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1) Праця й соціально-трудові відносини як предмет наукового 
економічного дослідження. Основні категорії науки про працю. 

2) Мета, завдання, об'єкт, предмет вивчення дисципліни. 
3) Структура дисципліни. 

Питання до вивчення теми:



Праця – це складне і багатоаспектне явище, яке відіграє в житті суспільства і 
окремої людини особливо важливу роль, оскільки саме це поняття є 
невіддільним від людського життя. Змінюючи у процесі праці навколишнє 
природне середовище і пристосовуючи його до своїх потреб, люди не лише 
забезпечують своє існування, але і створюють умови для розвитку і 
прогресу суспільства. 

Праця виступає однією з найважливіших форм самовираження, 
самоактуалізації й самовдосконалення людини.
  

Працю слід розглядати як свідому цілеспрямовану діяльність; докладання 
людиною розумових та фізичних зусиль для одержання корисного 
результату у задоволенні своїх матеріальних та духовних потреб; як процес 
перетворення природних ресурсів в цінності та блага; як вияв людської 
особистості.

У процесі праці люди вступають у певні соціальні відносини, взаємодіючи один 
з одним. 

Соціальна взаємодія у сфері праці – це форма соціальних зв’язків, яка 
реалізується під час обміну діяльності та взаємодії. Об’єктивною основою 
взаємодії людей є спільність або розбіжність їх інтересів, близькість або 
віддаленість цілей, поглядів. Посередниками взаємодії людей у сфері праці, 
проміжними її ланками виступають знаряддя і предмети праці, матеріальні 
та духовні блага. 

Питання 1 Праця й соціально-трудові відносини як предмет наукового 
економічного дослідження. Основні категорії науки про працю. 



Соціальні відносини – це відносини між соціальними групами 
(спільностями) та окремими індивідами з приводу їх суспільного 
становища, способу й укладу життя, з приводу умов формування й 
розвитку особистості, соціальних спільностей. Вони проявляються у 
становищі окремих груп працівників у трудовому процесі, 
комунікаційних зв’язках між ними, тобто у взаємному обміні 
інформацією для впливу на поведінку та результати діяльності інших, 
а також для оцінки власного положення, що впливає на формування 
інтересів й поведінки цих груп.
  

Ці відносини нерозривно пов’язані з трудовими відносинами. Наприклад, 
у трудову організацію (діяльність) працівники включаються, 
адаптуються з об’єктивних потреб і таким чином вступають у трудові 
відносини незалежно від того, хто буде працювати поруч, хто 
керівник, який у нього стиль діяльності. Однак, згодом кожен 
працівник по-своєму проявляє себе у взаємовідносинах з іншими 
працівниками, керівництвом, у ставленні до праці, до порядку 
розподілу робіт та ін. Відповідно, на основі об’єктивних відносин 
починаються складатися соціально-психологічні відносини, які 
характеризуються певним емоційним настроєм, характером 
спілкування людей та взаємовідносинами у трудовому колективі, 
атмосферою у ньому. 



Термін „соціально-трудові відносини” використовується порівняно 
недавно. Включення цього терміна в систему понять та категорій 
економіки праці обумовлено:

- по-перше, розвитком наукових й прикладних уявлень про роль людей 
у розвитку економіки;

- по-друге, тим фактором, що вирішення важливих завдань соціально-
економічної реформи в Україні (зокрема, стабілізація соціально-
економічної та політичної обстановки в країні, становлення і розвиток 
виробництва технологічного рівня, значне зниження інфляції й 
підвищення життєвого рівня населення) можливе, перш за все, на 
основі співробітництва всіх сил суспільства у проведенні узгодженої 
політики у сфері соціально-трудових відносин та формуванні 
ефективної системи захисту інтересів усіх учасників соціально-
трудових відносин;

- - по-третє, становлення соціально-орієнтованої ринкової економіки в 
нашій країні, забезпечення її нормального функціонування можливе 
за умови її інтеграції в світове господарство, що передбачає 
оформленість соціально-трудових відносин в країні, вироблення 
механізму їх розвитку й ефективного регулювання та інтеграцію 
національної системи соціально-трудових відносин в систему 
соціально-трудових відносин, визнану світовим співтовариством. 



Конституцією нашої країни Україну проголошено 
демократичною соціальною державою, 
найвищою цінністю якої є життя, здоров'я, 
честь, гідність людини, вільний і всебічний 
розвиток її особистості (ст. 1,3, 23). Однак і досі 
в Україні здебільшого не подолане спрощене 
уявлення про взаємодію економічного і 
соціального розвитку. 

Постійно недооцінюється активна роль 
соціальних чинників економічного зростання. 
За умов прискорення НТП, коли визначального 
значення для прогресу виробництва і всіх 
інших аспектів людського життя набувають 
знання, мотивація, творчість, таке ставлення до 
соціальної сфери гальмує економічний 
розвиток. 



Соціально орієнтована ринкова економіка — це ринкова економіка, 
якій силою державного впливу надається орієнтація на розвиток і 
добробут громадян. Сама собою ринкова економіка ґрунтується на 
конкуренції і орієнтується на економічну ефективність, їй байдужі 
проблеми соціальної справедливості. Вона припускає надмірну 
диференціацію доходів; нестабільність в отриманні факторних 
доходів, передусім доходів від праці; нерівність стартових умов для 
людей з різними здібностями, станом здоров'я, походженням; 
падіння ціни праці нижче від величини прожиткового мінімуму і т. ін. 

Саме за допомогою механізмів державного регулювання економіки та 
соціального партнерства на всіх рівнях можна і потрібно забезпечити 
ефективну зайнятість населення в поєднанні з системою соціального 
страхування та встановити гарантовані рівні мінімальної заробітної 
плати, пенсій, стипендій, не нижчі ніж величина відповідних 
прийнятних соціальних стандартів. З іншого боку, чим успішніше 
реалізуються ринкова справедливість, механізм залежності 
особистих доходів від трудової та підприємницької активності, тим 
вищі реальні доходи громадян і тим ширші можливості для 
придбання на платній основі соціально значимих благ та послуг. 
Рівень доступності соціально значимих благ та послуг для громадян 
на ринковій, платній основі залежить від стабільності економічного 
зростання та ефективності зайнятості, що обумовлює постійне 
зростання особистих доходів, підвищення рівня платоспроможності й 
споживання населення. 



Таким чином, у соціально орієнтованій ринковій економіці трудові й 
соціальні процеси не просто тісно взаємопереплітаються — вони 
стають одним цілим. 

Праця людини завжди була суспільним, соціальним явищем. Але у 
зв'язку з розвитком економіки і суспільства, науково-технічним 
прогресом та інтелектуалізацією трудової діяльності, соціалізацією 
економіки соціальні аспекти трудової діяльності людей набувають 
дедалі більшого, а нерідко і домінуючого значення порівняно з суто 
економічними аспектами. 

Вивчати й досліджувати проблеми економіки праці поза соціально-
трудовими відносинами вже не просто недоцільно, але й не можливо. 
Під впливом зазначених тенденцій трансформуються і напрями 
економічних досліджень, і навчальні дисципліни. 

Дисципліна, яка раніше називалася "Економіка праці" неминуче мала 
бути доповнена соціальними аспектами реалізації трудової діяльності 
людей. У сучасних навчальних планах підготовки фахівців з вищою 
освітою за економічними та управлінськими спеціальностями тепер 
однією з основоположних є нормативна дисципліна "Економіка праці 
та соціально-трудові відносини", яка" окрім традиційних для економіки 
праці розділів, включає також великий блок соціально-трудових 
проблем 



Мета навчальної дисципліни – формування комплексу знань, базових вмінь і навичок в 
області економічних відносин, що виникають між людьми в процесі трудової діяльності, 
ознайомлення майбутнього фахівця з механізмами й формами практичної реалізації цих 
відносин і  розвитку соціально-трудових відносин в Україні. 

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання: 
1) формування у студентів науково обґрунтованих, адекватних реальності, раціональних 

знань про процеси, явища й тенденції у соціально-трудовій сфері: трудовий потенціал, 
людський капітал, людський розвиток, ринок праці, зайнятість і безробіття, соціально-
трудові відносини, організаційні, економічні й соціальні компоненті процесу праці;

2) вивчення системи відносин, що відображають соціально-економічні інтереси людей у 
процесі трудової діяльності, а також основних теоретичних концепцій економіки праці; 

3) оволодіння методологією та методикою аналізу, виявлення й рішення найважливіших 
проблем праці й моніторингу соціально-трудових відносин;

4) придбання вмінь в області розробки практичних рішень з управління працею на різних 
рівнях управління, використання здобутих знань в конкретних процесах управління 
соціально-трудовими відносинами, організації праці та забезпечення її високої 
ефективності на всіх рівнях;

5) оволодіння навичками аналізу й оцінки найважливіших трудових показників 
(продуктивність праці, заробітна плата, чисельність персоналу та ін.), необхідними для 
прийняття обґрунтованих рішень, надати студентам загальні ґрунтовні навички наукового 
аналізу соціально-трудових процесів на всіх рівнях, викликати у них інтерес до наукових 
досліджень в цій сфері;

6) формування на цій основі доцільного ставлення студентів до власного трудового 
потенціалу, вміння нарощувати та ефективно використовувати свій людський капітал, 
забезпечувати власну конкурентоспроможність на ринку праці, усвідомлено досягати 
реалізації своїх інтересів у соціально-трудових відносинах.

Питання 2 Мета, завдання, об'єкт, предмет вивчення дисципліни. 



Об'єктом вивчення дисципліни є 
система соціально-економічних, 
організаційно-правових відносин між 
людьми з приводу відтворення й 
ефективного використання людських 
продуктивних сил у процесі праці.

Предметом навчальної дисципліни є 
закономірності та способи формування і 
продуктивного використання ресурсів 
праці.



У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
знати: 
• основні сучасні теорії й методологію економіки праці; основні форми 

прояву праці; зміст, сутність і типи соціально-трудових відносин, 
економічні основи управління ними;

• найважливіші методи економічного аналізу, що використовуються в 
економіці праці;

• основні принципи соціального захисту населення; показники рівня його 
життя; сутність соціального партнерства та моніторингу соціально-
трудової сфери;

• відтворення населення, поняття демографічної політики;
• специфічні риси функціонування ринку праці в Україні;
• методи планування потреб у чисельності персоналу;
• сутність, критерії і показники ефективності й продуктивності праці; 
• сутність і значення організації праці, її місце в системі організації 

діяльності; елементи організації праці та її форми; особливості 
планування, організації та контролю оплати праці;

• завдання, принципи, методи нормування праці на підприємстві;
• основи організації заробітної плати в сучасних умовах та механізми її 

регулювання; шляхи регулювання рівня оплати праці; особливості 
планування, організації та контролю оплати праці;

• сутність і значення міжнародних актів про економічні, соціальні та 
культурні права людини; вплив Міжнародної організації праці на розвиток 
соціально-трудових відносин.



вміти:
• визначати потребу в трудових ресурсах;
• визначати та розраховувати показники ефективності та 

продуктивності праці та обґрунтовувати основні напрямки 
підвищення ефективності праці; 

• нормувати працю працівників підприємств; розробляти нормативи 
праці; 

• досліджувати трудовий процес працівників різних категорій; 
проводити аналіз змісту і складності праці;

• використовувати закордонний досвід у процесі розробки системи 
управління трудовою діяльністю

• обґрунтовано організовувати виробничий процес з урахуванням 
усіх груп факторів зовнішнього та внутрішнього впливу;

• розрізняти та аналізувати форми та системи оплати праці з метою 
їх раціонального використання; визначати заробітну плату при 
відрядній і погодинній системах;

• використовувати основи управління кадровим складом працівників 
та оцінювати їх кваліфікаційні якості;

• проводити атестацію робітників та визначати рівень їх кваліфікації.



Питання 3 Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин

усього у тому числі

л п лаб інд с.р.

Змістовий модуль 1. Розвиток та регулювання соціально трудових відносин

Тема 1 Об'єкт, предмет і завдання дисципліни 2 1 - - 2

Тема 2 Праця як сфера життєдіяльності та основний фактор виробництва 3 1 1 - 2

Тема 3 Трудові ресурси та трудовий потенціал суспільства 7 2 3 - 5 2

Тема 4 Соціально-трудові відносини як система 6 2 2 - 2

Тема 5 Механізм функціонування системи соціально-трудових відносин: організаційні аспекти 6 2 2 - 2

Тема 6 Соціальне партнерство 6 2 2 - 2

Тема 7 Соціально-трудові відносини зайнятості 10 2 2 - 10 2

Тема 8 Ринок праці і його регулювання 6 2 2 - 5 2

Тема 9 Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин 4 1 1 - 2

Тема 10 Міжнародна організація праці і її вплив на розвиток соціально-трудових відносин 4 1 1 - 2

Разом за змістовим модулем 1 54 16 16 - 20 20

Змістовий модуль 2. Економіка праці 

Тема 11 Організація та нормування праці на підприємстві 12 4 4 - 4

Тема 12 Продуктивність й ефективність праці 8 2 2 - 4

Тема 13 Політика доходів й оплата праці 12 4 4 - 4

Тема 14 Планування праці на підприємстві 10 2 2 - 10 4

Тема 15 Аналіз, звітність та аудит у сфері оплати праці 6 2 2 - 10 2

Тема 16 Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання й удосконалювання 
соціально-трудових відносин

6 2 2 - 2

Разом за змістовим модулем 2 54 16 16 - 20 20

Усього годин 144 32 32 - 40 40
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