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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
Відповідно до Освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів, “Економіка праці і соціально-трудові відносини” є 
нормативною навчальною дисципліною. Предметом навчальної 
дисципліни є соціально-трудові відносини на макро- і мікрорівні та 
закономірності їх розвитку. 

Метою вивчення дисципліни “Економіка праці і соціально-трудові 
відносини” є формування у студентів системи теоретичних і 
практичних знань щодо функціонування, розвитку та регулювання 
соціально-трудових відносин у суспільстві. Основними завданнями 
навчальної дисципліни є 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. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен 
знати: 
- основні поняття в сфері економіки праці й соціально-трудових 

відносин та взаємозв’язки між ними; 
- основні характеристики та категорії населення; сутність економічно 

активного населення та трудових ресурсів; 
- роль та місце соціально-трудових відносин в системі суспільних 

відносин в умовах ринкової економіки; 
- характеристики ринку праці та системи зайнятості; 
- основи нормування та організації праці; 
- показники, методи вимірювання, фактори і резерви зростання 

продуктивності праці; 
- форми та системи оплати праці, умови та особливості їх 

застосування; 
- світовий досвід регулювання соціально-трудових відносин. 
вміти: 
- визначати та аналізувати основні характеристики населення; 
- аналізувати структуру та динаміку економічно активного населення 

та трудових ресурсів регіону; 
- здійснювати моніторинг кон’юнктури ринку праці; 
- визначати та аналізувати показники зайнятості та безробіття; 

розуміти проблеми та шляхи подолання різних видів безробіття; 
- користуватися системою нормативів та норм праці; 
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- обирати та застосовувати форми і системи оплати праці; 
- визначати показники продуктивності праці та відшукувати резерви 

підвищення продуктивності праці на підприємстві; 
- застосовувати правові та нормативні акти регулювання праці й 

соціально-трудових відносин. 
Програмний матеріал теоретичного курсу рекомендується вивчати 

в порядку, передбаченому методичними рекомендаціями. 
 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ.  
ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ЗА ТЕМАМИ 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ НА МАКРОРІВНІ 
 

ТЕМА 1. ОБ’ЄКТ, ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
Об’єкт, предмет, мета і завдання навчальної дисципліни. Сутність 

та характер праці. Виробничий фактор праці. Засоби, предмети та 

суб’єкти праці. Соціальні аспекти праці.  

 

Питання для самоконтролю. 

� Дайте визначення поняття “економіка”. Які основні етапи вона 

охоплює? Що саме, на Вашу думку, має вивчати дисципліна 

“Економіка праці і соціально-трудові відносини” на кожному з цих 

етапів? 

� Визначте предмет, об’єкт і мету науки економіки в цілому та 

економіки праці зокрема. 

� Охарактеризуйте працю й соціально-трудові відносини як 

предмет вивчення дисципліни. Яке місце займають соціально-трудові 

відносини в загальній системі суспільних відносин?  

 

Практичні вправи та завдання 

� 1.1. Визначте основні фактори виробництва (предмети праці, 

засоби праці, суб’єкти праці) і кінцевий результат (товар) для таких 

видів діяльності: 

- пошиття одягу; 

- будівництво;  

- надання перукарських послуг; 

- пасажирські перевезення; 
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- ремонт взуття; 

- переклади з іноземних мов. 

Дайте необхідні пояснення. 

 

Завдання для самостійної роботи. 

� Самостійно сформулюйте мету дисципліни “Економіка праці і 

соціально-трудові відносини”. 

� З якими навчальними дисциплінами має зв’язок “Економіка 

праці і соціально-трудові відносини”? Дайте короткі пояснення. 

 

Література: 4, 5, 6, 8, 23. 

 

ТЕМА 2. ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ І ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
СУСПІЛЬСТВА 

Характеристики населення. Ознаки стратифікації населення. Типи 

відтворення населення. Види та показники руху населення. 

Економічно активне населення. Трудові ресурси. Трудовий потенціал: 

поняття, характеристики і показники. 
 

Питання для самоконтролю. 

� Дайте визначення поняття “населення”. Що таке стратифікація 

населення? Наведіть приклади ознак стратифікації та відповідних 

страт. 

� Чи є тотожними поняття “сім’я” і “домогосподарство”? 

Обґрунтуйте відповідь. 

� Чи є тотожними поняття “постійне населення” і “наявне 

населення”? Обґрунтуйте відповідь. 

� Чим визначаються типи відтворення населення? Назвіть та 

охарактеризуйте ці типи. 

� Назвіть та охарактеризуйте основні види руху населення. Якими 

показниками визначається природний рух населення, а якими 

міграція? 

� Дайте визначення понять “економічно активне населення” і 

“економічно неактивне населення”.  

� Охарактеризуйте таку категорію населення як “трудові ресурси”. 

Який взаємозв’язок існує між поняттями “працездатний вік”, 

“працездатне населення”, “трудові ресурси”? 
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� Чи тотожні поняття “економічно активне населення” і “трудові 

ресурси”? Обґрунтуйте відповідь.  

 

Практичні вправи та завдання 

� 2.1. Визначити показники природного руху населення та тип 

відтворення населення Рівненської області. 

Показники 1995 2000 2005 2010 

Чисельність наявного населення на 

початок року, тис. осіб 1194,5 1183,3 1160,7 1151,6 

Чисельність наявного населення на 

кінець року, тис. осіб 1193,3 1178,9 1156,5 1152,5 

Чисельність народжених, тис. осіб 16,5 13,9 14,5 17,1 

Чисельність померлих, тис. осіб 15,3 15,5 16,4 15,0 

Зробити висновки. 
  

� 2.2. Вибрати з таблиці необхідні дані й визначити, користуючись 

методологією МОП, чисельність економічно активного населення 

області та рівень економічної активності населення: 

Вікові групи 

населення, 

повних років 

0…14 15 16…54 55…59 60…64 65…70 >70 

Чисельність 

населення, тис. 

осіб 229 21 653 53 49 57 98 

з них: 

1) безробітні, які 

шукають роботу - 0,1 160,0 4,0 2,0 0,5 - 

2) зайняті лише 

вихованням 

дітей і доглядом 

за хворими - 0,1 1,5 0,5 1,5 0,8 0,3 

3) зайняті в усіх 

сферах 

економічної 

діяльності - 0,5 441,5 23,0 3,0 1,5 0,1 

4) студенти і 

учні денної 

форми навчання 148 19 47 - - - - 
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� 2.3. Вибрати необхідні дані та визначити чисельність трудових 

ресурсів області: 

Вікові групи 

населення, 

повних років 

0…14 15 16…54 55…59 60…64 65…70 >70 

Чисельність 

населення, тис. 

осіб 228,9 21,1 653,2 53,0 48,7 56,7 97,8 

з них: 

1) безробітні, 

зареєстровані в 

ДСЗУ
* 

- - 59,1 4,0 - - - 

2) зайняті в 

усіх сферах 

економічної 

діяльності 0,1 0,3 441,5 23,0 3,1 1,5 0,1 

3) інваліди І та 

ІІ групи, які не 

працюють 2,2 0,3 11,6 1,1 1,2 1,1 2,5 

4) пільгові 

пенсіонери, які 

не працюють - - 0,5 1,8 х х х 

5) студенти і 

учні денної 

форми 

навчання 148 19 47 - - - - 
*
ДСЗУ

 
– Державна служба зайнятості України 

Для спрощення розрахунків приймати вік виходу на пенсію 60 років 

для всіх чоловіків і для всіх жінок. 
 

Завдання для самостійної роботи. 

� На основі статистичних даних проаналізуйте демографічну 

ситуацію (особливості природного та механічного руху населення) 

впродовж останніх 5-10 років в Україні та регіоні або населеному 

пункті, в якому Ви проживаєте. 

� Особливості міграції населення України. Основні причини 

міграції населення України.  

� Які, на Вашу думку, наслідки міграції (як позитивні, так і 

негативні) для країн-донорів (країни, які постачають мігрантів, як 
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правило трудових), країн-реципієнтів (країни, які приймають 

мігрантів, як правило трудових) та для самих мігрантів? 

� Чи існує взаємозв’язок між зміною (покращенням чи 

погіршенням) демографічної ситуації та зміною економічного стану 

країни чи окремого регіону? Дайте необхідні пояснення. 

� Порівняйте пенсійний вік та середню тривалість життя чоловіків 

та жінок в Україні й інших державах. Зробіть висновки. 

� Запропонуйте можливі джерела поповнення трудових ресурсів 

та економічно активного населення. Дайте необхідні пояснення. 

� Про що може свідчити щорічне збільшення чисельності таких 

категорій населення як працюючі пенсіонери та працюючі підлітки? 

Обґрунтуйте відповідь.  

� Чи є трудовий потенціал працівника (трудового колективу, 

суспільства) сталою величиною? Чи може він збільшуватися 

(зменшуватися). Обґрунтуйте відповідь. 

� Охарактеризуйте поняття «робоча сила» і «людський капітал» та 

порівняйте їх з «трудовим потенціалом». 
 

Література: 3, 4, 5, 6, 10, 23, 24, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41. 
 

ТЕМА 3. СИСТЕМА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 
Поняття та суб’єкти соціально-трудових відносин. Особливості 

функціонування системи соціально-трудових відносин на різних 

рівнях. Типи соціально-трудових відносин. Поняття і особливості 

реалізації соціального партнерства. Договірне регулювання трудових 

відносин. 
 

Питання для самоконтролю. 

� Які відносини можна назвати соціально-трудовими? Хто є 

суб’єктами соціально-трудових відносин і які інтереси кожен з них 

переслідує? 

� Чи можна віднести такі типи відносин як сусідські та сімейно-

шлюбні до соціально-трудових? Обґрунтуйте відповідь. 

� Визначте та охарактеризуйте основні принципи, на яких можуть 

будуватися соціально-трудові відносини. 

� На яких рівнях можуть формуватися соціально-трудові 

відносини? В чому полягають особливості функціонування соціально-

трудових відносин на кожному з цих рівнів? 
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� Які Ви знаєте типи соціально-трудових відносин? В чому 

особливість кожного з цих типів СТВ? Який з них Ви вважаєте 

найбільш ефективним? Обґрунтуйте відповідь. 

� Як Ви розумієте поняття “соціальне партнерство”? 

� В чому полягає сутність принципу трипартизму при побудові 

системи соціального партнерства? 

� Які рівні ведення колективних переговорів та укладання 

колективних договорів та угод існують в Україні? Назвіть сторони цих 

переговорів та угод. 

� Що може бути предметом колективної угоди, регіональної та 

галузевої угоди, колективного договору? 
 

Завдання для самостійної роботи. 

� Визначте можливість та обґрунтуйте доцільність і ефективність 

конкретного типу СТВ на кожному рівні (працівник-працівник, 

працівник-роботодавець і т.д.) в певній ситуації. 

� Обґрунтуйте роль конкуренції як типу СТВ для сучасного етапу 

формування ринку праці в Україні. Визначте можливі конкурентні 

переваги найманих працівників та роботодавців.  

� Чи впливають профспілки на формування соціально-трудових 

відносин? В чому, на Вашу думку, повинен виражатися вплив 

профспілок на формування СТВ? Порівняйте вітчизняний та 

зарубіжний досвід розвитку професійних спілок. 

� Охарактеризуйте роль держави у формуванні соціально-

трудових відносин. 

� Визначте основні принципи соціального партнерства при 

проведенні колективних переговорів, при укладанні колективних 

договорів та угод, при проведенні взаємних консультацій та 

переговорів, при вирішенні колективних спорів (конфліктів). 

� Наведіть конкретні приклади (офіційні назви) об’єднань 

роботодавців і профспілок, які беруть участь в укладання угод на рівні 

галузей та територій. 

� Ознайомтесь з чинною Генеральною угодою та будь-якою з 

чинних галузевих угод. 

� Чи виникнення трудового конфлікту може бути наслідком 

неефективного функціонування системи соціального партнерства? 

Обґрунтуйте відповідь. В яких формах може проявлятися трудовий 
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конфлікт? Які методи вирішення трудового конфлікту діють в межах 

соціального партнерства? 

� Охарактеризуйте таку форму соціального партнерства як 

“двопартизм”. Наведіть приклади країн, у яких СТВ формуються на 

основі трипартизму, а у яких – на основі двопартизму. 
 

Література: 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 24, 36, 41-44. 
 

ТЕМА 4. РИНОК ПРАЦІ ТА ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
Сутність ринку праці. Суб’єкти ринку праці. Попит і пропозиція на 

ринку праці. Типи кон’юнктури ринку праці. Сукупний та поточний 

ринок праці. Сегментація ринку праці. Інфраструктура ринку праці.  
 

Питання для самоконтролю. 

� Дайте визначення поняття “ринок праці”. Хто є суб’єктами 

ринку праці? 

� Що, на Вашу думку, є товаром на ринку праці? 

� Охарактеризуйте особливості дії законів попиту і пропозиції на 

ринку праці. Що таке кон’юнктура ринку праці? Назвіть і 

охарактеризуйте основні типи кон’юнктури ринку праці. 

� Поясніть, який зв’язок існує між поняттями “сукупний попит”, 

“сукупна пропозиція” та “поточний попит”, “поточна пропозиція”. 

� Що являє собою сегментація ринку праці? Назвіть основні 

ознаки сегментації та приклади відповідних сегментів ринку праці. 

� Які існують відмінності між первинним і вторинним ринком 

праці? 

� Що таке інфраструктура ринку праці? Які її основні функції в 

регулюванні ринку праці? 
 

Завдання для самостійної роботи. 

� Визначте особливості дії законів попиту і пропозиції на ринку 

праці в умовах кризової економіки. 

� Конкретизуйте функції інфраструктури ринку праці на прикладі 

її конкретних складових (Державна служба зайнятості України, міські 

та районні центри зайнятості; недержавні біржі праці, кадрові 

агентства, агенції з працевлаштування; організації, що надають 

послуги з профорієнтації, консалтингу персоналу, лізингу персоналу; 

система професійної підготовки та перенавчання, у т.ч. центри 

професійного навчання незайнятого населення; відділи кадрів, служби 
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персоналу; об'єднання працівників (передусім профспілки), 

об'єднання роботодавців; Фонд загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття, Пенсійний фонд; 

Міністерство соціальної політики України; Кодекс законів про працю 

України, Закон України “Про зайнятість населення”, Закон України 

“Про оплату праці”, Закон України “Про охорону праці”, Закон 

України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття”, Закон України “Про загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою 

працездатності та витратами, зумовленими похованням”, Закон 

України “Про недержавне пенсійне забезпечення”, Закон України 

“Про колективні договори і угоди”, Конвенції та Рекомендації МОП, 

колективні договори та угоди різного рівня тощо). 

� Чим, на Вашу думку, ринок праці відрізняється від звичного 

товарного ринку? 
 

Література: 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10-18, 22, 23, 29, 32, 36, 40, 41, 42, 44. 
 

ТЕМА 5. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЗАЙНЯТОСТІ 
Сутність, форми і показники зайнятості. Поняття та показники 

безробіття. Види безробіття. Форми та проблеми прихованого 

безробіття. Неформальна і нетоварна зайнятість. Державна політика 

щодо регулювання зайнятості. 
 

Питання для самоконтролю. 

� Дайте визначення зайнятості. На яких принципах ґрунтуються 

відносини зайнятості в Україні? За яких умов можна досягти повної, 

раціональної та ефективної зайнятості? Що означають ці поняття в 

ринкових умовах господарювання? 

� В чому полягає різниця між первинною і вторинною зайнятістю, 

постійною і тимчасовою зайнятістю, зайнятістю повний робочий день 

(тиждень) і неповний робочий день (тиждень)? Які ще форми 

зайнятості Ви можете назвати? 

� Дайте визначення поняття “безробіття”. В чому полягає 

відмінність при віднесенні людей до безробітних за рекомендаціями 

Міжнародної організації праці та за вітчизняним законодавством? 

� Назвіть основні показники зайнятості та безробіття населення. 

Як вони визначаються? 
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� Охарактеризуйте фрикційне, структурне та циклічне безробіття. 

Які ще форми безробіття Ви можете назвати? 

� Які основні риси притаманні зайнятості в неформальному 

секторі? В чому полягає сутність нетоварної зайнятості? 

� В чому полягає різниця між активною і пасивною державною 

політикою зайнятості? Яка з існуючих моделей державної політики 

зайнятості є найбільш ефективною і за яких умов? 
 

Практичні вправи та завдання 

� 5.1. Визначити рівень зайнятості економічно активного 

населення та рівень безробіття економічно активного населення 

України протягом 1996-2012 рр. на основі таких вихідних даних: 

Показники 1996 2000 2004 2008 2012 

Економічно активне 

населення, тис. осіб 26111,5 23127,4 22202,4 22397,4 22011,5 

Зайняті у всіх сферах 

економічної діяльності, 

тис. осіб 24114,0 20419,8 20295,7 20972,3 20354,3 

Зробити висновки 
 

� 5.2. Визначити та порівняти рівень безробіття економічно 

активного населення, рівень безробіття економічно активних чоловіків 

та рівень безробіття економічно активних жінок в Україні на основі 

таких вихідних даних: 

Показники 2012 рік 

Економічно активне населення, тис. осіб 22011,5 

в т.ч. чоловіки, тис. осіб 11486,7 

Зайняті в усіх сферах економічної діяльності, тис. осіб 20354,3 

в т.ч. жінки, тис. осіб 9846,3 

Зробити висновки 
 

� 5.3. На основі даних задачі 2.2 знайти рівень зайнятості 

економічно активного населення та рівень безробіття економічно 

активного населення. 
 

� 5.4. На основі даних задачі 2.3 визначити рівень зайнятості 

(рівень використання) трудових ресурсів та рівень безробіття 

трудових ресурсів області. 
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Завдання для самостійної роботи. 
� Порядок надання громадянину статусу безробітного в Україні [1].  

� Особливості нарахування допомоги по безробіттю в Україні [1, 11].  

� В яких випадках робота вважається підходящою для людини, а в 

яких – ні [1]?  

� На основі статистичних даних проаналізуйте динаміку показників 

зайнятості та безробіття різних категорій населення за останні 5-10 років 

в Україні та регіоні, в якому Ви проживаєте. 

� Дайте пояснення таких видів безробіття як часткове і повне. 

� Розкрийте сутність прихованого безробіття. Які існують форми 

його зовнішнього прояву? Визначте проблеми прихованого безробіття та 

запропонуйте можливі шляхи його подолання. 

� Особливості державного регулювання зайнятості в Україні. 
 

Література: 1, 4, 5, 6, 11, 22, 23, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ В ОРГАНІЗАЦІЇ.  
РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД 

РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 
 

ТЕМА 6. ОРГАНІЗАЦІЯ І НОРМУВАННЯ ПРАЦІ 
Поняття і основні складові організації праці. Поділ і кооперування 

праці. Організація робочих місць. Умови праці. 

Поняття на призначення нормування праці, об’єкти нормування 

праці, основні види норм праці, основні методи нормування. 
 

Питання для самоконтролю. 

� Що таке організація праці? В чому полягають її основні 

завдання на рівні окремого робочого місця, підприємства, 

національної економіки? Назвіть основні складові організації праці. 

� Що таке поділ праці? Які існують форми поділу праці? Що таке 

кооперування праці? Розкрийте сутність поділу і кооперування праці 

на прикладі організації праці робітників спеціалізованих та 

комплексних бригад. 

� Що таке нормування праці? Яке призначення нормування праці? 

Що може бути об’єктом нормування? 

� Які Ви знаєте методи нормування праці? В чому їх сутність? 
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� Охарактеризуйте основні види норм. Чи є залежність між 

нормою часу і нормою виробітку? Яка саме? Що характеризує рівень 

виконання норм і як він розраховується? 

� Що Ви розумієте під поняттям “робоче місце”? Що передбачає 

організація робочих місць? 

� Що таке персонал? Які категорії персоналу Ви знаєте? Що 

передбачає такий елемент організації праці як організація добору і 

розвиток персоналу? 

� Що таке умови праці? Які чинники впливають на умови праці на 

підприємстві? Яка роль покращення умов праці в системі організації 

праці? 

� Поясність значення для раціональної організації праці таких її 

складових, як раціоналізація трудових процесів та ефективне 

використання робочого часу. 

� Яка роль в організації праці належить мотивації персоналу та 

зміцненню дисципліни праці? 
 

Практичні вправи та завдання 

� 6.1. Знайти норму виробітку бригади за зміну, якщо норма часу 

становить 0,25 люд-год, тривалість зміни – 8 год, у бригаді працює 5 

робітників. 
 

� 6.2. Знайти норму часу, якщо норма виробітку бригади за зміну 

становить 200 одиниць продукції, тривалість зміни – 8 год, у бригаді 

працює 10 робітників. 
 

� 6.3. На підприємстві виготовляється кілька видів продукції. 

Знайдіть рівень виконання норми виробітку, якщо фактичний обсяг 

виробництва продукції становить 1900 од., норма часу – 0,1 люд-год, 

фактична трудомісткість продукції – 200 люд-год. 
 

Завдання для самостійної роботи. 

� Охарактеризуйте функціональний склад персоналу організації 

невиробничої сфери (наприклад, освітнього закладу, театру, 

бібліотеки, банку, центру зайнятості, міськдержадміністрації тощо). 

� Опишіть, яким чином має бути організоване робоче місце 

конкретного працівника (професію та вид економічної діяльності 

студент може обрати самостійно), враховуючи при цьому також 

вимоги охорони праці та раціональної організації його робочого часу. 
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� Наведіть конкретні приклади поділу та кооперування праці на 

рівні: а) бригади; б) окремого підприємства; в) конкретної галузі; г) 

національної економіки. 
 

Література: 4, 5, 6, 7, 8, 23, 24, 25, 30. 
 

ТЕМА 7. ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ 
Поняття продуктивності праці. Показники продуктивності праці. 

Методи вимірювання продуктивності праці. Фактори та резерви 

зростання продуктивності праці. 
 

Питання для самоконтролю. 

� Що таке продуктивність праці? 

� Назвіть та охарактеризуйте основні показники рівня 

продуктивності праці. 

� Які Ви знаєте методи визначення продуктивності праці? В чому 

полягає сутність кожного з цих методів. Назвіть основні переваги та 

недоліки вимірювання обсягу продукції при визначенні 

продуктивності праці в натуральних і вартісних показниках. 

� Що таке фактори зростання продуктивності праці та резерви 

зростання продуктивності праці? Перерахуйте основні фактори та 

резерви зростання продуктивності праці. 
 

Практичні вправи та завдання 

� 7.1. Визначити і порівняти продуктивність праці (виробіток) 

одного робітника в натуральному і вартісному виразі на основі таких 

вихідних даних: 

Показники 2009 2010 2011 2012 2013 

Обсяг виготовленої продукції, шт. 7500 7865 6300 6000 6000 

Чисельність робітників, осіб 10 11 10 10 10 

Вартість одиниці продукції, грн./шт. 100 95 110 175 190 

Зробити висновки 
 

� 7.2. Середня чисельність робітників у звітному періоді 

збільшилась на 10%, а виробництво продукції зросло на 12%. Як 

змінилась продуктивність праці (виробіток)? Знайдіть індекс 

продуктивності праці. 
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� 7.3. Продуктивність праці (виробіток) у звітному періоді 

підвищилась на 8%, а загальний обсяг виробництва збільшився на 4%. 

Як змінилась середньоспискова чисельність працівників? 
 

� 7.4. Визначити і порівняти річну і годинну продуктивність праці 

працівників на підприємстві А і підприємстві Б. 

Показники 
Підприємство 

А 

Підприємство 

Б 

Обсяг виробництва, тис. грн. 45548 17530 

Чисельність працівників, осіб 1386 507 

Фактичні затрати робочого часу в 

середньому на одного працівника, год. 1552 1678 

Зробити висновки 
 

Завдання для самостійної роботи. 

� Які, на Вашу думку, існують внутрішні та зовнішні фактори 

зростання продуктивності праці. Охарактеризуйте особливості їх 

впливу на зміну (збільшення або зменшення) рівня продуктивності 

праці. 
 

Література: 4, 5, 6, 7, 8, 23. 
 

ТЕМА 8. ОПЛАТА ПРАЦІ 
Якість і тарифікація праці. Основні складові тарифної системи 

оплати праці. Поняття заробітної плати. Форми і системи оплати 

праці. Доплати та надбавки до заробітної плати. Преміювання. 

Структура заробітної плати. Державне та договірне регулювання 

заробітної плати. Мінімальна заробітна плата. 
 

Питання для самоконтролю. 

� Що таке заробітна плата? Яких принципів необхідно 

дотримуватися при організації оплати праці? Перерахуйте та 

охарактеризуйте основні функції заробітної плати. 

� Розкрийте сутність заробітної плати як економічної категорії, 

елемента ринку праці, винагороди і доходу працівника, витрат 

роботодавця. 

� Дайте визначення понять “якість праці”, “кваліфікація 

працівника”, “проста праця”, “редукція праці”. З’ясуйте зв’язок між 

цими поняттями. 
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� Перерахуйте основні складові тарифної системи. Дайте 

визначення понять “тарифна ставка”, “посадовий оклад”, “тарифна 

сітка”, “схема посадових окладів”, “тарифно-кваліфікаційний 

довідник”. 

� Що таке “тарифний коефіцієнт” та “тарифний діапазон”? Що 

характеризують ці величини? 

� Від чого залежить розмір тарифної ставки працівника? 

� Які форми тарифної оплати праці традиційно існують на 

підприємствах України? Які системи застосовуються в межах цих 

форм? Дайте коротку характеристику кожної з тарифних систем 

оплати праці. 

� Що є мірою праці при почасовій формі заробітної плати? За яких 

умов доцільно застосовувати цю форму оплати праці? 

� Що є мірою праці при відрядній формі заробітної плати? 

Визначте умови, необхідні для застосування цієї форми оплати праці. 

� Що таке одинична відрядна розцінка? Чи потрібно для її 

розрахунку знати певні норми праці? Які саме? 

� Порівняйте між собою відрядну та почасову форми оплати праці 

щодо їхніх преваг, недоліків та можливостей застосування. 

� Як розрахувати розмір заробітної плати при простій почасовій, 

почасово-преміальній, простій (прямій) відрядній та відрядно-

преміальній системах заробітної плати? 

� Що Ви знаєте про комісійну оплату праці? 

� В чому полягає сутність таких безтарифних систем оплати праці, 

як система участі в доходах підприємства, система участі в прибутках 

підприємства, система участі в акційному капіталі? Які можливості їх 

застосування на вітчизняних підприємствах? 

� Чим визначається структура заробітної плати? Які виплати 

відносяться до основної заробітної плати, додаткової заробітної плати, 

інших заохочувальних та компенсаційних виплат? 

� Охарактеризуйте роль надбавок і доплат в тарифній системі 

оплати праці. Наведіть конкретні приклади. 

� Охарактеризуйте роль премій в системі оплаті праці. Які існують 

вимоги до розробки систем преміювання? Що таке умови і показники 

преміювання? Які існують особливості вибору умов і показників 

преміювання для різних категорій персоналу? 

� Яким чином держава здійснює регулювання оплати праці 

працівників підприємств різних форм власності? 
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� Що таке мінімальна заробітна плата? Яким органом державної 

влади встановлюється розмір мінімальної заробітної плати? 

� Який механізм індексації заробітної плати діє в Україні? 

� Яке відношення до заробітної плати найманих працівників має 

єдиний соціальний внесок і податок на доходи фізичних осіб? Який 

механізм їх розрахунку? 
 

Практичні вправи та завдання 

� 8.1. Знайдіть одиничну відрядну розцінку, якщо норма часу 

дорівнює 0,52 н-год., тарифна ставка – 10,40 грн./н-год. 
 

� 8.2. Знайдіть одиничну відрядну розцінку, якщо норма виробітку 

дорівнює 12 шт./н-год, тарифна ставка – 12,60 грн./н-год. 
 

� 8.3. Як має змінитися одинична відрядна розцінка, якщо норма 

виробітку зменшилась на 2%, а тарифна ставка збільшилась на 5%? 
 

� 8.4. Розрахувати тарифну сітку для: а) нормальних умов праці; б) 

шкідливих умов праці на основі таких вихідних даних: 

- мінімальна заробітна плата – ___,__ грн./місяць (зазначте 

чинний розмір мінімальної заробітної плати, визначений 

законодавством України); 

- корисний фонд робочого часу – 176 год/місяць; 

- тарифні ставки при відрядній оплаті на 10% більші від тарифних 

ставок при почасовій оплаті; 

- тарифні ставки при важких та шкідливих умовах праці на 12% 

більші ніж при нормальних умовах праці; 

- тарифні коефіцієнти: 

Тарифний розряд 1 2 3 4 5 6 7 8 

Тарифний коефіцієнт 1,0 1,09 1,21 1,35 1,54 1,8 1,9 2,0 
 

� 8.5. Розрахувати заробітну плату за місяць для робітника з 

почасовою оплатою праці, якщо він має 4-ий розряд (і виконував 

роботу відповідного розряду) з встановленою тарифною ставкою 

14,10 грн./год; відпрацював 22 зміни тривалістю по 8 год.; був 

премійований у розмірі 15% тарифної заробітної плати. 
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� 8.6. Розрахувати і порівняти тарифну заробітну плату за робочий 

день для І і ІІ робітника при почасовій та відрядній формах оплати праці.  

№ 

п/п Показники праці 
Робітники 

І ІІ 

1. Фактичні затрати робочого часу, год. 8 8 

2. Кількість виготовленої продукції, шт./день. 15 20 

3. Норма часу на виготовлення одиниці продукції, н-год./шт. 0,5 

4. Годинна тарифна ставка 

– при по часовій оплаті, грн./год. 

– при відрядній оплаті, грн./н-год. 

 

17,50 

18,05 

Зробити висновки 
 

� 8.7. Визначити відрядні розцінки на деталі та відрядний заробіток 

токаря за місяць, якщо відомо, що протягом місяця він виконав такий 

обсяг робіт: 

Назва 

деталі 

Кількість виготовлених 

деталей, шт. 

Розряд 

роботи 

Норма часу на 

деталь, хв. 

М-1 226 4  24,0 

М-2 830  3  6,0  

Тарифна ставка для 1-го розряду: 11,00 грн./н-год. Тарифні коефіцієнти: 

Тарифний розряд 1 2 3 4 5 6 7 8 

Тарифний коефіцієнт 1,0 1,09 1,21 1,35 1,54 1,8 1,9 2,0 
 

� 8.8. Робітник-почасовик 4-го розряду відпрацював 174 год., 

виконав нормоване завдання, за що передбачена премія у розмірі 10% 

тарифної заробітної плати, зекономив матеріалів на суму 750 грн. (розмір 

премії становить 8% від вартості зекономлених матеріалів), протягом трьох 

змін (тривалість зміни – 8 годин) був задіяний на роботах зі шкідливими 

умовами (доплата в розмірі 12% тарифної ставки). Тарифна ставка 1-го 

розряду – 10,60 грн./год. Тарифні коефіцієнти: 

Тарифний розряд 1 2 3 4 5 6 

Тарифний коефіцієнт 1,0 1,09 1,21 1,35 1,54 1,8 

Визначити розмір усіх доплат та загальну суму заробітної плати 

робітника. 
 

� 8.9. Знайдіть відрядну заробітну плату кожного робітника, якщо 

працює двоє робітників з тарифною ставкою 11,70 грн./н-год., обсяг 

виконаних ними робіт дорівнює 550 одиниць, норма виробітку за зміну – 

20 одиниць, тривалість зміни – 8 годин. 
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� 8.10. За наведеними даними розрахувати тарифну заробітну 

плату робітників за місяць при відрядній оплаті праці. 

№ п/п 
Показники праці 

Робітники 

І ІІ 

1. Кваліфікаційний розряд робітника і робіт 3 5 

2. Кількість виготовленої продукції за місяць: 

А 

В 

С 

D 

 

100 

270 

0 

0 

 

0 

0 

100 

400 

3. Тарифний коефіцієнт 1,25 1,50 

4. Норми часу на одиницю продукції, н-год./шт.: 

А 

В 

С 

D 

 

0,2 

0,5 

0,4 

0,3 

5. Тарифна ставка 1-го розряду, грн./н-год.  12,50 

Зробити висновки 
 

� 8.11. Робітник перебуває на відрядно-прогресивній системі 

оплати праці. Розмір тарифної ставки – 10,70 грн./н-год. 

Відпрацьовано 165 годин та виготовлено 380 одиниць якісної 

продукції при нормі часу 0,5 н-год/од. Вихідний рівень виконання 

норм, з якого починається збільшення відрядної розцінки, – 110%. 

При одноступеневій шкалі відрядна розцінка зростає на 30%. 

Розрахувати розмір заробітної плати. Зробити висновки. 
 

Завдання для самостійної роботи. 

� Від чого має залежати розмір мінімальної заробітної плати? 

Який розмір мінімальної заробітної плати діє на даний момент? 

� Запропонуйте систему показників преміювання для працівників 

на конкретних посадах професіоналів, фахівців, керівників або 

технічних службовців підприємства чи установи конкретного виду 

економічної діяльності. 
 

Література: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 19, 21, 23, 28, 33, 34, 35, 36. 
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ТЕМА 9. ПОЛІТИКА ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ 
Поняття споживчого бюджету та його складові. Диференціація 

доходів населення. Показники диференціації доходів населення. 

Рівень життя населення. Критерії та показники рівня життя населення. 

Державне регулювання доходів і споживання населення (прожитковий 

мінімум, споживчий кошик тощо). Поняття соціальної політики та її 

основні напрями в галузі праці.  
 

Питання для самоконтролю. 

� Дайте визначення таких понять, як “споживчий бюджет”, 

“сукупні доходи населення (домогосподарства)”, “грошові доходи 

населення”, “витрати населення (домогосподарства)”. Встановіть 

взаємозв’язок між цими поняттями. 

� Чи можна судити про рівень заможності чи рівень бідності 

населення та досконалість економічної системи країни, виходячи з 

результатів дослідження структури витрат та доходів населення? 

Яким чином?  

� Що таке рівень життя населення? За якими критеріями можна 

визначити рівень життя? Які соціальні групи можна виділити за 

рівнем життя населення? За якими критеріями можуть 

встановлюватися межі між цими групами?  

� Як можна визначити основні показники бідності та зубожіння? 

� Що таке соціальна політика? В чому має полягати мета 

соціальної політики щодо формування соціально-трудових відносин в 

державі? Визначте систему заходів, через яку може бути реалізована 

мета соціальної політики держави. 

� Дайте характеристику соціального захисту, соціальної 

підтримки та соціальної допомоги як складових соціальної політики. 
 

Практичні вправи та завдання 

� 9.1. Проаналізувати диференціацію доходів населення на основі 

коефіцієнта Джині та кривої Лоренца. 

Вихідні дані: 

Децилі 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Частка загального доходу, % 5 7 7 9 10 10 12 12 13 15 

Зробити висновки. 
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� 9.2. Проаналізувати диференціації доходів населення на основі 

коефіцієнта Джині та кривої Лоренца. 

Вихідні дані: 

Квінтилі 1 2 3 4 5 

Частка загального доходу, % 5 7 15 28 45 

Зробити висновки. 
 

� 9.3. Визначити рівень бідності населення і дефіцит ліквідації 

бідності на основі таких вихідних даних: 

- прожитковий мінімум на одну особу: 1500 грн.; 

- середні доходи бідних: 1200 грн.; 

- розподіл населення за рівнем середньодушових доходів: 

Зробити висновки  

 

� 9.4. Визначити рівень зубожіння населення і дефіцит ліквідації 

зубожіння на основі таких вихідних даних: 

- прожитковий мінімум на одну особу: 1500 грн.; 

- середні доходи зубожілих: 650 грн. 

- розподіл населення за рівнем середньодушових доходів: 

Розмір доходів, грн. 

Чисельність населення, 

яке отримує відповідний 

розмір доходів, тис. осіб 

менше 500,00 24,1 

500,00-599,99 185,0 

600,00-749,99 487,1 

750,00-999,99 1476,0 

1000,00-1249,99 5350,9 

1250,00-1499,99 8552,0 

1500,00-1749,99 8285,5 

1750,00-1999,99 6369,3 

2000,00-2499,99 4444,8 

2500,00-2999,99 3270,1 

3000,00-399,99 2336,9 

4000,00-4999,99 1428,8 

5000,00 і більше 3436,7 
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Зробити висновки  
 

Завдання для самостійної роботи. 

� Проаналізуйте структуру окремих складових споживчого бюджету 

(доходів і витрат) населення України та регіону, в якому Ви проживаєте. 

� Наведіть приклади впливу конкретних соціальних, економічних, 

демографічних, політичних та географічних чинників на формування 

відмінностей у доходах населення. 

� Проаналізуйте стан чинного в Україні «споживчого кошика» та 

величину прожиткового мінімуму. Що Ви можете сказати про 

особливості формування цих величин в інших країнах? Від яких ще 

факторів, на Вашу думку, має залежати величина прожиткового мінімуму 

для різних груп населення? 

� Як можна визначити значення коефіцієнта Джині графічним 

способом? 

� Які, на Вашу думку, основні причини та чинники бідності 

населення (окремих сімей) в Україні? 

� Наведіть конкретні приклади з вітчизняного та зарубіжного досвіду 

формування пенсійних систем. 

� Наведіть конкретні приклади заходів соціальної підтримки і 

соціальної допомоги в Україні. 
 

Література: 9, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 33, 34, 36, 37, 38, 42, 43. 
 

Розмір доходів, грн. 

Чисельність населення, 

яке отримує відповідний 

розмір доходів, тис. осіб 

менше 500,00 24,1 

500,00-599,99 185,0 

600,00-749,99 487,1 

750,00-999,99 1476,0 

1000,00-1249,99 5350,9 

1250,00-1499,99 8552,0 

1500,00-1749,99 8285,5 

1750,00-1999,99 6369,3 

2000,00-2499,99 4444,8 

2500,00-2999,99 3270,1 

3000,00-399,99 2336,9 

4000,00-4999,99 1428,8 

5000,00 і більше 3436,7 
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ТЕМА 10. МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ТА ЇЇ 
ВПЛИВ НА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 

Міжнародна організація праці (МОП). Цілі та завдання МОП. 
Структура МОП. Основні принципи функціонування та сфери 
діяльності МОП. Конвенції та Рекомендації МОП. Умови ратифікації 
міжнародних договорів Україною. 

 

Питання для самоконтролю. 
� Як і коли була створена Міжнародна організація праці? Які 

основні мотиви її створення? 
� Перерахуйте основні цілі, які ставить перед собою МОП. Які 

завдання вона виконує для досягнення поставлених цілей? 
� Опишіть структуру МОП. 
� Які принципи діяльності МОП Ви пам’ятаєте? 
� Охарактеризуйте основні методи діяльності МОП. У яких 

сферах організація здійснює свою діяльність? 
� В чому полягає нормотворча діяльність МОП? В чому полягає 

відмінність між конвенціями та рекомендаціями? Назвіть 
найважливіші, на Вашу думку, Конвенції та Рекомендації МОП. Яких 
сфер соціально-трудових відносин вони стосуються? 

� Яким правилом керується Україна при застосуванні умов, 
зазначених в міжнародних договорах, при порівнянні з умовами, 
визначеними вітчизняним законодавством? 

 

Завдання для самостійної роботи. 
� Які міжнародні документи нормативного та рекомендаційного 

характеру у сфері регулювання соціально-трудових відносин Ви 
можете назвати? Що конкретно ними регулюється? 

� Які міжнародні договори у сфері соціально-трудових відносин 
ратифіковані Україною? 

 

Література: 4, 5, 36, 41 
 

3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Базова 

1. Закон України “Про зайнятість населення”. 

2. Закон України “Про оплату праці”. 

3. Кодекс законів про працю України. 
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4. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини. 

Підручник. – К.: Знання, 2006. - 559 с. 

5. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник  /За наук. 

ред. д-ра екон. наук, проф. А.М.Колота. – К.: КНЕУ, 2009. – 711 с. 

6. Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: 

Навч. посібник. – Київ: Кондор, 2006. - 432с.  

7. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навч. метод. посібник для 

самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001. – 158 с. 

8. Тимош І.М. Економіка праці: Навч. посібник. – Тернопіль: Астон, 

2001. – 347 с. 
 

Допоміжна 

9. Закон України “Про державний бюджет на … рік”. 

10. Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування”. 

11. Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття”. 

12. Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування”. 

13. Закон України “Про колективні договори і угоди”. 

14. Закон України “Про недержавне пенсійне забезпечення”. 

15. Закон України “Про організації роботодавців”. 

16. Закон України “Про охорону праці”. 

17. Закон України “Про прожитковий мінімум”. 

18. Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності”. 

19. Наказ Міністерства статистики України  “Про затвердження 

Інструкції зі статистики заробітної плати”. 

20. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження 

наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та 

наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп 

населення”. 

21. Постанова Кабінету Міністрів України “Про оплату праці 

працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і 

коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та 

організацій окремих галузей бюджетної сфери”. 

22. Безтелесна Л.І., Юрчик Г.М. Ринок праці. Навч. посібник. – Рівне: 

НУВГП, 2012. – 270 с.  
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23. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч.посіб. 

– К.: Знання-Прес, 2002. – 313 с. 

24. Буряк П.Ю., Карпінський Б.А., Григор’єва М.І. Економіка праці й 

соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2004. – 440 с. 

25. Василів В.Б. Організація праці: Інтерактивний комплекс навч.-

метод. забезпечення. – Рівне: НУВГП, 2008. – 224 с. 

26. Дячук О.В. Організація, нормування та оплата праці. – Львів: 

Афіша, 2001. 

27. Ковальов В.М., Рижиков В.С., Єськов О.Л., Черненко І.М. 

Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. посібник 

/За ред. В.М. Ковальова – Київ: ЦНЛ, 2006. - 256с. 

28. Колот А.М. Мотивація персоналу: підручник. – К.: КНЕУ, 2002. – 

337 с. 

29. Лібанова Е.М., Мельничук Д.П. Ринок праці в економічній 

системі: Навч. посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – 260 с. 

30. Лукашевич В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини. 

– Львів: Новий світ. 2004. – 248 с. 

31. Организация и нормирование труда: Учеб. пособие для вузов / 

Под ред. В.В.Адамчука. – М.: Финстатинформ, 2000. – 301 с. 

32. Петюх В.М. Ринок праці: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 1999.–288 с. 

33. Статистичний щорічник Рівненської області за … рік. – Рівне. 

34. Статистичний щорічник України за … рік / Держкомстат 

України.– К.: Техніка. 
 

Ресурси мережі Internet 

35. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. 

[Ел. ресурс]. – Режим доступу: http://www.jobs.ua/ukr/dkhp 

36. Офіційний сайт Верховної ради України. – Режим доступу:  

http://portal.rada.gov.ua/ 

37. Офіційний сайт Головного управління статистики у Рівненській 

області. – Режим доступу: http://www.rv.ukrstat.gov.ua/   

38. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. – 

Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

39. Офіційний сайт Державної міграційної служби України. – Режим 

доступу: http://www.dmsu.gov.ua/  

40. Офіційний сайт Державної служби зайнятості України. – Режим 

доступу: http://www.dcz.gov.ua/control/uk/index  
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41. Офіційний сайт Міжнародної організації праці. – Режим доступу: 

www.ilo.org/  

42. Офіційний сайт Міністерства соціальної політики України. – 

Режим доступу: http://www.mlsp.gov.ua/control/uk/index  

43. Офіційний сайт Рівненської міської ради та її виконавчого 

комітету. Управління праці та соціального захисту населення. – 

Режим доступу: http://www.mlsp.gov.ua/control/uk/index  

44. Офіційний сайт Федерації профспілок України. – Режим 

доступу: http://www.fpsu.org.ua/ 
 

Періодичні видання 

� Економіка України. 

� Людина і праця. 

� Персонал. 

� Праця і зарплата. 

� Соціальний захист. 

� Статистика України. 

� Україна: аспекти праці. 

� Вісники наукових праць провідних вузів України. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


