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АНОТАЦІЯ КУРСУ

Курс «Економіка праці й соціально-трудові

відносини» допоможе вам розібратися з питаннями

функціонування розвитку та регулювання соціально-

трудових відносин в суспільстві, доходів населення та

оплати праці, стимулювання оптимального

використання людських ресурсів і підвищення
продуктивності та ефективності праці.



МЕТА КУРСУ: набуття студентами визначених 
компетентностей

Компетентності Результати навчання
Знати теоретичні основи формування, розвитку і 

ефективного використання трудових ресурсів.

Знати інструменти і методи державного 

регулювання ринку праці, зайнятості і безробіття.

Вміння аналізувати динаміку основних показників 

ринку праці. 

Володіти системою знань з  теоретико-

методологічних та соціально-економічних 

аспектів сучасних проблем економіки праці й 

соціально-трудових відносин.

Здатність орієнтуватися в типах трудових 

договорів, їх змісті, предметі і сторонах.

Володіти системою знань з організації, 

нормування та оплати праці.

Вміння грамотно застосовувати інструментарій 

нормування і оплати праці різних категорій 

персоналу залежно від специфіки діяльності 

підприємства.

Вміння розраховувати і оцінювати найважливіші 

трудові показники (продуктивність праці, 

заробітна плата, чисельність персоналу та ін.).



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 ТЕМА 1. Об’єкт, предмет і завдання дисципліни.

 ТЕМА 2. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства

 ТЕМА 3. Праця як сфера життєдіяльності та основний фактор виробництва.

 ТЕМА 4. Соціально-трудові відносини як система.

 ТЕМА 5. Механізм функціонування системи соціально-трудових відносин: організаційні аспекти.

 ТЕМА 6. Соціальне партнерство.

 ТЕМА 7. Ринок праці та його регулювання.

 ТЕМА 8. Соціально-трудові відносини зайнятості.

 ТЕМА 9. Планування праці.

 ТЕМА 10. Організація праці.

 ТЕМА 11. Продуктивність і ефективність праці.

 ТЕМА 12. Політика доходів і оплата праці.

 ТЕМА 13. Аналіз, звітність та аудит у сфері праці.

 ТЕМА 14. Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання й удосконалювання

соціально-трудових відносин.

 ТЕМА 15. Міжнародна організація праці і її вплив на розвиток соціально-трудових відносин.

 ТЕМА 16. Міжнародний досвід використання програм регулювання соціально-трудових

відносин.


