
 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Навчальна програма дисципліни - є нормативним документом на основі 

галузевого стандарту вищої освіти (освітньо-професійної програми) відповідно 

до навчального плану. 

В умовах становлення і функціонування ринкової економіки, 

різноманітності форм власності набуває великого значення вивчення проблем 

продуктивності, удосконалення оплати праці, організації і нормування, 

поліпшення планування трудових показників. Навчальна дисципліна 

“Економіка праці і соціально-трудові відносини” є однією з основних, що 

формують майбутнього фахівця - бакалавра в галузі економіки 

Мета дисципліни: формування теоретичних і практичних знань з питань 

функціонування розвитку та регулювання соціально-трудових відносин у 

суспільстві. 

Завдання дисципліни:  

- 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. 

Предметом дисципліни “Економіка праці і соціально-трудові відносини” 

є соціально-трудові відносини на макро- і мікрорівні та закономірності їх 

розвитку. 

Міжпредметні зв’язки. “Економіка праці і соціально-трудові відносини” 

як наукова дисципліна знаходиться у тісній взаємодії з такими складовими 

комплексної науки про працю як економічна теорія, ринок праці, соціологія 

праці, психологія і фізіологія праці, нормування і організація праці, соціальна 

політика, охорона праці, управління персоналом, трудове право, спирається на 

розробки і результати досліджень кожної з цих наук. 

На практиці здійснюється постійне взаємопроникнення одних наукових 

дисциплін в інші, що забезпечує комплексне дослідження усіх проблем, які 

складають зміст дисципліни “Економіка праці і соціально-трудові відносини”. 

Курс  закладає   фундамент  для   вивчення  дисциплін, пов’язаних  з   

галузевою   специфікою   спеціальності  та  спеціалізації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

вивчення  дисципліни 



 

“ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ“ 

 

№ 

з п 

Назва модуля  і теми 

 

 Змістовий модуль І. Праця як основа розвитку суспільства і фактор 

виробництва 

1.  Економіка праці і соціально-трудові відносини як напрям наукових 

досліджень та навчальна дисципліна 

2.  Соціально-трудовий напрям розвитку економічної думки  

3.  Праця як сфера життя людини та провідний чинник економічної 

діяльності 

 Змістовий модуль ІІ. Розвиток і регулювання соціально-трудових 

відносин 

4.  Соціально-трудові відносини як система 

5.  Чинники трансформації соціально-трудових відносин  

6.  Соціальна політика 

7.  Регулювання соціально-трудових відносин 

8.  Соціальне партнерство 

9.  Моніторинг соціально-трудової сфери 

10.  Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових 

відносин  

11.  Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин 

 Змістовий модуль ІІІ. Соціально-трудові відносини на ринку праці 

12.  Людський розвиток – мета і критерій соціально-економічного прогресу 

13.  Населення і трудовий потенціал 

14.  Людський капітал як реалізований трудовий потенціал 

15.  Якість робочої сили 

16.  Ринок праці в системі соціально-трудових відносин 

17.  Регулювання зайнятості населення 

 Змістовий модуль ІV. Моніторинг трудової діяльності та рівня життя 

населення 

18.  Продуктивність. Продуктивність праці: сутність і методи вимірювання 

19.  Фактори і резерви продуктивності праці 

20.  Види, джерела і структура доходів населення 

21.  Диференціація доходів населення: поняття, чинники, методи виміру 

22.  Рівень і якість життя населення 

 Змістовий модуль V. Організаційні, економічні та соціальні аспекти 

процесу праці 

23.  Управління персоналом у системі соціально-трудових відносин на 

мікрорівні 

24.  Організація праці 

25.  Нормування праці 

26.  Заробітна плата в ринковій економіці. Організація заробітної плати 



 

27.  Тарифне нормування оплати праці. Система винагороди за працю 

28.  Аналіз трудових показників 

29.  Планування трудових показників 

30.  Звітність і аудит у сфері праці 

31.  Критерії оцінювання фахового вступного випробування абітурієнтів 

32.  Рекомендована література 

 

 



 

ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ 

до вивчення дисципліни 

“ЕКОНОМІКА ПРАЦІ Й СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ” 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ I. ПРАЦЯ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ 

СУСПІЛЬСТВА І ФАКТОР ВИРОБНИЦТВА 

 

Тема 1. Економіка праці і соціально-трудові відносини як напрям 

наукових досліджень та навчальна дисципліна  

Праця й соціально-трудові відносини як предмет наукового економічного 

дослідження. Праця як об’єкт вивчення дисципліни.  

Формування і розвиток предмета дисципліни “Економіка праці і СТВ”. 

Завдання, які вирішує дисципліна. Взаємозв’язок “Економіки праці і СТВ” з 

іншими дисциплінами 

Література [10, 12-15, 17-20, 22, 23, 42, 46]. 

 

Тема 2. Соціально-трудовий напрям розвитку економічної думки  

Основні етапи становлення економіки праці як науки.  

Наукові теорії з проблем праці та зайнятості: основоположники, 

прихильники, сутність.  

Формування і розвиток предмета науки та дисципліни “Економіка праці й 

соціально-трудові відносини”.  

Актуальні проблеми сучасних соціально-трудових досліджень.  

Література [10, 12-15, 17-20, 22, 23, 42, 46]. 

 

Тема 3. Праця як сфера життя людини та провідний чинник 

економічної діяльності 

Сутність категорії “праця” та її характеристики. Елементи процесу праці. 

Роль праці у розвитку людини і суспільства.  

Зміст і характер праці. Основні елементи, що характеризують зміст праці. 

Види праці та їх характеристики. 

Еволюція праці як чинника виробництва. Праця і науково-технічний 

прогрес. Гуманізація праці. Управління суспільною працею. 

Література [10, 12-15, 17-20, 22, 23, 42, 46]. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. РОЗВИТОК І РЕГУЛЮВАННЯ 

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 

 

Тема 4. Соціально-трудові відносини як система  

Сутність соціально-трудових відносини. Загальна характеристика їх 

системи. 

Сторони і суб’єкти соціально-трудових відносин. 

Предмет соціально-трудових відносин на різних рівнях. 

Принципи і типи соціально-трудових відносин. 



 

Якість трудового життя як результат і показник стану соціально-трудових 

відносин. 

Роботодавці та їхні об'єднання як об’єкти соціально-трудових відносин. 

Нормативно-правова база  діяльності роботодавців та їхніх об`єднань. Закон 

України “Про організації роботодавців”. Конфедерацію роботодавців України. 

Наймані працівники в системі соціально-трудових відносин. Особлива 

роль найманих працівників як сторони і суб’єкта соціально-трудових відносин. 

Представницькі органи найманих працівників. Сучасний стан  профспілкового 

руху в Україні. Нормативно-правові акти, що регламентують діяльність 

профспілок. 

Література [1-2, 4-7, 10, 12-18, 29, 31, 36, 37, 46]. 

 

Тема 5. Чинники трансформації соціально-трудових відносин  

Організаційно – технічні чинники трансформації відносин у сфері праці.  

Зміни у відносинах власності та їх вплив на зміст характеристики 

соціально-трудових відносин. 

Глобалізація економіки та її вплив на соціально-трудову сферу. 

Соціальне партнерство як чинник трансформації та оптимізації відносин у 

сфері праці. 

Література [1-2, 4-7, 10, 12-18, 29, 31, 36, 37, 45]. 

 

Тема 6. Соціальна політика 

Поняття, сутність, мета та завдання соціальної політики. Суб’єкти та 

умови реалізації соціальної політики. Основні напрями та пріоритети державної 

соціальної політики.  

Поняття соціального захисту та його основні напрямки в сфері праці. 

Система соціального захисту. Система соціальних гарантій у сфері праці. 

Напрями соціального захисту. Соціальні інститути і механізм соціального 

захисту працівників. Соціальний інститут. Соціальні гарантії.  

Література [ 10, 12, 13, 18-20, 22, 23, 26, 42]. 

 

Тема 7. Регулювання соціально-трудових відносин 

Система заходів громадського і державного регулювання соціально-

трудових відносин. 

Колективно-договірне регулювання відносин у сфері праці. 

Пріоритетні напрями колективно-договірного регулювання відносин у 

сфері праці. Забезпечення ефективної зайнятості. Договірне регулювання 

оплати праці. Організація та охорона праці. Розвиток персоналу. 

Література [1-2, 4-7, 10, 12-18, 29, 31, 36, 37, 45]. 

 

Тема 8. Соціальне партнерство  

Сутність соціального партнерства та його роль у функціонуванні ринкової 

економіки. Суспільне призначення соціального партнерства. Рівні, суб’єкти, 

об’єкт соціального партнерства. Система соціального партнерства. Основні 

сторони соціального партнерства та їх функції. 



 

Форми і принципи соціального партнерства. Основні принципи (загальні 

принципи) соціального партнерства в Україні. Специфічні принципи: при 

веденні колективних переговорів, при укладанні договорів і угод, при взаємних 

консультаціях і контролі, при вирішенні колективних спорів.  

Оцінка стану соціального партнерства в Україні та напрями його 

розвитку. Органи соціального партнерства в Україні.  

Міжнародний досвід соціального партнерства. Міжнародні організації. 

Основні моделі соціального партнерства. 

Література [10, 12-20, 29, 32-33, 39-40, 44, 46]. 

 

Тема 9. Моніторинг соціально-трудової сфери  

Сутність і завдання моніторингу соціально-трудової сфери. Основні 

принципи, на яких ґрунтується моніторинг. Концепція моніторингу соціально-

трудової сфери. 

Джерела інформації про зайнятість і соціально-трудові відносини. 

Адміністративна статистика. Вибіркові обстеження домогосподарств. Вибіркові 

обстеження підприємств. Соціологічні обстеження 

Основні напрями моніторингу соціально-трудової сфери. Соціально-

демографічні та міграційні процеси. Зайнятість, ринок праці, безробіття. 

Соціально-трудові процеси на підприємствах. Доходи та рівень життя 

населення. Соціально-психологічний клімат у трудових колективах. 

Організація моніторингу соціально-трудової сфери в Україні. Об'єкти 

моніторингу соціально-трудової сфери. 

Література [1, 3, 6-7, 10-18, 22-23, 25, 28, 40-43, 45- 46]. 

 

Тема 10. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток 

соціально трудових відносин  

Міжнародні акти про економічні, соціальні й культурні права людини. 

Міжнародна організація праці (МОП) у сучасному світі: цілі, завдання, 

структура. Основні мотиви створення МОП. Міжнародна конференція праці 

(МКП). Галузеві комітети. Регіональні конференції. Адміністративна рада. 

Міжнародне бюро праці (МБП). 

Організація діяльності Міжнародної організації праці.  

Механізм нормотворчої діяльності МОП. Міжнародний кодекс праці. 

Основні Конвенцій МОП у сфері соціально-трудових відносин. 

Основні напрями вдосконалення нормотворчої діяльності МОП на 

сучасному етапі. Ратифікація конвенцій. 

Проблеми розвитку національного трудового законодавства та його 

інтеграція у світове співтовариство. 

Література [8-10, 12-15, 17-20, 38, 42, 46]. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

НА РИНКУ ПРАЦІ 

 



 

Тема 11. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових 

відносин 

Моделі соціально-трудових відносин у світовій практиці. 

Зарубіжний досвід участі держави у регулюванні соціально-трудових 

відносин, оцінка доцільності і необхідності його використання в Україні. 

Література [1-2, 4-7, 10, 12-18, 29, 31, 36, 37, 44]. 

 

Тема 12. Людський розвиток – мета і критерій соціально-

економічного прогресу 

Соціально-економічна концепція людського розвитку. Логіка концепції 

людського розвитку.   

Індекс людського розвитку: методологія визначення, призначення, сфера 

використання. Розрахунок індексів тривалості життя, рівня освіченості, 

скоригованого реального ВВП на душу населення як складових індексу 

людського розвитку. 

Індекс людського розвитку регіонів України. 

Література [10, 12-15, 17-20, 22-24, 42, 45, 46]. 
 

Тема 13. Населення і трудовий потенціал 

Населення як демоекономічна категорія. Сутність поняття “населення”. 

Класифікація населення в економіці праці. Демографічні процеси. 

Відтворення населення і його характеристики (показники). Види руху 

населення. Показники природного руху населення. Показники механічного руху 

населення. Показники та основні напрями міграції населення України. 

Трудові  ресурси як соціально-економічна категорія. Узагальнені 

показники трудового потенціалу. 

Структура і розміщення населення України. Статева і вікова структура. 

Міське і сільське населення. Національний склад населення. 

Економічно активне і економічно неактивне населення. Економічна 

активність. Зайняті економічною діяльністю. Безробітні. Економічно неактивне 

населення. 

Трудовий потенціал: сутність, показники, структура. Формування 

трудового потенціалу. Трудовий потенціал працівника. Трудовий потенціал 

підприємства. Трудовий потенціал суспільства. 

Література [10, 12-15, 17-20, 22-24, 42, 45]. 

 

Тема 14. Людський капітал як реалізований трудовий потенціал 
Розвиток концепції людського капіталу. 

Людський капітал як соціально-економічна категорія. Розвиток і 

використання людського капіталу.  

Інвестиції в людський капітал: суть, види та особливості. Аналіз зисків та 

витрат при інвестиціях в освіту. Очікувана віддача від інвестицій в освіту. 

Економічна оцінка ефективності інвестування в людський капітал. 

Література [10, 12-15, 17-20, 22-24, 42, 45, 46]. 

 



 

Тема 15. Якість робочої сили 

Сутність категорії "робоча сила" та зміст її якісних характеристик. Вимоги 

до якості робочої сили в умовах НТР і становлення ринку праці. 

Розвиток робочої сили в системі безперервної освіти. Професійний 

розвиток та компетентність персоналу. Організаційні основи та зміст підготовки 

працівників на вітчизняних підприємствах. Ефективність системи професійної 

підготовки. 

Література [12, 20, 23, 42, 46]. 

 

Тема 16. Ринок праці в системі соціально-трудових відносин 

Ринок праці: сутність, зміст і функції. Умови виникнення ринку праці. 

Основними умовами ефективного функціонування ринку праці. Функції ринку 

праці. 

Механізм функціонування ринку  праці. Суб'єкти ринку праці. 

Сегментація ринку праці.  Гнучкість ринку праці.  

Тенденції сучасного ринку праці в Україні.  

Попит і пропозиція на ринку праці. Попит на робочу силу. Пропозиція 

робочої сили. Ціноутворення на ринку праці. Кон’юнктура ринку праці. 

Взаємодія попиту та пропозиції на ринку праці. Модель ринку праці. 

Безробіття: сутність, типи, соціально-економічні наслідки.  

Методики розрахунку рівня безробіття в Україні. Рівень економічної 

активності населення. Чисельність зайнятих. Рівень зайнятості. Чисельність 

безробітних. Рівень безробіття.  

Література [3, 7, 10-15, 17-20, 22-23, 25, 28, 41, 43, 45-46]. 

 

Тема 17. Регулювання зайнятості населення 

Суть, форми і види зайнятості. Закон України “Про зайнятість населення”. 

Продуктивна зайнятість. Раціональна зайнятість. Повну зайнятість. 

Державна політика зайнятості. Основні напрямами державної політики 

зайнятості. Державна служба зайнятості. Основні завданнями державної служби 

зайнятості. Державну програма зайнятості населення. 

Соціальні гарантії в сфері зайнятості. Державні гарантії зайнятості 

населення в Україні. Пільги і компенсації вивільненим працівникам. Особливі 

гаранти надаються працівникам, які втратили роботу через зміни в організації 

виробництва і праці. Вихідна допомога. Умови виплати допомоги з безробіття 

громадянам, зареєстрованим на загальних підставах. Розміри допомоги з 

безробіття громадянам, зареєстрованим на загальних підставах. Матеріальна 

допомога з безробіття. 

Колективний договір  і його роль у регулюванні трудових відносин 

зайнятості. Закон України «Про колективні договори і угоди». Колективні 

переговори. 

Міжнародний досвід регулювання зайнятості. Програми сприяння 

зайнятості. Програми підтримання доходів. 

Література [1, 3, 6-7, 10-18, 22-23, 25, 28, 41-43, 45]. 

 



 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV. МОНІТОРИНГ ТРУДОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТА РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ 

 

Тема 18. Продуктивність. Продуктивність праці: сутність і методи 

вимірювання 

Сутність продуктивності й продуктивності праці. 

Показники продуктивності праці. Виробіток і трудомісткість. Показники 

виробітку. 

Методи виміру продуктивності праці. Натуральний метод. Трудовий 

метод. Вартісний (грошовий) метод. Індекси продуктивності праці. 

Нормативний метод визначення чистої продукції. 

Література [10, 12-20, 22, 23]. 

 

Тема 19. Фактори і резерви продуктивності праці 

Умови і фактори зростання продуктивності праці та їх класифікація. 

Основні групи факторів продуктивності. Фактори, що визначають підвищення 

продуктивності праці. 

Резерви підвищення продуктивності праці та їх класифікація. 

Програми продуктивності праці на виробництві. Цілі програми. Етапи 

розробки програми. 

Література [10, 12-20, 22, 23, 45]. 

 

Тема 20. Види, джерела і структура доходів населення 

Структура доходів населення. Структура грошових доходів і сукупних 

ресурсів домогосподарств. Структура доходу співробітника підприємства. 

Джерела особистих доходів. Номінальні і реальні доходи. Поняття сукупного, 

чистого, скоригованого чистого та кінцевого доходів. Трудові і нетрудові 

доходи.  

Література [2, 7, 10, 12-20, 26, 30, 34, 42-43]. 

 

Тема 21. Диференціація доходів населення: поняття, чинники, методи 

виміру 

Структура витрат населення України. Диференціація доходів (витрат) 

населення. Децильний коефіцієнт диференціації доходів (витрат). Коефіцієнт 

фондів. Коефіцієнт нерівності розподілу доходів (витрат) серед населення або 

концентрації доходів (витрат). 

Споживання продуктів харчування на душу населення за рік. Розподіл 

населення України за рівнем середньодушових грошових витрат. 

Чинники, що впливають на величину та диференціацію доходів 

населення. Державне регулювання доходів населення.  

Література [2, 7, 10, 12-20, 26, 30, 34, 42-43]. 

 

Тема 22. Рівень і якість життя населення 

Рівень життя: поняття і чинники, що його визначають. Кількісні і якісні 

показники рівня життя. Узагальнюючі вартісні показники рівня життя 



 

населення. Показник якості трудового життя. Індекс вартості життя. Індексація 

доходів населення.  

Методичні основи спостереження за динамікою рівня життя населення.  

Прожитковий мінімум і методи його розрахунку.  

Мінімальні соціальні стандарти рівня життя населення.  

Соціальні трансферти як елементи формування рівня життя і доходів. 

Література [2, 7, 10, 12-20, 26, 30, 34, 42-43]. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V. ОРГАНІЗАЦІЙНІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА 

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ПРАЦІ 

 

Тема 23. Управління персоналом у системі соціально-трудових 

відносин на мікрорівні 

Управління персоналом його сутність та роль в сучасних умовах. Існуючі 

методи управління персоналом та їх взаємозв’язок. 

Кадрова політика її складові. Програми розвитку персоналу. Плани 

підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки працюючих. Атестація 

персоналу та її роль у зростанні конкурентноздатності виробництва. Система 

мотивації та оцінки персоналу. Кар’єрний ріст та його планування на сучасних 

фірмах і компаніях. Аутплейсмент і його впровадження в роботу кадрових 

служб. 

Література [10, 12, 15, 18,  19, 20, 35] 

 

Тема 24. Організація праці  

Поняття, зміст і складові організації праці. Сутність, зміст і значення 

організації праці. Характеристика складових організації праці на рівні 

підприємства. Взаємозв’язок організації праці з організацією виробництва. 

Поділ і кооперування праці. Суспільний і технічний поділ праці. Основні 

види поділу праці всередині підприємства. Колективні форми організації 

сучасної праці. 

Організація робочих місць. Робоче місце як первинна ланка виробництва. 

Класифікація робочих місць. Оснащення, планування, обслуговування, 

раціоналізація, атестація робочих місць. 

Умови праці: сутність і значення. Фактори, які впливають на умови праці. 

Фази працездатності у процесі трудового циклу. Фактори виробничого 

середовища, що впливають на працездатність людини. 

Література [10, 12-23, 27, 30, 42]. 

 

Тема 25. Нормування праці  

Нормування праці як складова її організації. Сутність і значення 

нормування праці. Зміст роботи з нормування праці. Норми праці. Об’єкти 

нормування праці. 

Класифікація витрат робочого часу. Загальні вимоги до режимів роботи. 

Час роботи і час перерв у роботі. Нормований та ненормований робочий час. 

Система нормативів і норм праці. Методи нормування праці. 



 

Література [10, 12-23, 27, 30, 42]. 

 

Тема 26. Заробітна плата в ринковій економіці. Організація заробітної 

плати 

Вартість робочої сили та її зв’язок з оплатою праці. Фактори, що 

впливають на зменшення рівня оплати праці. 

Заробітна плата як соціально-економічна категорія. Заробітна плата як 

елемент ринку праці. Заробітна плата як ціна робочої сили. Сутність поняття 

“заробітна плата”. Функції заробітної плати. 

Організація заробітної плати, її елементи і принципи. Основна заробітна 

плата. Додаткова заробітна плата. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. 

Структура заробітної плати. Організація заробітної плати на підприємстві. 

Література [2, 7, 10, 12-20, 26, 30, 34, 42-43]. 

 

Тема 27. Тарифне нормування оплати праці. Система винагороди за 

працю 

Тарифна система регулювання заробітної плати. Елементи тарифної 

системи: тарифна сітка, тарифна ставка, надбавки і доплати до тарифних ставок, 

схема посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні довідники. Тарифні розряди і 

тарифні коефіцієнти. Розрахунок ставки 1-го розряду. 

Системи винагороди за працю. Форми і системи заробітної плати. 

Системи погодинної форми оплати праці. Системи відрядної форми оплати 

праці. 

Організація преміювання працівників. Основні й додаткові умови 

преміювання. Індивідуальне та колективне преміювання робітників. Показники 

й умови преміювання робітників, бригад, цехів і дільниць. 

Мінімальна заробітна плата і мінімальні гарантії держави у сфері праці та 

її оплати. Закон України «Про оплату праці». Визначення розміру мінімальної 

заробітної плати. Мінімальні гарантій держави в сфері праці та її оплати. 

Література [2, 7, 10, 12-20, 26, 30, 34, 42-43]. 

 

Тема 28. Аналіз трудових показників 

Сутність та значення економічного аналізу у трудовій сфері.  

Аналіз конкретного ринку праці і трудових відносин – основа стратегії 

окремих організацій. Інформація щодо сфери праці і зайнятості. 

Аналіз статистичної сукупності даних щодо процесів, які здійснюються в 

сфері праці. Завдання і напрями аналізу продуктивності праці. Аналіз 

трудомісткості. Аналіз чисельності і складу працівників. Аналіз використання 

фонду заробітної плати і рівня середньої заробітної плати.  

Література [10, 18-20, 22, 23, 42]. 

 

Тема 29. Планування праці 

Сутність і значення планування праці. Завдання планування праці. 

Основні трудові показники: продуктивність праці, чисельність працівників, 



 

фонд заробітної плати та середня заробітна плата. Комплексна система 

показників праці на підприємстві. 

Види планів з праці. Показники праці як складова бізнес-плану. 

Методи планування трудових показників. Планування продуктивності 

праці, чисельності персоналу, фонду заробітної плати. 

Планування соціального розвитку трудових колективів. Етапи розробки 

плану соціального розвитку. 

Література [10, 12-20, 22, 23, 42]. 

 

Тема 30. Звітності і аудит у сфері праці 

Аудит в сфері праці. Мета аудиту у сфері праці. Класифікація аудиту. 

Значення аудиту в трудовій сфері. 

Напрями, етапи і методи проведення аудиту в сфері праці. Методичні 

прийоми аудиту в соціально-трудовій сфері. 

Ефективність аудиту в трудовій сфері. Аналіз “вартість - ефективність”. 

Оцінка діяльності служб управління працею. 

Звітність з питань праці. Державна статистична звітність з питань праці. 

Література [10, 12-20, 22, 23, 42-45]. 



 

Критерії оцінювання для додаткового вступного випробування 

абітурієнтів зі спеціальності «Економіка» до СВО «Магістр» 

 

Кожний варіант фахового вступного випробування складається з 10 

завдань. 

Максимальна можлива сума набраних балів становить 200. 

Мінімальна кількість балів для участі в конкурсному відборі 

становить 100 балів. 

Нормативи оцінювання 

Кількість вірних відповідей Оцінка (кількість балів) 

1-4  до 100 

5 100 

6 120 

7 140 

8 160 

9 180 

10 200 
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