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1. Опис дисципліни 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна Дисципліна самостійного вибору ВНЗ
Семестр 4
Кількість кредитів  3
Загальна кількість годин 90
Кількість модулів 3
Лекції, годин 30
Практичні/ семінарські, годин 15
Лабораторні, годин -
Самостійна робота, годин 45
Тижневих годин для денної форми навчання: 6
аудиторних 3
самостійної роботи студента 3
Вид контролю екзамен

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - формування у студентів системи теоретичних і практичних знань про 
категорії, поняття, механізми розвитку і регулювання соціально-трудових відносин 
в Україні на всіх рівнях, забезпечення ефективної   зайнятості населення, оптиміза-
ції і використання трудових ресурсів, формування колективу працівників підприєм-
ства, підвищення ефективності і продуктивності праці і її оплати тощо.

Завдання -оволодіння студентами базовими знаннями з питань сутності еко-
номіки праці та соціально - трудових відносин на макро- і мікрорівні;  набуття 
вмінь використовувати здобуті знання з метою підвищення їх адаптивності до 
сучасних умов ринку праці;  формування навичок наукового аналізу соціально -
трудових процесів на всіх рівнях, викликати у них інтерес до наукових досліджень 
у цій сфері; оволодіння навичками розробки плану з праці та вмінь планувати 
основні трудові показники.



3. Структура дисципліни 

Кількість годин
Назви змістових модулів і тем усього У тому числi

л п/с лаб срс
1 2 3 4 5 6

Змістовий модуль 1. Економіка праці і соціально-трудові відносини у сучасній українській 
економіці

Тема 1. Предмет та задачі курсу 
«Економіка праці і соціально-трудові 
відносини»

7 2 5

Тема 2. Праця, як основа життєдіяльності
людини і суспільства 7 2 1 4

Тема 3. Зайнятість населення і безробіття 9 4 2 3
Тема 4 Соціально-трудові відносини в
ринковій економіці 7 2 2 3

Разом за змістовним модулем 1 30 10 5 15

Змістовий модуль 2. Трудові ресурси і їх формування на макро- і мікрорівнях
Тема 5 Населення – ресурси для трудової 
діяльності 11 4 2 5

Тема 6 Ринок праці – сучасний фактор 
формування робочої сили підприємства 9 4 5

Тема 7 Формування і планування персо-
налу підприємства 9 2 2 5

Разом за змістовним модулем 2 29 10 4 15

Змістовий модуль 3. Організація праці на підприємстві і їх стимулювання
Тема 8 Організація праці на підприємстві 6 2 1 3
Тема 9 Нормування праці 6 2 1 3
Тема 10 Ефективність і продуктивність
праці 7 2 2 3

Тема 11 Мотивація праці 5 2 3
Тема 12 Заробітна плата і її державне 
регулювання 7 2 2 3

Разом за змістовним модулем 3 31 10 6 15
Усього годин 90 30 15 45

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п Вид та тема заняття Години

1

Семінар-дискусія 
Історичні  етапи виникнення науки про працю. Зв’язок економіки 
праці з іншими науками. Праця, як основа життєдіяльності людини 
і суспільства. 

1

2
Семінар запитань і відповідей 
 Зайнятість населення і безробіття 2

3
Семінар-дискусія 
Соціально-трудові відносини в ринковій економіці 2

4
Семінар запитань і відповідей 
Населення – ресурси для трудової діяльності 2



5
Практичне заняття  
Ринок праці – сучасний фактор формування робочої сили 
Формування і планування персоналу підприємства 2

6
Семінар – дискусія 
Наукова організація праці та її складові елементи. Нормування 
праці.  2

7
Семінар – дискусія 
Наукова організація праці та її складові елементи. Нормування 
праці.  2

8
Практичне заняття  
Оплата праці: державне регулювання, основні форми оплати праці 2

5. Індивідуальні завдання

1 Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.
2 Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою.
3 Добір статистичної інформації за результатами звітів Держкомстату України 

про зайнятість населення, міграцію та зайнятих у різних сферах діяльності
4 Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, всеукраїн-

ських та міжнародних семінарах та конференціях. 



6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Змістовий модуль 1. Економіка праці і соціально-трудові відносини у сучасній українській 
економіці

Семінар-дискусія 
Історичні  етапи 
виникнення науки 
про працю. Зв’язок 
економіки праці з 
іншими науками.  

5

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  на семінарському занятті. 
Складання таблиці основних категорій і 
понять.Висловлювання класиків різних історичних епох 
про сутність "праці". Формування відношення до праці  
протягом історії античності, середньорічча, новітньої 
історії.. 
 Джерело [1;2;5;6;16]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка есе для презентації наукових здобутків в 
даній предметній галузі. 

Заслуховування 
доповідей.Відповіді на 

запитання

Семінар-дискусія 
Праця, як основа 
життєдіяльності 

людини і 
суспільства. 

4

1.Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  на семінарському занятті. 
Види праці. Міжнародно законодавсто про працю. 
Організація Роль праці в життєдіяльності людини. 
МОП та її Конвенції.  
 Джерело [ 1-6 ; 9;16;18 ]. 
2. Вивчення понятійного апарату.  
3. Виконання СРС №1 
4. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування,  
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 

понятійний диктант

Семінар запитань і 
відповідей 

 Зайнятість насе-
лення і безробіття

3

1.Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  на семінарському 
занятті.Опрацювання закону України "Про зайнятість". 
Види безробіття та державне регулювання зайнятості 
населання. 
 Джерело [ 1-6 7;8;9;16;18 ]. 
2. Вивчення понятійного апарату.  
3. Виконання СРС №1 
4. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування,  
проведення дискусії, 
заслуховування та 
обговорювання 
повідомлень

Семінар-прак-
тичне заняття 

 Соціально-трудові 
відносини в ринко-

вій економіці

3

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літе-
ратури для обговорення  на семінарському занятті. 
Трудові договора на різних рівнях соціально-трудових 
відносин. Зміст Генеральної угоди, тарифної угоди, тру-
дового контракту.Господарський кодекс України  про 
умови формування соціально-трудових відносин. 
 Джерело [1;2;5;6;21]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка есе для презентації наукових здобутків в 
даній предметній галузі. 

Фронтальне та 
індивідуальне 

опитування, участь в 
обговоренні проблеми, 

розв'язання задач

Разом змістовний 
модуль 1 15

Змістовий модуль 2. Трудові ресурси і їх формування на макро- і мікрорівнях

Семінар запитань і 
відповідей 
Населення – 

ресурси для трудо-
вої діяльності 

5

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  на семінарському занятті. 
Вміння визначити трудові ресурси регіону . Вміння 
визначити економічно активне і економічне неативне 
населення. Поняття трудового потенціалу, трудових 
ресурсів та персоналу підприємства.Формування персо-
налу підприємства. 
 Джерела [1;2;4;6;11]. 
2. Самотестування. 

Фронтальне та 
індивідуальне 

опитування, розв’язання 
практичних завдань



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

3. Підготовка до презентації доповіді. 

Практичне заняття 
Ринок праці – 

сучасний фактор 
формування робо-

чої сили 
підприємства 

5

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  на семінарському занятті. 
Ринок праці : поняття, види, умови розвитку.Сукупний 
попит і сукупна пропозиція на ринку праці. Місткість 
ринку праці. Розподіл ринку праці за сегментами. 
Фактори, що впливають на формуванн робочої сили 
підприємства. Показники руху персоналу підприємства. 
 Джерела [1;3;6;11;21;22;25;26].

Фронтальне та 
індивідуальне 

опитування. Розв’язання 
задач

Практичне заняття 
Формування і пла-
нування персоналу 

підприємства 
5

1.Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  на семінарському занятті.  
Процес відбору і підбору персоналу підприємства. 
Можливість професійного зростання та кар'єрного 
росту. Організація тренінгів та конкурсів на 
підприємстві. 
Джерела [7-11;14;18;24;33] 
2. Самотестування.  

Розв’язання задач, 
тестування

Разом змістовий 
модуль2 15

Змістовий модуль 3. Організація праці на підприємстві і їх стимулювання

Семінар – дискусія 
Наукова організа-
ція праці та її скла-
дові елементи. 

Нормування праці. 
5

1.Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань семінару. Поняття 
норм і нормативів з праці. Організація праці і її скла-
дові елементи. Кооперація і розподіл праці. Режими 
праці та режими відпочинку. Поняття наукової органі-
зації праці.Відповідальність працівників. Дисципліна 
праці. 
Джерело [1, 2, 4, 6,7,8,9,10,11,12]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Фронтальне та 
індивідуальне 

опитування, розв’язання 
практичних завдань

Практичне заняття 
Ефективність і 
продуктивність 

праці та показники 
оцінки 

5

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  на семінарському занятті. 
Поняття продуктивності і ефективності праці: показ-
ники оцінки  та фактори впливу.Залежність кінцевих 
показників діяльності пдприємств від рівня продуктив-
ності праці. 
Джерела [1;2;6;7-12;15;19;20]. 
2. Підготовка до вирішення ситуаційних задач 

Розв’язання задач, 
тестування

Практичне заняття 
Оплата праці: дер-
жавне регулю-
вання, основні 
форми оплати 

праці 

5

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літе-
ратури для обговорення  на семінарському 
занятті.Закон України "Про оплати праці" . Форми і 
системи оплати праці, що використовують підприєм-
ства. Безтарифна система оплати праці. Тарифна 
система оплати праці.Дережавні стандарти і гарантії в 
сфері оплати праці. Позитивний досвід організації 
оплати праці на підприємстві і стимулювання працівни-
ків. Організація преміювання працівників підприєм-
ства. Розробка  Положення "Про преміювання" на 
підприємстві. 
Джерела [1;2;6;7-12;20;24;30;31;33]. 
2. Підготовка до вирішення ситуаційних задач 

Розв’язання задач, 
тестування

Разом змістовий 
модуль 3 15



7. Результати навчання

1 Знання  сутності та принципів дії  ринку праці, формування попиту і пропозиції на ринку 
праці.

2 Знання  законодавства України з праці і заро
3 Знання сутності  соціально - трудових відносин на макро- і мікрорівні
4 Уміння оцінити ефективність державної політики щодо сприяння зайнятості населення 
5 Уміння разрахувати  фонд робочого часу
6 Уміння розрахувати коефіцієнти руху персоналу
7 Уміння розрахувати показники міграції населення
8 Уміння розрахувати показники ефективності  праці
9 Уміння скласти штетний розклад
10 Уміння розробляти план з праці
11 Знати зміст колективних угод, тарифних угод та Генеральної угоди.
12 Знати роль і місце профспілків в соціально-трудових відносинах

8. Форми навчання
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій,

рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 
літератури).

9. Методи оцінювання
Екзамен



10. Розподіл балів, які отримують студенти
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень сфор-

мованності компетентностей  студента  оцінюються у випадку проведення екза-
мену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю -
екзамену (50 балів).

Оцінювання протягом семестру  
Вид роботи/бали

№ теми 
практичного 
заняття

Тестові 
завдання

Задачі, 
завдання, 
кейси тощо

Обговорення 
теоретичних 
питань теми

Індивідуальне 
завдання ПМК Сума 

балів

Змістовий модуль 1

Тема 1 2 2

Тема 2 2 2

Тема 3 1 2 3

Тема 4 1 2 3
Разом 
змістовий 
модуль 1

2 8 5 15

Змістовий модуль 2

Тема 5 1 2 3

Тема 6 2 2 4

Тема 7 1 2 3
Разом 
змістовий 
модуль 2

2 6 2 5 15

Змістовий модуль 2

Тема 8 1 2 3

Тема 9 1 2 3

Тема 10 2 2

Тема 11 1 2 3

Тема 12 2 2 4
Разом 
змістовий 
модуль 3

3 10 2 5 20

Усього 7 24 4 15 50



Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 
складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на 

основі інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість пра-
вильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в 
один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під-
биття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове 
завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і пропо-
зиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в розра-
хунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. 
Сума складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу)  проводиться на 
основі підрахунку кількості правильних тестів. Правильна відповідь на одне тестове 
завдання оцінюється в один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під-
биття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове за-
вдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і пропо-
зиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в розра-
хунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 

результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів.
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів 
вивчення дисципліни (модулю).

Оцінка

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала
90-100 A 5, «відмінно»
80-89 B 4, «добре»
75-79 C
70-74 D 3, «задовільно»
60-69 E
59-30 FX 2, «незадовільно»
0-29 F

11. Методичне забезпечення

1 Електронний конспект лекцій.
2 Методичні вказівки з вивчення дисципліни.
3 Індивідуальні завдання
4 Навчальна та наукова література, нормативні документи.
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