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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 

Дисципліна спрямована на оволодіння теоретико – методологічних, організаційно-економічних аспектів соціально-економічних 
відносин на підприємстві, Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, сучасних проблем економіки 
праці і соціально-трудових відносин та формування професійних здібностей у майбутніх фахівців щодо вирішення проблем економіки 
праці та соціально-трудових відносин, мати уявлення про сутність категорії "праця" та її характеристики, процес праці та форми його виявлення, 
поняття  «людські ресурси», “трудові ресурси” та “трудовий потенціал” суспільства;поняття «соціально-трудових відносин», складові системи 
соціально-трудових відносин;сутність соціального партнерства та його роль у функціонуванні ринкової економіки;складові ринку праці та його 
функціонування, регулювання ринку праці;сутність, зміст, принципи та складові організації праці. 

Мета та цілі 
Виробити та сформувати у майбутніх спеціалістів знання та навички з концептуальної системи теоретичних і практичних питань з основ 
соціально-трудових відносин в організації облікової діяльності та відповідних професійних компетенцій.  

Формат Лекції, практичні роботи, консультації. Підсумковий контроль -  залік 

Результати навчання 
Проводити власні наукові дослідження з основ соціально-трудових відносин на підприємстві, розуміти організаційно-економічний 
механізм управління підприємством та оцінювати ефективність прийняття рішень з використанням обліково-
аналітичної інформації 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 90 год.: лекції – 16 год., практичні роботи – 16 год., самостійна робота – 58 год. 
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Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з 
навчальною та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться 
усна співбесіда за темою. Відпрацьовувати практичні заняття при наявності допуску викладача. З метою оволодіння необхідною якістю 
освіти з дисципліни потрібно відвідуваність і регулярна підготовленість до занять. Без особистої присутності студента підсумковий 
контроль не проводиться. 
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Сутність соціально-трудових 
відносин 

Лекція 2 Класифікація соціально-трудових відносин 
Соціальне партнерство на підприємствах 

Практична 
робота 2 
 

Соціальні аспекти: зайнятість і 
безробіття 

Суб'єкти, предмети та 
принципи соціально-трудових 
відносин 

Лекція 3 Оцінка персоналу на підприємствах Фактори 
формування та оцінка соціально-трудових відносин. 

Практична 
робота 3 
 

Система соціально-
трудових відносин в 
управлінні організацією 

Сутність, принципи та 
фактори соціального 
партнерства 

Лекція 4 Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства. 
Мотивація й стимулювання на підприємствах 

Механізм функціонування 
соціального партнерства в 
Україні 

Лекція 5 Ринок праці і його регулювання на підприємствах 
Економічні й соціальні аспекти зайнятості та 
безробіття 

Методи оцінки персоналу 

Лекція 6 Основи раціональної організації праці на 
підприємствах 

Оцінка ділових і особистих 
якостей 

Лекція 7 Облік нормування праці на підприємствах Ведення ділових  бесід і 
переговорів 

Лекція 8 Облік праці та заробітної плати  
на підприємствах 

Практична 
робота 4 
 

Критерії соціально-трудових 
відносин в плануванні та 
аналізі показників з праці 

Основні напрями регулювання 
ринку праці в Україні 
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ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИДО ІСПИТУ  

Перевірка та оцінювання знань студентів за дисципліною проводиться наступними методами: оцінювання знань студента під час 
практичних занять, виконання розрахункового завдання, проведення модульного контролю, проведення заліку. 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Історія розвитку соціально-трудових відносин в організації облікової діяльності. Соціальні функції держави в транзитивній економіці. Соціально-трудові відносини в 
організації облікової   діяльності в країнах ЄС. Визначення соціально-трудових відносин в організації облікової діяльності.  Моделі взаємодії бізнесу, влади і суспільства. 
Особливості управління соціально-орієнтованої компанії. Сутність соціально-трудових відносин в організації облікової діяльності.  Державне регулювання соціально-
трудових відносин в організації облікової діяльності. Моделі соціально-орієнтованого управління 
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
•практичні роботи: 20% семестрової оцінки; 
•самостійна робота: 20% семестрової оцінки; 
•іспит: 60% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 
75-81 С 
64-74 D 

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ  

Аспірант повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ«ХПІ»:виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності 
конфлікту доводитися до завідуючого кафедрой або керівника закладу. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 

 


