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ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І  
 

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ  
 

ВІДНОСИНИ 



 Предметом вивчення дисципліни є 

Мета вивчення дисципліни 

 
надання здобувачу освіти таких можливостей та переваг: формування 

знань, вмінь та навичок щодо використання методичного апарату 
економічного діагностування для вивчення стану підприємства 

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО-
ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

Обсяг – 5 кредити,  150 
годин, в т.ч.  лекцій – 
30 год., 

практичні та семінарські 
заняття –  30 год., 
самостійна  робота – 8 
90 год. 

Період навчання −  
3 курс , 5 семестр 

Підсумкова 
форма контролю 

− залік 



Вивчення дисципліни додатково  

сприяє формуванню студентом таких 

компетентностей 
Здатність застосовувати знання та 
набуті вміння для оперативного 
управління поточною діяльністю 
організації, колективом, розподіл 
повноважень між його членами 

 

Планування та прогнозування 
діяльності організації, потреби в 

ресурсах, особистої роботи, 
соціально-економічних явищ 

 

Здатність використовувати 
раціональні форми організації 

управління, організовувати 
колективну працю 

 

Здатність до розробки 
ефективних систем мотивації, 

створення сприятливого 
соціально-психологічного клімату 

в колективі 

 

Здатність контролювати 
операційні процеси в організації, 

якість продукції (послуг), 
виконання управлінських рішень 

Здатність до аналізу та синтезу 
явищ та процесів на основі 

логічних аргументів та 
перевірених фактів 

 

Здатність до пошуку, 
систематизації та обробки 
інформації за допомогою 
сучасних інформаційних 

технологій 

 

Критичне осмислення поведінки і 
здатність до самокритики 

 

Здатність працювати в групі, 
організовувати ефективну 

взаємодію членів групи 

 

Системність щодо аналізу явищ, 
процесів 

 

Здатність до комунікаційної 
взаємодії в господарській 

діяльності 

 

Здатність до комунікаційної 
взаємодії в господарській 

діяльності 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

Лекційні  
блоки: 

•Продуктивність і 
ефективність праці 

 

•Політика доходів і 
оплата праці 

 

•Планування праці 

 

•Аналіз, звітність, 
аудит у сфері праці 

 

•Моніторинг 
соціально-трудової 
сфери, як інструмент 
регулювання й 
удосконалення 
соціально-трудових 
відносин 

 

•Міжнародна організа-
ція праці та її вплив на 
розвиток соціально-
трудових відносин 

•Об’єкт, предмет і 
завдання 
дисципліни 

 

•Трудові ресурси і 
трудовий потенціал 
суспільства 

 

•Соціально-трудові 
відносини як 
система 

 

•Соціальне 
партнерство 

 

•Ринок праці та його 
регулювання. 

 

•Соціально-трудові 
відносини зайнятості 

 

•Організація і 
нормування праці 



• Лекційний матеріал 

• Дитанційний курс 

•Методичні вказівки та 
завдання для 
семінарських, 

практичних занять, 
поточного та 
підсумкового 

контролю знань і вмінь 
здобувачів вищої 

освіти 

• Методичні рекомендації і 
завдання для 

виконання самостійної 
роботи 

•Робоча програма  
навчальної дисципліни 

Навчально-методичне, інформаційне забезпечення 



Кадрове забезпечення 

д.е.н., проф. 
Лупак Р.Л. 



Ми чекаємо на вас!  


