ДВНЗ «Університет банківської справи»
Інститут банківських технологій та бізнесу
(назва навчально-наукового інституту)

Кафедра економіки та менеджменту
(назва кафедри)

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові

відносини» І

( код і назва дисципліни за навчальним планом )

Назва освітньої програми 051 «Економіка», спеціалізація «Міжнародна
економіка»; 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік і аудит»; 072
«Фінанси, банківська справа та страхування»
( код і назва спеціальності)

Освітній ступінь
бакалавр
Кількість кредитів за ECTS _120 годин / 4 кредити ЕСТS

(кількість кредитів по дисципліні за навчальним планом )

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності формування у студентів міцних знань, умінь і практичних
навичок та вивчення теоретико-методологічні та соціально-економічні
питання трудових відносин у суспільстві; розвиток творчого мислення, умінь
і навичок практичного застосування отриманих знань у подальшому навчанні
і праці.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни)
ЗНАТИ:

місце і значення курсу;
населення і трудові ресурси України, систему управління ними;
організацію служби зайнятості;
нормативну базу управління продуктивністю;
основи формування та регулювання заробітної плати;
основні соціальні сили суспільства;
регулювання робочого часу та організацію праці;
основні функції держави в сфері соціальної політики;
основи аналізу і планування трудових показників.
ВМІТИ:
оцінювати населення і трудові ресурси;
орієнтуватися в системі управління і відтворення трудових ресурсів,
організації служби зайнятості;

користуватися нормативною базою управління трудовими
ресурсами;
оцінювати стан ринку праці, зайнятість і доходи населення;
застосовувати принципи формування заробітної плати, її
регулювання;
орієнтуватися в системах соціального захисту і партнерства,
вирішення трудових конфліктів;
застосовувати принципи регулювання робочого часу, організації
праці та планування трудових показників.
3. Методи контролю поточний контроль, модульний контроль,
екзамен
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
Поточне оцінювання та модульна робота
Змістовий модуль
Змістовний
Змістовний
Разом балів
модуль 1
модуль 2
25
25
50

5. Викладач(і): Огородник Віра Володимирівна, к.е.н.

Екзамен
(балів)

Сума
балів

50

100

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання)

