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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Шифри та назви галузі знань, код
та назва напряму підготовки,
спеціальності, освітньокваліфікаційний рівень

Кількість кредитів ЕСТS – 4
07 «Управління та
Загальна кількість годин – 120 адміністрування»
Кількість тем
– 13 072 «Фінанси, банківська
справа та страхування»

Характеристика навчальної
дисципліни

Навчальний курс – 4
Семестр – 7
Види контролю –залік

бакалавр
Розподіл навчальної дисципліни за видами
денна форма навчання
Лекції
– 28;
Семінарські заняття – 28;
Практичні заняття
– 0;
Лабораторні заняття – 0;
Самостійна робота –64;
Індивідуальні завдання:
Реферати – 1.

заочна форма навчання
Лекції
– 6;
Семінарські заняття – 6;
Практичні заняття
– 0;
Лабораторні заняття – 0;
Самостійна робота – 108;
Індивідуальні завдання:
Контрольна робота – 1.

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета. Метою викладання дисципліни «Економіка праці та соціальнотрудові відносини» є формування теоретичних і практичних знань щодо
функціонування, розвитку та регулювання соціально-трудових відносин у
суспільстві.
Завдання. Завданням вивчення дисципліни «Економіка праці та
соціально-трудові відносини» висвітлення теоретико-методологічних та
соціально-економічних аспектів сучасних проблем економіки праці й
соціально-трудових відносин; формування у студентів практичних навичок і
вмінь щодо управління працею та регулювання відносин у соціально-трудовій
сфері.
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.
Очікувані результати навчання: у результаті вивчення навчальної
дисципліни студент повинен
знати:
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− 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;
− обґрунтовувати необхідність та ефективність преміювання працівників
підприємства;
− запропоновувати прогресивну систему стимулювання праці, розкривши
зміст основних функцій економічного контролю.
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3. Програма 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
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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
праці. Основні причини виникнення та існування міжнародної трудової
міграції. Види міграції. Міжнародна організація з питань міграції.
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Вид контролю

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

лекції

Номер та найменування теми

Всього

Кількість годин відведених на
вивчення навчальної
дисципліни
з них:

Література, сторінки

4. Структура навчальної дисципліни
4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(денна форма навчання)

22, с. 7-21;
25, с. 11-33;
30, с. 4-15;
32, с. 3-12.
22, с. 21-38;
25, с. 34-56;
30, с. 16-29;
32, с. 13-24.
22, с. 32-57;
25, с. 57-79;

К.р. на
15 хв.

Семестр № 7

Тема № 1: Об’єкт, предмет і
завдання дисципліни.

8

2

2

0

0

4

Тема № 2: Трудові ресурси і
трудовий потенціал
суспільства.

9

2

2

0

0

5

Тема № 3: Соціально-трудові
відносини як система.

9

2

2

0

0

5

Тема № 4: Соціальне
партнерство.

9

2

2

0

0

5

Тема № 5: Ринок праці та
його регулювання.

9

2

2

0

0

5

Тема № 6: Соціально-трудові
відносини зайнятості.

9

2

2

0

0

5

Тема № 7: Організація і
нормування праці.

9

2

2

0

0

5

Тема № 8: Продуктивність і
ефективність праці.

9

2

2

0

0

5

Тема № 9: Політика доходів і
оплата праці.

9

2

2

0

0

5

Тема № 10: Планування
праці.

30, с. 98-106.

22, с. 57-72;

9

2

2

0

0

5

25, с. 99-109;

30, с. 17-25;
32, с. 13-32.
22, с. 325-368;
25, с. 272-288;
30, с. 142-151.
22, с. 356-382;
25, с. 289-309;
30, с. 357-411;
32, с. 230-287.
22, с. 211-278;
25, с. 110-138;
30, с. 131-179;
32, с. 375-385.
22, с. 389-457;
25, с. 139-160;
30, с. 164-229;
32, с. 172-195.
22, с. 279-305;
25, с. 161-205;
30, с. 585-619;
32, с. 469-527.
22, с. 337-398;
25, с. 252-262;
30, с. 423-437;
32, с. 412-419.

К.р. на
15 хв.

К.р. на
15 хв.
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Тема № 11: Аналіз, звітність,
аудит у сфері праці.
Тема № 12: Моніторинг
соціально-трудової сфери як
інструмент регулювання й
удосконалення соціальнотрудових відносин.
Тема № 13: Міжнародна
організація праці та її вплив
на розвиток соціальнотрудових відносин.
Всього за семестр № 7:

9

2

2

0

0

5

9

2

2

0

0

5

22, с. 337-398;
25, с. 263-271;
30, с. 423-437;
32, с. 412-419.
22, с. 337-398;
25, с. 309-333;
30, с. 423-437;
32, с. 412-419.

5

22, с. 399-455;
25, с. 332-372;
30, с. 285-299.

13

4

4

120

28

28

0

0

залік

64

Кількість годин відведених на
вивчення навчальної
дисципліни

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

лекції

Всього

з них:

Вид контролю

Номер та назва навчальної
теми

Література, сторінки

4.1.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(заочна форма навчання)

22, с. 7-21;
25, с. 11-33;
30, с. 4-15;
32, с. 3-12.
22, с. 21-38;
25, с. 34-56;
30, с. 16-29;
32, с. 13-24.
22, с. 32-57;
25, с. 57-79;

К.р. на
15 хв.

Семестр № 7

Тема № 1: Об’єкт, предмет і
завдання дисципліни.

10

2

0

0

0

8

Тема № 2: Трудові ресурси і
трудовий потенціал
суспільства.

8

0

0

0

0

8

Тема № 3: Соціально-трудові
відносини як система.

10

0

2

0

0

8

Тема № 4: Соціальне
партнерство.

8

0

0

0

0

8

Тема № 5: Ринок праці та
його регулювання.

10

2

0

0

0

8

Тема № 6: Соціально-трудові
відносини зайнятості.

8

0

0

0

0

8

30, с. 98-106.

22, с. 57-72;
25, с. 99-109;

30, с. 17-25;
32, с. 13-32.
22, с. 325-368;
25, с. 272-288;
30, с. 142-151.
22, с. 356-382;
25, с. 289-309;
30, с. 357-411;
32, с. 230-287.
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Тема № 7: Організація і
нормування праці.

10

0

2

0

0

8

Тема № 8: Продуктивність і
ефективність праці.

8

0

0

0

0

8

Тема № 9: Політика доходів і
оплата праці.

10

2

0

0

0

8

Тема № 10: Планування
праці.
Тема № 11: Аналіз, звітність,
аудит у сфері праці.
Тема № 12: Моніторинг
соціально-трудової сфери як
інструмент регулювання й
удосконалення соціальнотрудових відносин.
Тема № 13: Міжнародна
організація праці та її вплив
на розвиток соціальнотрудових відносин.

Всього за семестр № 7:

9

0

0

0

0

9

22, с. 211-278;
25, с. 110-138;
30, с. 131-179;
32, с. 375-385.
22, с. 389-457;
25, с. 139-160;
30, с. 164-229;
32, с. 172-195.
22, с. 279-305;
25, с. 161-205;
30, с. 585-619;
32, с. 469-527.
22, с. 337-398;
25, с. 252-262;
30, с. 423-437;
32, с. 412-419.

11

0

2

0

0

9

9

0

0

0

0

9

22, с. 337-398;
25, с. 263-271;
30, с. 423-437;
32, с. 412-419.
22, с. 337-398;
25, с. 309-333;
30, с. 423-437;
32, с. 412-419.

9

22, с. 399-455;
25, с. 332-372;
30, с. 285-299.

9

0

0

120

6

6

0

0

К.р. на
15 хв.

К.р. на
15 хв.

залік

108

4.1.3. Питання, що виносяться на самостійне опрацювання
Завдання що виносяться на самостійну роботу студента
Тема № 1: Об’єкт, предмет і завдання дисципліни.

Література:

1. Написати конспект-відповідь на питання: Яким чином
відбувалась еволюція поглядів на категорію «праця»?

22, с. 7-21;
25, с. 11-33;
30, с. 4-15;
32, с. 3-12.

2. Написати есе на тему: Як я бачу місце дисципліни
―Економіки праці й СТВ‖ у своїй фаховій підготовці.
Тема № 2: Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства.
1.Законспектувати: тенденції та основні напрямки розвитку
трудового потенціалу в Україні.
3.Розробити таблицю: Трудовий потенціал: сутність і
структура.
Тема № 3: Соціально-трудові відносини як система.
1. Скласти конспект: предмет колективних та індивідуальних
соціально-трудових відносин на рівні підприємства.
2. Дослідити яким чином здійснюється регулювання соціальнотрудових відносин у світі та в Україні.
Тема № 4: Соціальне партнерство.

22, с. 21-38;
25, с. 34-56;
30, с. 16-29;
32, с. 13-24.
22, с. 32-57;
25, с. 57-79;
30, с. 98-106.
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1. Скласти таблицю: етапи становлення соціального
партнерства
2. Дослідити перешкоди повноцінному розвитку системи
соціального партнерства в Україні.
Тема № 5: Ринок праці та його регулювання.
1.Законспектувати основні відмінності класичного та
кейнсіанського підходів до проблем регулювання ринку праці.
2. Підготуватись до дискусії: Які методи регулювання ринку
праці Ви вважаєте найбільш доцільними для покращення
ситуації на сучасному вітчизняному ринку праці?
Тема № 6: Соціально-трудові відносини зайнятості.
1. Законспектувати: Особливості функціонування Державної
служби зайнятості в Україні.
2. Проаналізувати: причини та якими є наслідки прихованого
безробіття в Україні.
Тема № 7: Організація і нормування праці.
1. Скласти схему: класифікація затрат робочого часу.
2. Підготуватись до дискусії: Проблеми вдосконалення
організації праці в ринкових умовах.
3. Які методи нормування трудових процесів застосовуються у
вітчизняній практиці? Охарактеризуйте докладно відомі Вам
методи.
Тема № 8: Продуктивність і ефективність праці.
1.Скласти таблицю: існуючі методи вимірювання
продуктивності праці, у чому полягають їх переваги та
недоліки.
2. Проаналізувати: Яким чином прагнення роботодавців до
підвищення продуктивності праці впливає на становище
найманих робітників на конкретному підприємстві та на ринку
праці загалом.
Тема № 9: Політика доходів і оплата праці.
1.Скласти схему: основні елементи організації праці.
2. Проаналізувати: Як здійснюється договірне регулювання
заробітної плати?

22, с. 57-72;
25, с. 99-109;
30, с. 17-25;
32, с. 13-32.
22, с. 325-368;
25, с. 272-288;
30, с. 142-151.
22, с. 356-382;
25, с. 289-309;
30, с. 357-411;
32, с. 230-287.

22, с. 211-278;
25, с. 110-138;
30, с. 131-179;
32, с. 375-385.

22, с. 389-457;
25, с. 139-160;
30, с. 164-229;
32, с. 172-195.

22, с. 279-305;
25, с. 161-205;
30, с. 585-619;
32, с. 469-527.

Тема № 10: Планування праці.
1. Скласти таблицю: основні показники, що розраховуються
при плануванні чисельності та складу кадрів.
2. Законспектувати питання: Призначення та завдання
планування чисельності та структури кадрів.
Тема № 11: Аналіз, звітність, аудит у сфері праці.
1.Законспектуйте основні коефіцієнти, що характеризують рух і
стабільність робочої сили на підприємстві.

22, с. 337-398;
25, с. 252-262;
30, с. 423-437;
32, с. 412-419.

2. Дослідити: з якою метою та за допомогою яких показників
здійснюється аналіз соціального розвитку підприємства.

22, с. 337-398;
25, с. 263-271;
30, с. 423-437;
32, с. 412-419.

Тема № 12: Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент
регулювання й удосконалення соціально-трудових відносин.
1.Законспектуйте: методи збирання інформації при

22, с. 337-398;
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дослідженні соціально-трудової сфери.
2. Скласти таблицю: Види соціологічних досліджень.
Тема № 13: Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток
соціально-трудових відносин.
1. Підготуватись до дискусії: основні причини та наслідки
міжнародної трудової міграції
2.Скласти конспект: основні конвенції в галузі захисту прав
людини та в галузі зайнятості населення.
3. Підготувати реферат за п. 5.1.1.

25, с. 309-333;
30, с. 423-437;
32, с. 412-419.

22, с. 399-455;
25, с. 332-372;
30, с. 285-299.

5. Індивідуальні заняття
5.1.1. Теми рефератів
1. «Економіка праці та соціально-трудові відносини» як наука, її завдання.
2. Зміст і сутність економічної категорії «праця». Класифікація праці.
3. Етапи становлення науки «Економіка праці та соціально-трудові
відносини».
4. Поняття населення. Трудові ресурси, їх структура.
5. Економічно-активне і економічно неактивне населення.
6. Поняття трудового потенціалу суспільства, людини, підприємства.
7. Режими і типи відтворення населення.
8. Види руху населення.
9. Природний рух населення, його види. Показники природного руху.
10. Просторовий рух населення, його види. Показники просторового руху.
11. Персонал підприємства, його облікова і необлікова чисельність.
12. Професія, спеціальність і кваліфікація персоналу.
13. Категорії персоналу підприємства, їх функції.
14. Мобільність персоналу, її види, причини.
15. Абсолютні і відносні показники руху персоналу.
16. Види витрат на персонал, їх ефективність.
17. Продуктивність праці. Чинники, що на неї впливають.
18. Показники продуктивності праці.
19. Методи вимірювання продуктивності праці.
20. Види трудомісткості, їх взаємозв’язок.
21. Фактори зростання продуктивності праці.
22. Визначення доцільності заміни живої праці капіталом.
23. Ринок праці, умови його виникнення, функції.
24. Переваги і недоліки ринку праці.
25. Елементи ринку праці. Особливості товару «робоча сила».
26. Поняття зайнятості і зайнятого населення.
27. Види зайнятості населення. Гнучкі форми зайнятості.
28. Державне регулювання зайнятості населення.
29. Сутність безробіття, його типи і форми.
30. Причини та наслідки безробіття.

14

31. Показники визначення рівня безробіття. Закон Оукена.
32. Державні гарантії та допомоги по безробіттю.
33. Зміст і завдання організації праці.
34. Поділ праці. Види поділу праці на підприємстві.
35. Трудовий (виробничий) процес.
36. Класифікація робочих місць.
37. Умови праці, що впливають на працездатність робітників.
38. Робочий час, його склад і структура.
39. Регламентовані і нерегламентовані простої і перерви, причини виникнення.
40. Методи вивчення витрат робочого часу.
41. Види норм праці.
42. Структура норми часу, штучно-калькуляційний час.
43. Методи визначення норм праці.
44. Законодавче регулювання робочого часу і відпочинку.
45. Сутність заробітної плати, її функції та принципи встановлення.
46. Погодинна форма заробітної плати, її види.
47. Відрядна форма заробітної плати. Пряма і непряма відрядна.
48. Відрядно-преміальна та відрядно-прогресивна форма визначення заробітку.
49. Акордна заробітна плата, сфери її застосування.
50. Тарифна система оплати праці.
51. Безтарифна система оплати праці.
52. Державне регулювання оплати праці. Мінімальна заробітна плата.
53. Планування й аналіз заробітної плати.
54. Види доходів і витрат населення, показники розподілу доходів.
55. Рівень життя населення, індекс вартості життя.
56. Сутність і значення соціального партнерства.
57. Суб’єкти соціально-трудових відносин.
58. Типи соціально-трудових відносин.
59. Соціальна політика, її основні напрямки. Якість життя.
60. МОП, її завдання, основні напрямки діяльності.
5.1.2. Теми курсових робіт
Навчальним планом не передбачено
5.1.3. Теми наукових робіт
1. Становлення нових за структурою та змістом соціально-трудових відносин як
складова реформування української економіки.
2. Праця і соціально-трудові відносини як об’єкт наукового дослідження.
3. Державна політика нарощування трудових ресурсів.
4. Державне і договірне регулювання трудових відносин у перехідній
економіці.
5. Роль держави у розвитку освіти.
6. Порівняльний аналіз неокласичної та кейнсіанської концепцій зайнятості.
7. Концепція зайнятості населення в Україні: погляд крізь призму світового
досвіду.
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8. Основні напрямки перетворення державної моделі загальної зайнятості у
ринкову.
9. Підвищення стимулюючого потенціалу у заробітній платі.
10. Молодь і особливості її соціального захисту.
11. Основні засади державної політики зайнятості в сучасній Україні.
12. Стратегія пенсійного забезпечення в Україні.
13. Регіональний ринок праці: досвід оперативного аналізу проблем зайнятості
та безробіття.
14. Плюралізація і диверсифікація зайнятості населення в трансформаційній
економіці.
15. Структурні зрушення зайнятості населення за умов ринкової трансформації
в Україні.
6. Методи навчання
Основними видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: а)
лекції, б) практичні та семінарські заняття, в) самостійна робота студента, г)
консультації.
Методи навчання є одним з найважливіших компонентів навчального
процесу. Без відповідних методів діяльності неможливо реалізувати цілі і
завдання навчання, досягнути відповідних результатів. У процесі навчання
зв’язок методу з іншими компонентами взаємо-зворотний: метод є похідним від
цілей, змісту, форм навчання; водночас він суттєво впливає на можливості їх
практичної реалізації. Навчання прогресує настільки, наскільки дозволяють
йому рухатися уперед застосовані методи.
Форми організації навчання студентів наступні:
Лекція – це форма проведення аудиторного заняття студентів, яка на
проблемному рівні забезпечує доведення лектором навчальної інформації
шляхом викладання загальних і особливих положень теоретичного матеріалу
даної навчальної дисципліни. Метою кожної лекції є висвітлення лектором
проблемних аспектів курсу, характеристика основних категорій, ретельний
розгляд окремих особливостей теми та визначення певних тенденцій,
використання інформації у практичній діяльності правознавців.
Семінари та практичні заняття – форма навчального заняття, яка
передбачає обмін думками та поглядами учасників з приводу даної теми, а
також розвивають мислення, допомагають формувати погляди і переконання,
виробляють вміння формулювати думки й висловлювати їх, вчать оцінювати
пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів.
Самостійна робота – є однією з основних форм організації навчання у
час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Форми організації самостійної
роботи різні: вивчення та конспектування нормативних актів, розгляд
додаткових питань за темами які вивчаються, підготовка доповідей, виконання
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завдань та вирішення задач заданих викладачем, тощо. Методичні матеріали
для самостійної роботи студентів повинні передбачати можливість проведення
самоконтролю з боку студента. Для самостійної роботи студенту також
рекомендується відповідна наукова та фахова монографічна і періодична
література.
Індивідуальні завдання – це форма самостійної роботи з дисципліни:
реферати, розрахункові завдання, графічні, тощо, які видаються студентам в
терміни, передбачені вищим навчальним закладом. Індивідуальні завдання
виконуються студентом самостійно при консультуванні з викладачем.
Допускаються випадки виконання комплексної тематики кількома студентами.
Консультації – це форма навчального заняття, при якій студент отримує
відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних
теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування, або
консультації за темами, що не увійшли до основних аудиторних занять. Також
відпрацювання студентами пропущених лекцій, семінарських або практичних
занять. Консультація може бути індивідуальною або проводитися для групи
студентів, залежно від того, чи викладач консультує студентів з питань,
пов’язаних із виконанням індивідуальних завдань, чи з теоретичних питань
навчальної дисципліни.
Контроль за знаннями студентів може проводитись: на практичних
заняттях у вигляді письмової роботи за варіантами; підсумковий контроль у
вигляді письмової роботи за варіантами або тестовий за модулями.
Ці форми навчання дають можливість у повному обсязі вивчати новий
матеріал, закріплювати його, прищеплювати практичні навички.
Під час викладення дисципліни ««Економіка праці та соціально-трудові
відносини» застосовуються наступні методи навчання: активні методи – лекції
з моделюванням проблемних ситуацій, лекції із застосуванням зворотного
зв’язку; практичні методи – розв’язання аналітичних завдань і задач,
розв’язання контрольно-навчальних тестів, вирішення завдань за допомогою
ПК, робота в невеликих групах; нетрадиційні методи – семінари-дискусії,
рольові ігри, управлінські та навчальні ігри, соціально-психологічні,
педагогічні й інші тренінги тощо.
.
7. Перелік питань та завдань, що виносяться на підсумковий контроль –
залік:
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.
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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.
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.
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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.
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.
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86. Основні нормативно-правові акти проведення моніторингу соціальнотрудової сфери в Україні.
8. Критерії та засоби оцінювання результатів навчання здобувачів

Контрольні заходи оцінювання результатів навчання включають в себе
поточний та підсумковий контроль.
Засобами оцінювання результатів навчання є: залік, тести, реферати,
результати виконання завдань та досліджень, інші види індивідуальних та
групових завдань.
Поточний контроль.
До форм поточного контролю належить оцінювання:
- рівня знань під час практичних занять;
- якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і
має на меті перевірку набутих здобувачем вищої освіти (далі - здобувач) знань,
умінь та інших компетентностей з навчальної дисципліни.
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту
знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до
журналів обліку роботи академічної групи за національною системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно»,»незадовільно»).
Оцінки за самостійну та індивідуальну роботу виставляються в журналі
обліку роботи академічної групи окремою графою за національною системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно»,»незадовільно»). Результати
цієї роботи враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.
Здобувач, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття
або самостійну роботу, зобов’язаний перекласти її.
Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед
підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з
оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100 –
бальної системи помножується на коефіцієнт 10.
Загальна кількість
Результат
Результат
балів (перед
= (( навчальних занять + самостійної )/ 2 )* 10
підсумковим
за семестр
роботи за
контролем)
семестр
Підсумковий контроль.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання
на певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах.
Для обліку результатів підсумкового контролю використовується
поточно-накопичувальна інформація, яка реєструється в журналах обліку
роботи академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін
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відображаються у відомостях успішності, навчальних картках здобувачів,
залікових книжках. Присутність здобувачів на проведенні підсумкового
контролю (заліку) обов’язкова. Якщо здобувач вищої освіти не з’явився на
підсумковий контроль (залік), то науково-педагогічний працівник ставить у
відомість обліку успішності відмітку «не з’явився».
Підсумковий контроль (залік) оцінюється на національною шкалою. Для
переводу результатів, набраних на підсумковому контролі, з національної
системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким чином
максимально кількість балів на підсумковому контролі (заліку), які
використовуються при розрахунку успішності здобувачів, становить – 50.
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів,
отриманих здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому
контролі (заліку).
Підсумкові бали
навчальної
дисципліни

= Загальна кількість балів + Кількість балів
(перед підсумковим
за підсумковим
контролем)
контролем

Оцінка
в балах

90 – 100

Оцінка за
національною
шкалою

Відмінно
(―зараховано‖)

82 – 89
Добре
(―зараховано‖)
75 – 81

Оцінка

Здобувач вищої освіти, який під час складання підсумкового контролю
(екзамену) отримав незадовільну оцінку, складає його повторно. Повторне
складання підсумкового екзамену допускається не більше двох разів з кожної
навчальної дисципліни: один раз – викладачеві, а другий - комісії, до складу
якої входить керівник відповідної кафедри та 2-3 науково-педагогічних
працівника.
9. Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за шкалою ECTS
Пояснення

„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі
А навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані в
повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною
помилкою.
„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному
сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання,
B
виконані, якість виконання більшості з них оцінено числом балів,
близьким до максимального, робота з двома-трьома незначними
помилками.
„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні
завдання, які передбачені програмою навчання, виконані, якість
C виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі
види завдань виконані з помилками, робота з декількома незначними
помилками або з однією–двома значними помилками.
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68 –74

D
Задовільно
(―зараховано‖)

60 – 67

E

35–59

FX
Незадовільно
(„не зараховано‖)

1–34

F

„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але
прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість
передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі
з виконаних завдань містять помилки, робота з трьома значними
помилками.
„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі
практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених
програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість
виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до
мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість
передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або
якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до
мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу
можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з
можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки
„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не освоєно,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані
навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна
робота над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення
якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної
переробки

10. Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни
10.1. Рекомендована література
Основна:
Закони та інші нормативно-правові документи України:
1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436 – IV в чинній редакції.
/ Режим доступу: [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15]
2. Закон України «Про колективні договори і угоди» вiд 01.07.1993 № 3356XII в чинній редакції. / Режим доступу: [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/
show/3356-12]
3. Закон України «Про оплату праці» вiд 24.03.1995 № 108/95-ВР в чинній
редакції. / Режим доступу: [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/108/95%D0%B2%D1%80]
4. Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI в
чинній редакції. / Режим доступу: [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5067-17]
5. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» вiд
15.09.1999 № 1045-XIV в чинній редакції. / Режим доступу:
[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1045-14]
6. Закон України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії
їх діяльності» від 22.06.2012 № 5026-VI в чинній редакції. / Режим доступу:
[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5026-17]
7. Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)» вiд 03.03.1998 № 137/98-ВР в чинній редакції. / Режим доступу:
[http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/137/98-вр]
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8. Закон України «Про охорону праці» вiд 14.10.1992 № 2694-XII в чинній
редакції. / Режим доступу: [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2694-12]
9. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням» вiд 18.01.2001 № 2240-III в чинній редакції. /
Режим доступу: [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1105-14]
10. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
на випадок безробіття» вiд 02.03.2000 № 1533-III в чинній редакції. / Режим
доступу: [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1533-14]
11. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
вiд 09.07.2003 № 1058-IV в чинній редакції. / Режим доступу:
[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1058-15]
12. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності» вiд 23.09.1999 № 1105-XIV в чинній
редакції. / Режим доступу: [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/77-19]
13. Закон України «Про відпустки» вiд 15.11.1996 № 504/96-ВР
в чинній редакції. / Режим доступу: [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/504/96%D0%B2%D1%80]
14. Кодекс законів про працю України вiд 10.12.1971 № 322-VIII в чинній
редакції. / Режим доступу: [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08]
15. Конвенції і рекомендації, прийняті Міжнародною Конференцією праці,
1919 — 1956, Т.1. —Женева: Міжнародне бюро праці, 1991.
16. Конвенції і рекомендації, прийняті Міжнародною Конференцією праці,
1957 — 1990, Т.2. — Женева: Міжнародне бюро праці, 1991.
17. Азаренкова Г.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: посібник
/ Г.М. Азаренкова.- К.: «Ліра-К», 2010.
18. Бабынина Л. С. Экономика труда: учебник. В 2т. Т.1. - М.: издательство
«Альфа – Пресс», 2007. - 760 с.
19. Буряк П. Ю., Карпінський Б. А., Григор’єва М. І. Економіка праці
й соціально-економічні відносини. Київ: Центр навчальної літератури, 2004 440 с.
20. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга Н.М., Чижевські Л.В.
Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для студентів спеціальності
7.050106 «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця; 2-е вид., перероб. і доп. - Житомир: ПП «Рута», 2002. - 480 с.
21. Грішнова O.A. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник
/ O.A. Грішнова. - К.: «Знання», 2009. - 390с.
22. Гриньова В.М., Шульга Г.Ю. Економіка праці та соціально-трудові
відносини: Навч. посіб. / В.М. Гриньова, Шульга Г.Ю. - К.: «Знання», 2010. 310 с.
23. Економіка праці і срціально-трудові відносини. Навчальний посібник /За
ред. В.М.Ковальова. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 256 с.
24. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посіб. / За ред.
Назарової. - К., 2010. - 573с.
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25. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч.-метод. посібник / За
заг. ред. проф. Качана Є. П. - Тернопіль: ТДЕУ, 2006. - 373 с.
26. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навчальний посібник /
Акіліна О.В., Ільїч Л.М. - К.: Алерта, 2010. - 734с.
27. Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навчальний
посібник / В.М. Ковальов, B.C. Рижиков, О.Л. Єськов; Ред. В.М Ковальов. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. - 256 с.
28. Єсінова Н. І. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навчальний
посібник / Н. І. Єсінова. - К: Кондор, 2006 - 432с.
29. Завіновська Г.О. Економіка праці: Навчальний посібник / Г.О. Завіновська.
- К: КНЕУ, 2007. - 304с.
30. Іляш О.І., Гринкевич С.С. Економіка праці та соціально-трудові відносини:
навчальний посібник / О.І. Іляш, С.С. Гринкевич. - Київ : «Ліра-К». 2010. 476с.
31. Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г., Макогон Ю.В та ін. Міжнародна економіка:
Навчальний посібник. - К: Центр навчальної літератури, Видавництво «АртЕк»,
2002. - 436с.
32. Колот A.M. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Підручник / /
[А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон.
наук, проф. А. М. Колота. - К : КНЕУ, 2009. -711с.
33. Костенко Т.Д., Підгора CO., Рижиков B.C., Панков В.А., Герасимов A.A.,
Ровенсъка B.B. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного
підприємства: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005400с.
34. Лукашевич В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : на-вч.
посіб. для студ. вищ. навч. закл./ В. М. Лукашевич. -3-є вид., стер.. - Львів:
Новий Світ - 2000, 2008.-248 c.
35. Мерзляк А. В., Михайлов С П. Економіка праці і СРВ: Навч. посіб. / Під
ред. професора Є. П Михайлова. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 240
с.
36. Міжнародні організації економічного співробітництва: Довідник/
Національний інститут проблем міжнародної безпеки; відповідальний редактор
A.I. Сухоруков, Н.Г. Віденко. - К: НІПМБ, 2005. -116с.
37. Міжнародні організації: Навчальний посібник. За ред. Ю.Г. Козака,
B.B. Ковалевського. - К.: ЦУЛ, 2003. - 288с.
38. Мірошниченко О. Система показників стану соціального партнерства в
Україні та її інформаційне забезпечення // Регіональні аспекти розвитку і
розміщення продуктивних сил України. Збірник наукових праць. Вип. 7. - Рернопіль: «Економічна думка». - 2002. - с. 200-205.
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