під. ред. Є.П. Михайлова. — 2-ге вид., перероб. та доповн. — 

К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 240 с. 

 

Інформаційні ресурси 
1. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України http://www.kmu.gov.ua 

2. Офіційний сайт Верховної Ради України http://zakon1.rada.gov.ua 

3. Офіційний сайт Міністерства соціальної політики України 

http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/index 

4. Офіційний сайт Державної служби зайнятості http://www.dcz.gov.ua 

5. Офіційний сайт Державної служби статистики http://www.ukrstat.gov.ua 

6. Офіційний сайт Національної тристоронньої соціально-економічної ради 

http://www.ntser.gov.ua/ua/home.html 

7. Офіційний веб-портал Федерації профспілок України 

http://www.fpsu.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=332 

8. Офіційний сайт Конфедерації вільних профспілок України 

http://kvpu.org.ua/uk/ 

9. Офіційний сайт Федерації роботодавців України http://ua.fru.org.ua/ 

http://www.kmu.gov.ua/
http://zakon1.rada.gov.ua/
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/index
http://www.dcz.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ntser.gov.ua/ua/home.html
http://www.fpsu.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=332
http://kvpu.org.ua/uk/
http://ua.fru.org.ua/


10. Офіційний сайт Конфедерації роботодавців України 

http://www.confeu.org/ua/home.html 

11. Офіційний сайт Євростату http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

12. Офіційний сайт Всеукраїнського порталу з питань охорони праці 

http://dnop.com.ua/normativ2/book189.htm 

13. Офіційний сайт Міжнародної організації праці http://www.ilo.org.ua 

14. EU KLEMS Progect: www.euklems.net. 

 

http://www.confeu.org/ua/home.html
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://dnop.com.ua/normativ2/book189.htm
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