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 Вступ 

Навчальна програма дисципліни «Інноваційні механізми регулювання 

трудових відносин» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки ІІ рівня вищої освіти (магістр), спеціальності 231 Соціальна 

робота. 

Предметом навчальної дисципліни є вивчення інноваційного 

механізму регулювання трудових відносин. 

 Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу.  

2-й рік навчання, 1-й семестр викладання. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Інновації у сфері трудових відносин. 

2. Соціально-трудова сфера як об’єкт  інноваційної діяльності.  

Мета дисципліни:  

Вивчити впровадження методів і технологій інноваційного 

практикування організації, адміністрування та управління в системі 

соціальної роботи. Проаналізувати складові і принцип дії мотиваційного 

механізму інноваційної діяльності у сфері соціально-трудових відносин.  

Завдання дисципліни: 

 вивчити інноваційні форми і механізми регулювання трудових 

відносин; 

 проаналізувати світовий досвід впровадження сучасних інноваційних 

технологій та методів регулювання трудових відносин в соціальній роботі; 

 визначити соціально-організаційні можливості організації до 

інноваційних змін. 

Дисципліна спрямована на формування наступних компетентностей: 

ЗК 05.  Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

СК 10. Здатність до впровадження методів і технологій інноваційного 

практикування організації, адміністрування та управління в системі 

соціальної роботи.  

Програмні результати навчання: 

ПРН 13. Демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, 

генерувати нові ідеї для розв’язання як стандартних так і незвичайних 

завдань професійної діяльності у стандартних та непередбачуваних умовах. 

ПРН 20. Упроваджувати результати наукових досліджень в практичну 

професійну діяльність. 
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, що 

становить  3 кредити ЄКТС. 
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2. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Інновації у сфері трудових відносин. 

Тема 1. Мета і принципи державної інноваційної політики. 

Тема 2. Інформаційно-комунікаційні технології в сфері трудових 

відносин. 

Тема 3. Інноваційні напрями удосконалення механізму регулювання 

соціально-трудових відносин. 

Змістовий модуль 2. Соціально-трудова сфера як об’єкт інноваційної 

діяльності. 

Тема 4. Роль глобалізації у формуванні цифрової зайнятості. 

Тема 5. Трансформації форм зайнятості у розвитку соціально-ринкової 

економіки.   

Тема 6. Управління ризиками у впровадженні інноваційних змін в 

трудових відносинах. 

 

3. Рекомендована література 

Основна 

1. Андрейцева І. А. Економіка праці та соціально-трудові 

відносини: навч.-метод. посіб. для студентів екон. ф-ту / І. А. Андрейцева – 

Кам’янець-Поділ.: Сисин Я. І., 2015. – 232 с. 

2. Кравець І. М. Управління трудовим потенціалом: навч. посіб. / І. 

М. Кравець. – Хмельницький: Цюпак А. А., 2015. – 424 с. 

3. Круп’як Л. Б. Управління трудовими ресурсами організації: навч. 

посіб. / Л.Б. Круп’як. – К.: Кондор, 2013. – 278 с. 

4. Лисак В. Ю. Управління потенціалом підприємства: метод. 

реком. / В. Ю. Лисак. – Кам’янець-Поділ.: Сисин Я. І., 2016. – 152 с. 

5. Осовська Г. В. Управління трудовими ресурсами: навч. посіб. / Г. 

В. Осовська, О.В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2007. – 224 с. 

6. Рульєв В. А. Управління персоналом: навч. посіб. / В. А. Рульєв, 

С. О. Гуткевич, Т.Л. Мостенська. – К.: Кондор, 2012. – 310 с. 

 

Додаткова 

1. Економічна енциклопедія: У 3 т. Т. / Редкол.: С.В. Мочерний 

(відп. ред.) та ін. - К.: Видавничий центр «Академія», 2000. 

2. Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу : навч. 

посіб. / А. М. Колот. – К. : КНЕУ, 1998. – 224 с. 

3. Майкл Х. Мескон, Майкл Альберт, Франклин Хедоури Основы 

менеджмента, 3-е издание, 2009.-672с. 

4. О. Піщуліна. Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні 

детермінанти.  Центр Разумкова, Київ 2020. 
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Законодавчі та нормативні документи 

 

1. «Про інноваційну діяльність». Закон України: за станом на 01 

серпня 2019р. / (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 36, 

ст.266). , Документ  40-IV. 

2. «Про колективні договори і угоди». Закон України: за станом на 

01 серпня 2019р. / (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 36, 

ст.361). Документ 3356-XII. 

3. «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Закон 

України: за станом на 01 серпня 2019./ (Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), 1999, № 45, ст.397)., Документ 1045-XIV 

4. «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх 

діяльності». Закон України: за станом на 01 серпня 2019р. / (Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2013, № 22, ст.216). Документ 5026-VI. 

5. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 

№ 322-VIII. /режим доступу //URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 

 

Електронні інформаційні ресурси 

 

https://www.kmu.gov.ua/ - Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. 

http://employers.org.ua/ - Конфедерація роботодавців в Україні 

https://www.kmu.gov.ua/ - Міністерство соціальної політики України 

https://fpsu.org.ua/ - Федерація професійних спілок України 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання - залік 

 

Методи діагностики успішності навчання 

В процесі вивчення дисципліни здійснюється контроль і накопичення 

балів за різнобічну навчально-пізнавальну діяльність студента упродовж 

періоду вивчення дисципліни. Під час вивчення дисципліни 

використовується періодичний, поточний,  та підсумковий контроль. 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
https://www.kmu.gov.ua/
http://employers.org.ua/
https://www.kmu.gov.ua/
https://fpsu.org.ua/

