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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Галузь знань: 
05 – соціальні та поведінкові 

науки Вибіркова 

Модулів – 1 
Спеціальність 

(професійне 
спрямування): 

054 – Соціологія 
Спеціалізація 

Соціальне проектування 
та експертиза   

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2 2-й -й 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання: 
Презентація/аналітична 
записка 

Семестр 

Загальна кількість 
годин -  120 

3-й -й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента – 8 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 
Магістр 

20 год. – год. 
Практичні, семінарські 
20 – год. –  год. 

Лабораторні 
–  год.  год. 
Самостійна робота 

80 год. –  год. 
Індивідуальні завдання:  

 год. 
Вид контролю: залік 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить: 
для денної форми навчання – 4 : 8 
 
 
  



 
2.Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Мета навчальної дисципліни: Нормативна навчальна дисципліна 

«Моніторинг та оцінка (МіО) соціально-трудових відносин» передбачає 
формування у студентів системи теоретичних і практичних знань із питань 
функціонування, регулювання, моніторингу та оцінки соціально-трудових 
відносин. 

 
Навчальна дисципліна орієнтована на формування у студентів: 

 концептуального розуміння соціально-трудових відносин як комплексу 
взаємовідносин між найманими працівниками і роботодавцями (суб'єктами і 
органами, що їх представляють) за участі держави, які пов'язані з наймом 
працівників, використанням та оплатою їхньої праці, відтворенням робочої 
сили і спрямовані на забезпечення соціальної злагоди, високого рівня та якості 
життя працівників, високої ефективності роботи підприємств; 

 розуміння основних проблем соціально-трудової сфери; 
 умінь і навичок щодо моніторингу, оцінки та регулювання відносин у 

соціально-трудовій сфері. 
 

Вимоги до знань та вмінь. Студент повинен: 
 
Знати: сутність, принципи і типи соціально-трудових відносин; сутність 

соціального партнерства та його роль у регулюванні соціально-трудових відносин; 
сутність і значення моніторингу соціально-трудової сфери; основні напрями 
моніторингу соціально-трудової сфери; особливості організації моніторингу 
соціально-трудової сфери в Україні; основні етапи процесу оцінювання; основні 
складові механізму оцінювання результатів трудової діяльності; міжнародний 
досвід регулювання соціально-трудових відносин. 

Зміст понять: соціально-трудові відносини, суб'єкти соціально-трудових 
відносин, система соціального партнерства, моніторинг соціально трудової сфери, 
організаційно-технологічна схема ведення моніторингу. 

 
Вміти: ідентифікувати джерела інформації про соціально-трудові 

відносини; вибудувати стратегію збору даних; обрати оптимальний різновид 
дизайну оцінювання; розробляти систему індикаторів моніторингу соціально-
трудових відносин; акцентувати увагу на питаннях організаційних змін; 
попередити негативні тенденції, які могли б призвести до соціальної напруги; 
аналізувати та інтерпретувати отримані результати; використовувати наявну 
інформацію для потенційних дослідницьких пошуків і прийняття управлінських 
рішень. 

 



3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Соціально-трудові відносини:  
понятійно-концептуальні основи 

 
Тема 1. Соціально-трудові відносини як система (загальна характеристика, 

типи, фактори формування, механізми функціонування) 
 

Загальна характеристика системи соціально-трудових відносин. Сутність 
соціально-трудових відносин. Соціально-трудові відносини як площина 
взаємовідносин між покупцями й продавцями трудових послуг на ринку праці за 
участю держави. Макро-, мезо- та мікрорівні соціально-трудових відносин та їх 
суб’єкти. Суб'єктивний та об'єктивний характер соціально-трудових відносин. 
Основні характеристики суб’єктів соціально-трудових відносин. 

Значимість принципів рівності/нерівності прав та можливостей суб'єктів у 
формуванні типів соціально-трудових відносин. Солідарність, патерналізм, 
субсидіарність, конфлікт та дискримінація як типи соціально-трудових відносин. 
Різновиди дискримінації в соціально-трудових відносинах. 

Основні проблеми соціально-трудової сфери. 
 

Тема 2. Соціальне партнерство як чинник регулювання  
соціально-трудових відносин 

 
Соціальне партнерство як найбільш цивілізований спосіб узгодження 

інтересів найманих працівників, роботодавців та держави. Принципи соціального 
партнерства (законність, повноважність і рівноправність сторін та їхніх 
представників, свобода вибору та обговорення питань, добровільність, 
обов'язковість виконання досягнутих домовленостей, систематичний контроль за 
виконанням досягнутих домовленостей,  відповідальність за виконання взятих 
зобов’язань). Рівноправність і рівноцінність сторін як  важливі детермінанти 
ефективного функціонування системи соціального партнерства. 

Суб'єкти соціального партнерства. «Типові» функції держави в соціальному 
партнерстві. 

Основні моделі соціального партнерства в країнах із розвиненою ринковою 
економікою (погоджувальна, антипрофспілкова, плюралістична). 

 
Тема 3. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин 

 
Важелі впливу на соціально-трудову сферу крізь призму світового досвіду. 

Досвід іноземних держав щодо інвестицій в трудові ресурси.  
Міжнародна організація праці (МОП): структура, основні завдання у сфері 

регулювання соціально-трудових відносин. Міжнародний кодекс праці.  



Глобалізація світової економіки та її вплив на соціально-трудову сферу. 
Сучасні світові тенденції розвитку соціально-трудових відносин.   

 
Змістовий модуль 2. Моніторинг та оцінка соціально-трудової сфери 

 
Тема 4. Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання й  

удосконалення соціально-трудових відносин 
 

Моніторинг соціально-трудової сфери як комплексна державна система 
безперервного спостереження за фактичним станом справ у соціально-трудовій 
сфері. Сутність моніторингу соціально-трудової сфери, принципи його реалізації. 
Основні завдання та об’єкти моніторингу соціально-трудової сфери. Концепція та 
напрями моніторингу соціально-трудової сфери. Джерела інформації для 
моніторингу соціально-трудової сфери. Інтегральний показник оцінки 
ефективності соціально-трудових відносин (охоплює економічні, регуляторні, 
фінансові та показники соціально-економічних умов праці). 

Роль Державної служби статистики у моніторингу соціально-трудових 
відносин. 

Тема 5.  Оцінювання результативності програм  
державного регулювання зайнятості 

 
Сутність зайнятості, її структура та різновиди. Базові принципи відносин 

зайнятості. Стан зайнятості як один із основних індикаторів, який відображає 
характер використання ресурсів праці. 

Регулювання зайнятості та державна політика в цій сфері. Принципи 
державної політики зайнятості. Основні напрямки реалізації державної політики в 
галузі зайнятості населення. Рівні регулювання зайнятості. Активні та пасивні 
методи й заходи регулювання зайнятості. Програми сприяння зайнятості, 
індикатори оцінювання їх результативності. Законодавство України про зайнятість.  

 
Тема 6.  Корпоративна культура та соціальна відповідальність:  

моніторинг та оцінювання 
 

Сутність корпоративної культури, чинники формування та принципи 
функціонування. Основні показники діагностики рівня корпоративної культури 
підприємства (показник культури виробництва підприємства; показник культури 
персоналу і соціально-психологічного клімату; показник культури управління; 
показник культури організації праці; показник культури комунікацій; показник 
культури взаємовідносин з контрагентами; показник культури відносин із 
споживачами). Інтегральний показник рівня корпоративної культури. Оцінювання 
впливу корпоративної культури на стан соціально-трудових відносин. 



Соціальна відповідальність як чинник збалансування соціально-трудових 
відносин: сутність та  основні індикатори вияву. Суб’єкти соціальної 
відповідальності. Ступені соціальної відповідальності. Діагностика й оцінювання 
корпоративної соціальної відповідальності. 

 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістовних модулів і тем Кількість годин 
Денна форма 

Всього 
годин 

У тому числі 
Л Сем

. 
Інд. 

 
СР 

2 3 4 5 6 7 
Змістовий модуль 1. Соціально-трудові відносини:  

понятійно-концептуальні основи 
Тема 1. Соціально-трудові відносини як 
система (загальна характеристика, типи, 
фактори формування, механізми 
функціонування) 

36 6 6  24 

Тема 2. Соціальне партнерство як чинник 
регулювання соціально-трудових відносин 

 

12 2 2  8 

Тема 3. Міжнародний досвід регулювання 
соціально-трудових відносин 

 

12 2 2  8 

Разом за змістовним модулем 1 60 10 10  40 
Змістовий модуль 2. Моніторинг та оцінка соціально-трудової сфери 

Тема 4. Моніторинг регулювання й 
удосконалення соціально-трудових відносин 
соціально-трудової сфери як інструмент  

24 4 4  16 

Тема 5. Оцінювання результативності програм 
державного регулювання зайнятості 

12 2 2  8 

Тема 6. Корпоративна культура та соціальна 
відповідальність: моніторинг та оцінювання  

24 4 4  16 

Разом за змістовним модулем 2 60 10 10  40 
Усього годин 120 20 20  80 

 
  



5. Теми семінарських занять 
 

№ теми Назва теми/змістового модулю Кількість 
годин 

Змістовний модуль 1. Соціально-трудові відносини:  
понятійно-концептуальні основи 

Тема 1. Соціально-трудові відносини як площина 
взаємовідносин між покупцями й продавцями 
трудових послуг на ринку праці. 

2 

Типи соціально-трудових відносин 2 
Основні проблеми соціально-трудової сфери. 2 

Тема 2. Соціальне партнерсто: сутність, основні моделі 2 
Тема 3. Зарубіжний досвід регулювання відносин у сфері 

зайнятості. 
2 

Змістовний модуль 2. Моніторинг та оцінка соціально-трудової сфери 
 
Тема 4. 

Сутність та основні напрями моніторингу 
соціально-трудової сфери 

2 

Трудове законодавство як форма державного регулювання 
трудових відносин 

2 

Тема 5. Регулювання зайнятості та державна політика в цій 
сфері 

2 

 
Тема 6. 

Діагностика та оцінювання рівня корпоративної 
культури підприємства 

2 

Соціальна відповідальність у трудових відносинах 2 
Всього: 20 

 
6. Теми практичних занять (немає) 

 
7. Теми лабораторних занять (немає) 

 
8. Самостійна робота 

 
№ 

теми 
Назва теми Кількість 

годин 
Тема 1. Соціально-трудові відносини як система (загальна 

характеристика, типи, фактори формування, механізми 
функціонування) 

24 

Тема 2. Соціальне партнерство як чинник регулювання 
соціально-трудових відносин 

8 

Тема 3. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових 
відносин 

8 

Тема 4. Моніторинг регулювання й удосконалення соціально-
трудових відносин соціально-трудової сфери як 

16 



 
9. Індивідуальні завдання 

 
Індивідуальна робота є додатковим чинником активізації роботи студентів 

упродовж семестру і має на меті формування в структурі їхньої аналітичної 
діяльності, навичок працювати зі спеціальною літературою, орієнтує їх на 
критичне осмислення інформації та ґрунтовніше засвоєння здобутих теоретичних 
знань і практичних проблем даної навчальної дисципліни. 

Виконання індивідуальних та групових завдань передбачає підготовку 
PowerPoint презентацій та їх представлення на семінарському занятті. Дані 
різновиди робіт скеровані на формування у студентів уміння селекціонувати 
необхідну інформацію та застосовувати її до висвітлення обраної проблеми з 
формулюванням відповідних практичних висновків.  
 

10. Методи навчання 
 

Лекції: Передбачають систематичний і послідовний виклад навчального 
матеріалу, а також інтерактивні форми участі студентів в обговоренні дискусійних 
питань. 

Семінарські заняття: Відвідування та активна участь студентів у роботі 
семінарських занять є обов’язковою умовою успішного складання курсу. 
Пропонуються наступні форми роботи: участь у дискусіях, обговореннях питань, 
що виносяться на семінарське заняття; представлення індивідуальних та групових 
завдань; доповнення чи опонування виступу колеги, що передбачає висвітлення 
нового матеріалу, аргументацію його значимості, окреслення власної точки зору та 
її обґрунтування. Структурованість та інформативність представленого матеріалу - 
невід’ємні детермінанти при оцінюванні знань. 

 
11. Методи контролю 

 
Поточний контроль засвоєння знань студентами упродовж семестру 

передбачає виконання індивідуальних та групових науково-дослідних завдань: 
 Презентація однієї з нижче представлених тем (максимальна кількість 

балів – 10) – згідно графіку; 
 Соціологічний аналіз-презентація публікацій у журналі «Україна: 

аспекти праці» (керуючись структуризацією соціально-трудових відносин) з 
виокремленням тих моментів, що є цікавими для студента (аналіз архіву видань, 

інструмент 
Тема 5. Оцінювання результативності програм державного 

регулювання зайнятості 
8 

Тема 6. Корпоративна культура та соціальна відповідальність: 
моніторинг та оцінювання 
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починаючи з 2011 р.), (студент опрацьовує архів видань, за обраний ним рік; 
максимально 35 балів) . 

 Написання есею на заздалегідь запропоновану тему (максимально 
5 балів;  теми подано нижче). 

 Групові проекти-презентації (передбачають виокремлення 
показників/індикаторів оцінювання та інтерпретацію тенденцій чи 
закономірностей) (по 3 осіб; максимальна кількість балів – 20) : 

1. Оцінювання результативності діяльності обласного центру 
зайнятості. 

2. Оцінювання якості життя в України (на основі аналітичної 
доповіді, підготовленої Інститутом демографії та соціальних 
досліджень ім. М.Птухи). 

3. Моніторинг та оцінювання становища молоді на ринку праці за 
період 2015-2019 рр. на основі щорічних доповідей Президентові 
України  

 Аналітична записка або SWOT-аналіз про стан соціально-трудових 
відносин у Вашій організації  (максимально 30 балів) . 

Сумарно всі види поточного контролю впродовж семестру дають 
максимально 100 балів. 

 
Тематика есеїв: 

 
1. Коронавірус і корективи у трудових відносинах. 
2. Вплив глобалізації на ринок праці та соціально-трудові відносини. 
3. Тіньова заробітна плата в Україні: причини існування та шляхи подолання. 
4. Недержавні пенсійні фонди: їх роль у соціальному захисті. 
5. Трансформація зайнятості: глобальні тенденції та вітчизняні реалії. 
6. Соціально-трудові відносини в умовах дистанційної зайнятості. 

 
Тематика презентацій 

№ 
п/п 

Тема презентації Прізвище студента Дата 

1.  Закриття кордонів: наслідки для працівника та 
роботодавця  

  

2.  Вплив глобалізації на ринок праці та соціально-
трудові відносини 

  

3.  Особливості соціально-трудових відносин без 
офіційного працевлаштування: переваги та 
недоліки 

  

4.  Соціальне страхування як чинник функціонування 
системи соціально-трудових відносин  

  

5.  Тато, бабуся, дідусь у декретній відпустці: 
особливості реалізації, плюси та мінуси 

  

  



6.  Пільги та гарантії для працюючих жінок   
7.  Метод 360о та доцільність його 

використання для оцінювання працівників 
  

8.  Пенсійна реформа: особливості та 
доцільність реалізації в сучасному 
українському суспільстві  

  

9.  Гідна праця: якою вона повинна бути в 
Україні? 

  

 
 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

№ Форма участі студента у навчальних заняттях Максимальна 
кількість балів 

1. Есей 5 балів 
2. Індивідуальні завдання / Презентації 65 балів 
3. Аналітична записка або SWOT-аналіз 30 балів 

Разом упродовж семестру  100 балів  
 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Оцінка в 
балах 

Оцінка  
ECTS 

За національною шкалою 
Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 
 

Залік 
90 – 100 А Відмінно  

 
Зараховано 

81-89 В Добре 71-80 С 
61-70 D Задовільно  51-60 Е  

 * 
 

Незадовільно з можливістю 
повторного складання 

Не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 
* Кількість балів для оцінок «незадовільно» визначається Вченими радами 

факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін. 
 

13. Методичне забезпечення 
 

1. Силабус навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів ОКР 
«магістр» за напрямом підготовки 05 – соціальні та поведінкові науки, 
спеціальністю 054 – соціологія, 2020 року.  

  



  
14. Рекомендована література 

 
Базова: 
 

1. Армашова-Тельник Г.С. Роль социального партнерства в системе социально-
трудовых отношений. Вестник ВГУИТ. 2015. № 3. С. 290-294. 

2. Вайс К. Оцінювання: методи дослідження програм та політики / Керол Вайс; 
[пер. з англ. Р.Ткачук, М.Корчинська]. К.: Основи, 2000. 671 с. 

3. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник.  
К.: Знання, 2006.  559 с. 

4. Грішнова О.А., Міщук Г.Ю., Олійник О.О. Соціальна відповідальність у 
трудових відносинах: теорія, практика, регулювання ризиків: монографія. 
Рівне: НУВГП. 2014. 216 с. 

5. Євтушенко В.А. Оцінка корпоративної соціальної відповідальності: методи, 
об’єкти, показники. Вісник НТУ «ХПІ». 2013. №46. С. 53–63. 

6. Жадан О.В. Моніторинг  функціонування системи соціально-трудових 
відносин: методологічний аспект. Актуальні проблеми державного 
управління. 2012. №2. С. 453-460. 

7. Коллоквиум «Оценивание программ и политик: методология и применение»: 
сборник материалов, Вып. V / под ред. Д. Б. Цыганкова.  М., 2010. 237 с. 

8. Колот А. Проблеми розбудови національної моделі соціально-трудових 
відносин. Україна: аспекти праці. 2002. № 5. С. 23-26. 

9. Колот А. Теоретичні й прикладні аспекти становлення і розвитку сторін 
соціально-трудових відносин та їх представницьких органів. Україна: 
аспекти праці. 2002. № 2. С. 14-25. 

10. Колот А.М. Проблеми становлення та розвитку соціально-трудових відносин 
в Україні. Україна: аспекти праці. 2000. № 3. С. 23-27. 

11. Колот А.М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання: 
монографія. К.: КНЕУ, 2003. 230 с. 

12. Лушникова М. В. Социальное партнерство в сфере труда : учеб.-метод. 
пособ. Ярославль : ЯрГУ, 2018. 64 с. 

13. Мазур Н.О. Використання методу 360о для оцінювання робітників 
виробничих підприємств. Соціально-трудові відносини: теорія і практика: 
збірник наук. праць. 20011. № 1. С. 85-89. 

14. Мазурик О. В. Соціальний аудит: теоретичні засади та технології які 
застосування в Україні : монографія. Донецьк: Східний видавничий дім, 
2013. 316 с.  

15. Малышев М.Л., Пахомов В.Н. Мониторинг как инструмент управления 
социально-трудовой сферой. Ученые записки. 2008. № 2. С. 6-12. 

16. Машика Ю.В. Особливості моніторингу соціально-трудової сфери. Науковий 
вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22.12. С. 292-296. 



17. Мірошниченко О. Система показників стану соціального партнерства в 
Україні та її інформаційне забезпечення. Регіональні аспекти розвитку і 
розміщення продуктивних сил України: зб. наук. праць. Вип. 7. Тернопіль: 
”Економічна думка, 2002.  С. 200-205. 

18. Моніторинг та оцінка програм і проектів. Практичний посібник / Ольга 
Морозова, Ольга Варецька, Деніел Джонс, Пепукай Чікуква, Тетяна Салюк. 
Київ: «Оранта», 2008 р. 144 с. 

19. Науковий супровід, моніторинг та оцінка ефективності соціальних проектів / 
О. О. Яременко, О. Р. Артюх, О. М. Балакірєва та ін. К.: Державний центр 
соціальних служб для молоді, Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2002. 
124 с. 

20. Оценка программ: методология и практика / под ред. А. И. Кузьмина, 
Р. О. Салливан, Н.А. Кошелевой. М.: Издательство «Престо-РК», 2009. 396 с. 

21. Сасіна Л.О., Стативка О.М. Формування ефективних соціально-трудових 
відносин. Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіону: 
зб. матеріалів. II Всеукр. наук.-практ. конф. В 2-x томах.  Т.1. Донецьк: «Світ 
книги», 2012. С. 111-114. 

22. Українець С. Соціально-трудові відносини в Україні: зміст і розвиток. 
Україна: аспекти праці. 1999. № 1. С. 35-41.  

23. Уманський О. М., Сумцов В. Г., Гордієнко В. Д. Соціально-трудові 
відносини: Навч. посіб. Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В. Даля, 2003.  472 с. 

24. Фоміна О.О. Моніторинг регулювання соціально-трудових відносин на 
засадах відповідальності.  Вісник Донецького національного університету 
економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. 2013. №  3(59). С. 46-56. 

25. Цимбалюк С. О. Індикатори оцінювання політики оплати праці у контексті 
реалізації принципів гідної праці. Економіка та держава.  2018.  № 4. С.12-
16. 

26. Шлях до результатів: планування та проведення ефективних оцінювань 
розвитку. Моррамас Л.Дж., Ріст Р.К. К.: МБФ «Міжнародний Альянс з 
ВІЛ/СНІД в Україні», 2015. 580 с. 

 
 

Допоміжна: 
1. Адамчук В.В., Романов О.В., Сорокина М.Е. Экономика и социология 

труда. М.: ЮНИТИ, 2001.  407 с. 
2. Баюра Д.О. Оцінювання рівня корпоративної соціальної відповідальності 

компаній.  Теоретичні та прикладні питання економіки. 2009. № 18. С. 
259–264. 

3. Васильченко В. С. Державне регулювання зайнятості: навч. посібник. К.: 
КНЕУ, 2003. 

4. Генкин Б. М.  Экономика и социология труда : учеб. для вузов. 7-е изд., 
доп. М. : Норма, 2007.  448 с. 



5. Гриненко А. М. Корпоративна соціальна відповідальність: теоретико-
методологічний аспект оцінювання соціальної діяльності. Формування 
ринкової економіки: зб. наук. пр. Спец. вип. Праця в ХХІ столітті: новітні 
тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т.  Т. 2. К.: КНЕУ, 
2012.  С. 58 – 68. 

6. Гришина Т. В. Технология проведения социального аудита.  Социальный 
аудит: проблемы развития : сб. науч. тр. Mосква : изд-во «АтиСо», 2010. 
С. 24–32. 

7. Дяків О. П. Формування механізмів регулювання зайнятості населення. 
Україна: апекти праці. 1998. № 5. С. 20-23. 

8. Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. 
посібник. – К.: Кондор, 2004. 432 с. Розділ ІІ. Глава ІV. С. 74-83. 

9. Заяц А.І. Генензис розвитку державного регулювання соціально-трудових 
відносин в Україні.  Вісник Хмельницького національного університету. 
2015. № 4. Т. 2. С. 220-223. 

10. Котлер Ф., Н. Лі. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити 
якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / пер. з англ. С. 
Яринич.  К.: Стандарт, 2005. 302 с. 

11. Моніторинг соціальних процесів в Україні / за ред. І. К. Бондар, 
Г. В. Ярошенко, B. I. Науменко, Н. А. Соколенко. К.: Знання, 1999. 260 с. 

12. Назарова Г. В. , Гончарова С. Ю., Водницька Н. В. Управління соціально-
трудовою сферою підприємства : монографія.  Харків: Вид. ХНЕУ, 2010.  
323 c. 

13. Назарова Г. В., Лебединська О.С. Аудит персоналу на підприємстві : 
монографія.  Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 164 с. 

14. Новікова О.Ф., Дейч М.Є, Панькова О.В. та ін. Діагностика стану та 
перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні (експертні 
оцінки): монографія / НАН України, Ін-т економіки пром-сті.  Донецьк, 
2013. 296 с. 

15. Осовська Г. В., Крушельницька О. В. Управління трудовими ресурсами : 
навч. посіб. Київ: Кондор, 2003. 224 с. 

16. Про зайнятість населення: Закон України № 5067–VI від 05.07.2012. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada. 
gov.ua/laws/show/5067-17 

17. Серікова О.М.Соціальна відповідальність партнерів трудових відносин як 
чинник раціонального використання трудового потенціалу: теоретико-
методологічний підхід. БІЗНЕСІНФОРМ. 2013. № 11. С. 237. 

18. Сологуб О. Підходи до визначення показників продуктивності. Україна: 
Аспекти праці.  1996.  № 4. С. 50-55. 

19. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія / за 
ред. А. М. Колота.  К.: КНЕУ, 2012.  501 с. 



20. Сучасний стан проблеми та тенденції соціально трудових відносин в 
Україні: спроба соціального конструювання / відп. ред. Ю.І. Саєнко, Ю.О. 
Привалов.  К.: ВД “Стилос”, 2003. 361 с. 
 

 
 

15. Інформаційні ресурси 
 

1. Журнал “Соціологія: теорія, методи, маркетинг”. – Режим доступу:  
i-soc.com.ua/journal/index.php 

2. Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского, Киев . – 
Режим доступу:  www.nbuv.gov.ua 

3. Електронна бібліотека Інститут соціології НАН України. – Режим доступу: 
http://www.i-soc.kiev.ua/institute/el_library.php 

4. Журнал “Социологические исследования” (СоцИс). – Режим доступу: 
socis@isras.ru  
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