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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Економіка праці та
соціально-трудові відносини» складена відповідно до освітньої програми
першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування» спеціалізація «Фінансова безпека, фінансові
розслідування».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є соціально-трудові
відносини на макро- і мікрорівні та закономірності їх розвитку. «Економіка
праці та соціально-трудові відносини» є самостійною дисципліною, що грає
важливу роль у формуванні мислення сучасного фахівця. Вона закладає
методологічні основи економічних знань, створює теоретичні уявлення про
сучасну економічної теорії праці, методах аналізу і математичних моделей
трудових відносин на рівні фірми і ринку в цілому.
Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Економіка праці та
соціально-трудові відносини» тісно пов’язана з наступними дисциплінами –
«Політична економія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Історія
економіки та економічної думки», «Економіка підприємства», «Маркетинг»,
«Менеджмент», «Регіональна економіка» та ін.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
1. Об'єкт, предмет і завдання дисципліни.
2. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства.
3. Соціально-трудові відносини як система.
4. Соціальне партнерство.
5. Ринок праці та його регулювання.
6. Соціально-трудові відносини зайнятості.
7. Організація і нормування праці.
8. Продуктивність і ефективність праці.
9. Політика доходів і оплата праці.
10. Планування праці.
11. Аналіз, звітність, аудит у сфері праці.
12. Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання й
удосконалення соціально-трудових відносин.
13. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціальнотрудових відносин.
1. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
1.1. Метою викладання дисципліни «Економіка праці та соціальнотрудові відносини» є формування теоретичних і практичних знань щодо
функціонування, розвитку та регулювання соціально-трудових відносин у
суспільстві.
1.2. Завданням вивчення дисципліни «Економіка праці та соціальнотрудові відносини» висвітлення теоретико-методологічних та соціальноекономічних аспектів сучасних проблем економіки праці й соціально-трудових
відносин; формування у студентів практичних навичок і вмінь щодо управління
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працею та регулювання відносин у соціально-трудовій сфері.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
− зміст і сутність економічної категорії «праця», класифікацію праці;
− структуру розміщення населення України, його природний, механічний
рух; типи, види і режими відтворення; трудові ресурси, їх структуру;
− класифікацію персоналу підприємства, порядок розрахунку його
середньооблікової чисельності за визначений період;
− методи вимірювання продуктивності праці, класифікацію факторів і
резервів зростання продуктивності праці;
− сутність сучасного ринку праці, умови його виникнення і ефективного
функціонування;
− поняття зайнятості і зайнятого населення, сутність безробіття, його
типи і форми, причини та наслідки безробіття, державні гарантії та допомоги по
безробіттю;
− зміст і завдання організації праці, умови праці, що впливають на
працездатність робітника;
− робочий час, його склад і структуру, причини регламентованих і
нерегламентованих простоїв і перерв, види норм праці, методи нормування;
− сутність заробітної плати, її функції та принципи встановлення,
державне регулювання оплати праці;
вміти:
− застосовувати знання з питань економіки праці та соціально-трудових
відносин на практиці;
− професійно користуватися методами оцінки та вивчення проблем
економіки праці та соціально-трудових відносин;
− визначати потребу підприємства в кадрах, планувати чисельність
працівників в розрізі окремих спеціальностей;
− визначати механізм трудової адаптації працівників підприємства;
− аналізувати ефективність використання робочої сили на підприємстві,
розраховувати показники продуктивності праці;
− виявляти резерви підвищення продуктивності праці, розраховувати
доцільність заміни живої праці капіталом;
− стратегічно планувати ринок попиту та пропозиції трудових ресурсів;
− працювати з джерелами статистичної інформації, вибирати дані для
аналізу зайнятості, безробіття населення, оплати праці, формування доходів і
витрат населення;
− прогнозувати можливість безробіття та шляхи його подолання;
− підбирати оптимальні режими праці і відпочинку на виробництві;
− володіти методами вивчення витрат робочого часу, розраховувати
раціональність його використання, пропонувати заходи скорочення втрат
робочого часу;
− вибирати найбільш ефективну форму і системи оплати праці на
підприємстві, аналізувати використання фонду заробітної плати;
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− обґрунтовувати необхідність та ефективність преміювання працівників
підприємства;
− запропоновувати прогресивну систему стимулювання праці, розкривши
зміст основних функцій економічного контролю.
1.4. Форма підсумкового контролю успішності навчання - залік. На
вивчення навчальної дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові
відносини» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» денної форми навчання
відводиться 120 годин (4 кредити ECTS), в тому числі лекції 28 годин,
семінарські заняття 28 годин, самостійна робота 64 годин, форма контролю –
залік; заочна форма: лекції 6 годин, семінарські заняття 6 годин, самостійна
робота 108 годин.
2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
Тема 1. Об’єкт, предмет і завдання дисципліни.
Теоретичні основи дисципліни. Мета та завдання дисципліни. Сутність і
роль людської праці. Соціально-економічні функції праці. Класичний,
марксистський, інституціональний та інші підходи до аналізу праці. Процес
праці та трудові відносини. Структура трудових відносин.
Категорії «зміст праці», «характер праці» та «ставлення до праці». Зміни
у змісті та характері праці в умовах сучасної НТР. Особливості змісту і
характеру праці в органах внутрішніх справ. Поняття «якість праці» та «умови
праці». Практичне значення категорій праці.
Тема 2. Трудові ресурси та трудовий потенціал суспільства.
Населення як основа і джерело трудових ресурсів. Кількісна і якісна
характеристика трудових ресурсів. Трудові ресурси та трудовий потенціал.
Основні риси трудового потенціалу. Економічно активне населення. Поняття
людського капіталу. Індекс розвитку людського потенціалу.
Розширене відтворення населення, трудових ресурсів та індивідуальної
робочої сили як умова сталого економічного зростання. Зміст розширеного
відтворення робочої сили. Фази відтворення трудових ресурсів. Необхідність
подолання природного скорочення чисельності населення і демографічна
політика в Україні. Роль освіти в посиленні трудового потенціалу. Проблеми
розвитку освіти в Україні. Міграція населення як чинник зміни трудових
ресурсів. Види і форми міграції населення, її економічна роль. Проблеми
міжнародної міграції робочої сили для України.
Тема 3. Соціально-трудові відносини як система.
Соціально-трудові відносини. Типи соціально-трудових відносин.
Ступінь розвиненості соціально-трудових відносин. Поняття та структура
елементів соціально-трудових відносин. Тип соціально-трудових відносин.
Регулювання соціально-трудових відносин.
Особливості формування соціально-трудових відносин в Україні.
Критерії розвиненості соціально-трудових відносин. Соціально-трудові
відносини та їх типи. Особливості формування та розвитку соціально-трудових
відносин в Україні. Вимір і порівняльний аналіз рівня життя та диференціації
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доходів. Якість життя та показники її виміру. Основні види суб’єктів соціальнотрудових відносин.
Тема 4. Соціальне партнерство.
Сутність соціального партнерства та його роль у функціонуванні
ринкової економіки. Форми та принципи соціального партнерства.
Нормативно-правова база соціального партнерства в Україні. Оцінка стану
соціального партнерства в Україні та напрями його розвитку. Зарубіжний
досвід соціального партнерства, сучасні його форми, тенденції розвитку.
Міжнародна організація праці та Конвенція стосовно принципів
соціального партнерства. Колективні переговори. Колективні договори та
угоди. Взаємні консультації та контроль. Суб’єкти соціального партнерства.
Функції держави як суб’єкта соціального партнерства. Особливості створення
та організації профспілок. Законодавчо гарантовані права найманих робітників
на захист. Спілки роботодавців та механізм функціонування. Система
колективно-договірного регулювання в Україні та її рівні. Питання генеральних
угод. Предмети галузевої та регіональної угоди. Конфліктна ситуація в сфері
праці. Типи трудового конфлікту. Причини трудового конфлікту. Негативні та
позитивні наслідки трудового конфлікту. Фактори складності трудового
конфлікту. Типи та форми розв’язання трудового конфлікту.
Тема 5. Ринок праці та його регулювання.
Характеристика ринку праці. Ціна праці. Структура ринку праці.
Особливості функціонування ринку праці. Сукупний ринок праці. Основні
суб’єкти ринку праці. Компоненти системи відносин на ринку праці.
Кон’юнктура ринку та її типи. Інфраструктура ринку праці. Первинний та
вторинний ринок праці. Специфіка внутрішнього та зовнішнього ринків праці.
Професійний ринок праці. Моделі ринку праці. Функції ринку праці. Класична
модель ринку праці та рівноважна ціна за працю. Попит на працю. Правило
«прибуток - максимізуюча зайнятість». Пропозиція індивідом своєї праці та її
графічне зображення. Основні конвенції МОП з питань регулювання ринку
праці.
Тема 6. Соціально-трудові відносини зайнятості.
Структура зайнятості. Умови ефективної структури зайнятості.
Показники ефективної структури зайнятості. Основні принципи зайнятості.
Принципи державної політики України відносно зайнятості населення. Статуси
зайнятості. Види зайнятості. Форми зайнятості. Показники зайнятості. Критерії
ефективної та раціональної зайнятості. Форми безробіття. Засоби запобіганню
безробіттю. Рівні регулювання процесів зайнятості населення. Механізм
регулювання відносин зайнятості за умов переходу від адміністративнокомандної до ринкової економіці. Тіньовий та фіктивний ринки праці в Україні.
Безконтрактний найом робочої сили. Формальний та неформальний найом
працівників.
Тема 7. Організація і нормування праці.
Сутність і основні напрямки організації праці. Умови праці. Система
охорони праці. Дисципліна праці, шляхи її зміцнення в сучасних умовах.
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Поділ і кооперування праці. Значення суспільного поділу і кооперування
праці, їх взаємозв’язок і взаємозалежність. Поділ і кооперування праці на
підприємствах, їх форми.
Організація та обслуговування робочих місць. Необхідність реконструкції
робочих місць на підприємствах України.
Нормування праці, його завдання та методи. Робочий час, його структура.
Методи вивчення ефективності використання робочого часу. Види трудових
нормативів.
Економічна і соціальна ефективність вдосконалення організації праці, їх
показники.
Тема 8. Продуктивність і ефективність праці.
Індивідуальна продуктивність праці. Суспільна продуктивність праці.
Формули розрахунку продуктивності живої праці. Фактори зростання
продуктивності праці. Продуктивність ресурсів. Рентабельність праці.
Виробіток. Трудомісткість. Класифікація резервів підвищення продуктивності
праці. Вартісний метод розрахунку продуктивності праці. Трудовий та
природній методи. Індексний метод розрахунку продуктивності праці. Основні
показники економічної ефективності.
Економічний зміст продуктивності праці. Фактори, що забезпечують ріст
продуктивності праці. Матеріально-технічні, організаційно-управлінські і
соціально-психологічні резерви росту продуктивності праці. Чинники та
резерви зростання продуктивності праці, методика їх оцінки.
Тема 9. Політика доходів і оплата праці.
Сутність заробітної плати. Сутність і задачі тарифної системи оплати
праці. Тарифно-кваліфікаційний довідник. Оплата праці й матеріальне
стимулювання працівників. Доплати й надбавки до тарифів. Форми й системи
оплати праці. Погодинна форма оплати праці. Відрядна форма оплати праці.
Погодинна форма оплати праці. Відрядна форма оплати праці. Безтарифна
система оплати праці. Оцінка трудової участі робочих бригад. Ефективність
оплати праці працівників. Мінімальна заробітна плата, сутність, функції та роль
у функціонуванні ринку праці. Удосконалення форм і систем оплати праці
працівників. Ефективність систем доплат і надбавок до заробітної плати.
Методичні основи планування фонду заробітної плати. Показники, що
характеризують фонд заробітної плати. Середня заробітна плата та її
показники. Удосконалення тарифної системи. Контрактна система оплати
праці. Особливості організації та оплати праці на малих підприємствах (огляд
досвіду).
Тема 10. Планування праці.
Сутність і завдання нормування праці. Норма часу і її взаємозв’язок з
іншими нормами праці. Структура технічної норми часу й порядок її
розрахунку. Методи вивчення витрат робочого часу. Методи хронометражу та
миттєвих спостережень. Дослідження фонду робочого часу на підприємстві.
Визначення зміни технічної норми часу. Дослідження витрат робочого часу за
допомогою методу миттєвих спостережень. Дослідження витрат робочого часу
за допомогою хронометражу. Методи нормування праці та їх розвиток.
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Перегляд норм праці та оцінка їх якості. Оптимізація норм
обслуговування та чисельності. Роль нормування праці в технологічній
організації підготовки виробництва. Науковий підхід до нормування праці.
Законодавче регулювання режиму роботи різних категорій працівників.
Дослідно-статистичні методи нормування трудових процесів.
Аналітичні методи нормування трудових процесів. Структура норм
витрат і результатів праці. Роль нормування трудових процесів в плануванні
діяльності підприємства.
Тема 11. Аналіз, звітність, аудит у сфері праці.
Аналіз трудових показників. Інформаційне забезпечення в системі
управління трудовими ресурсами. Аудит в трудовій сфері.
Основні джерела отримання інформації про трудову діяльність.
Інформаційне забезпечення комплексного аналізу процесів, що відбуваються в
сфері праці. Основна мета аудита в трудовій сфері. Ефективність аудиту у
трудовій сфері. Завдання аудиту праці на підприємстві.
Тема 12.
Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент
регулювання й удосконалення соціально-трудових відносин.
Дослідження проблем трудової організації. Соціологічні дослідження у
сфері праці. Програма соціологічних досліджень. Інтенсивність праці та шляхи
її дослідження. Розробка програми соціологічних досліджень у сфері праці.
Складання соціологічної анкети з аналізу стану праці на підприємстві.
Принципи побудови соціологічних анкет. Дослідження інтенсивності
праці на підприємстві. Складання соціологічної анкети з аналізу стану праці на
підприємстві. Принципи побудови соціологічних анкет.
Тема 13. Міжнародна організація праці та її вплив
на розвиток соціально-трудових відносин.
Міжнародна організація праці – міжнародний центр соціально-трудового
співробітництва. Головні напрями діяльності Міжнародної організації праці.
Головні цілі Міжнародної організації праці Основні сфери діяльності
Міжнародної організації праці. Структура Міжнародної організації праці.
Міжнародна організація праці: історія утворення та розвитку. Роль
Міжнародної організації праці у регулюванні ринку праці. Роль Міжнародної
організації праці в регулюванні соціально-трудових відносин. Проекти
Міжнародної організації праці, що реалізувалися в Україні. Міжнародна
конференція праці – найвищий орган Міжнародної організації праці. Допомога
країнам у вирішенні соціально-трудових проблем. Основні сфери
організаційно-правової діяльності Міжнародної організації праці. Міжнародна
конференція праці, її роль і завдання. Міжнародна організація праці і соціальні
інститути. Основні конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці.
Міжнародне бюро праці і його роль. Трудове законодавство України:
відповідність міжнародним нормам. Основні Конвенції Міжнародної
організації праці щодо соціально-трудових відносин у національних ринках
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праці. Основні причини виникнення та існування міжнародної трудової
міграції. Види міграції. Міжнародна організація з питань міграції.
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4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
Питання для підсумкового контролю (екзамен):
1. Мета, предмет та завдання дисципліни.
2. Сутність, зміст та характер праці.
3. Сутність та основні напрямки організації праці.
4. Суспільна організація праці та її елементи.
5. Сутність та форми розподілу та кооперації праці.
6. Сутність та ознаки колективних форм організації праці.
7. Виробничий фактор праці.
8. Трудові ресурси: сутність та зміст.
9. Трудовий потенціал: поняття, структура, показники.
10. Методи планування та прогнозування трудових ресурсів.
11. Методи управління трудовими ресурсами.
12. Форми та види розподілу праці.
13. Форми кооперації праці.
14. Напрямки удосконалення розподілу та кооперації праці.
15. Методика планування праці.
16. Мета і завдання організації праці на підприємстві.
17. Сутність та фактори зростання продуктивності праці.
18. Показники ефективності: продуктивність ресурсів і рентабельність праці.
19. Резерви підвищення продуктивності праці.
20. Методи вимірювання показників продуктивності праці.
21. Оцінка економічної ефективності заходів щодо удосконалення організації
праці.
22. Трудовий процес і його раціоналізація.
23. Характеристика елементів трудового процесу.
24. Умови праці та фактори їх формування.
25. Вибір ефективної форми організації праці.
26. Суспільні відношення в процесі праці.
27. Концепція ефективності праці.
28. Показники та методи вимірювання продуктивності праці.
29. Управління продуктивністю праці в країнах з розвинутою ринковою
економікою.
30. Організація, атестація та раціоналізація робочого міста.
31. Раціональні режими праці та відпочинку.
32. Проектування, планування та обслуговування робочого місця.
33. Аналіз використання робочої сили та нормування праці.
34. Основні поняття нормування праці та класифікація норм праці.
35. Організація, принципи та методи нормування праці.
36. Ринок праці: сутність, зміст та структура.
37. Сегменти та види ринку праці.
38. Попит та пропозиція на ринку праці.
39. Ринок праці та механізм його регулювання у перехідній економіці
України.
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40. Становлення та розвиток тіньового ринку праці в Україні.
41. Поняття економічно активного населення та його зайнятість.
42. Види, форми, структура зайнятості, їх розвиток в Україні.
43. Особливості політики гнучкої зайнятості.
44. Система аналізу та регулювання внутрішнього ринку праці в Україні.
45. Безробіття: поняття, види, причини виникнення та розвитку.
46. Методи оцінки та показники безробіття.
47. Соціальна підтримка безробітних, її форми.
48. Форми та методи активного регулювання ринку праці
49. Пасивні методи регулювання ринку праці.
50. Органи державної влади на ринку праці України: державна служба
зайнятості, Міністерство праці та соціальної політики України.
51. Сутність та основні принципи формування державної кадрової політики.
52. Тіньова зайнятість в Україні: проблеми легалізації.
53. Мета та зміст державної політики зайнятості.
54. Сутність і зміст поняття вартості і ціни робочої сили.
55. Функції та принципи організації заробітної плати.
56. Форми та системи оплати праці.
57. Основні принципи та елементи організації заробітної плати.
58. Форми та методи державного регулювання заробітної плати.
59. Договірне регулювання умов оплати праці.
60. Тарифна система оплати праці, її елементи та значення.
61. Мотивація трудового процесу: форми, види та теорії.
62. Форми матеріального та нематеріального стимулювання праці:
міжнародний досвід.
63. Матеріальне стимулювання праці в країнах з розвиненою економікою.
64. Реформування системи оплати праці в Україні.
65. Характеристика соціально-трудових відносин.
66. Форми соціально-трудових відносин.
67. Предмети та типи соціально-трудових відносин.
68. Формування та розвиток соціально-трудових відносин у суспільстві.
69. Роль державних органів влади у регулювання соціально-трудових
відносин в Україні.
70. Сутність соціального захисту населення. Соціальні стандарти.
71. Норми та нормативи соціального захисту населення.
72. Рівень та якість життя населення та система їх показників.
73. Грошові доходи населення, їх види, джерела виникнення та
диференціація в Україні.
74. Показники диференціації доходів населення. Напрямки та форми
соціальної допомоги малозабезпеченому населенню.
75. Регулювання рівня життя та доходів населення.
76. Закордонний досвід соціального захисту населення.
77. Соціальне партнерство, його суб’єкти, сфери та рівні реалізації.
78. Механізм реалізації системи соціального партнерства та його правова
складова.
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79. Сутність та показники трудового конфлікту.
80. Типи та соціальна структура трудового конфлікту.
81. Основні сфери реалізації трудового партнерства (трипартизму).
82. Специфіка досліджень проблем трудової організації в умовах ринку.
83. Сутність, цілі та завдання соціологічних досліджень у сфері праці.
84. Регулювання та удосконалювання соціально-трудових відносин.
85. Напрями
моніторингу
соціально-трудової
сфери:
порівняння
закордонного та вітчизняного досвіду.
86. Основні нормативно-правові акти проведення моніторингу соціальнотрудової сфери в Україні.
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