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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна і заочна форми 

навчання 

 

 

Кількість кредитів – 3,5 

Галузь знань 07 Управління та 

адміністрування 

Спеціальність 075 Менеджмент 

 

 

Нормативна 
Освітньо-професійна програма: 

Управління навчальним 

закладом 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

 Семестр: 

1-й 

Загальна кількість годин 

– 105  

контактних – 52 години 

самостійної роботи 

студента – 53 години 

 

 

 

 

 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень:  

магістр 

Лекції 

18 годин 

Практичні 

16 годин 

Консультацій: 

18 годин 

Самостійна робота: 

53 годин 

Індивідуальні завдання: 

характеристика трудових 

ресурсів різних регіонів 

України 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

2 година 

 

Вид контролю: 

екзамен 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загальної кількості годин 

становить: 

     для денної форми навчання – 0,50 

     для заочної форми навчання – 0,11 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: дисципліни «Управління трудовими ресурсами» 

ознайомити студентів з  основними демоекономічними 

характеристиками населення, трудових ресурсів, робочої сили, загальної 

та професійної працездатності, професійно-галузевої та соціальної 

структури трудових ресурсів, процесів міграції населення; висвітлити 

основні напрямки і принципи демографічної політики, політики 

зайнятості, соціальної та кадрової політики, а також методи їх реалізації. 

Крім того, магістри повинні опанувати: методи ефективного 

використання трудових ресурсів, впровадження різноманітних видів 

зайнятості населення, розробки та реалізації заходів щодо зниження 

рівня безробіття в умовах ринкової економіки; сутність та механізм 

управління трудовими ресурсами, комплексну систему менеджменту 

людських ресурсів, систему органів управління зайнятістю населення; 

методи управління трудовими ресурсами та кадрами в умовах сучасного 

виробництва, соціального планування та управління; форми та методи 

організації професійної орієнтації різних груп населення; підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення; 

розподілу та перерозподілу трудових ресурсів, їх ефективного 

використання; високу управлінську культуру менеджера трудових 

ресурсів як професійного управління.  

Завдання: надання студентам знань з теорії управління людьми та 

практичних навичок впливу на поведінку трудових колективів і окремих 

працюючих для забезпечення ефективної діяльності організації. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

 джерела інформації про населення; 

 моделі ефективного використання трудових ресурсів; 

 види зайнятості, заходи щодо зниження рівня безробіття в 

ринкових умовах; 

 методи управління трудовими ресурсами та кадрами в умовах 

сучасного виробництва; 

 форми та методи організації професійної орієнтації різних груп 

населення; 

 підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

незайнятого населення; 

 розподілу та перерозподілу трудових ресурсів, їх ефективного 

використання; 



 систему підготовки, підбору, перепідготовки, просування кадрів на 

рівні навчального закладу; 

 умови проведення атестації персоналу та використання її 

результатів; 

 методику оцінки ефективності та результативності управління 

персоналом. 

уміти:  

 характеризувати населення країни за різноманітними 

демоекономічними показниками; 

 аналізувати статистичну інформацію щодо трудових ресурсів 

країни; 

 обґрунтувати методичні принципи управління персоналом; 

 аналізувати кадрову політику на різних рівнях; 

 застосовувати сучасні методи планування потреби у персоналі; 

 організовувати набір і відбір персоналу у конкретних умовах; 

 проводити атестацію персоналу та використовувати її результати; 

 оцінювати ефективність та результативність управління 

персоналом. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни у студентів  згідно з 

ОПП мають бути сформовані такі компетентності: 

У результаті вивчення навчальної дисципліни у студентів  згідно з 

ОПП мають бути сформовані такі компетентності: 

ЗК1. Здатність здійснювати професійну діяльність на основі 

етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо, в рамках 

правового поля.  

ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;  

ФК1. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів 

організації; 

ФК5. Здатність до управління освітньою (навчально-виховної) 

діяльністю закладу освіти. 

ФК9. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в 

процесі управління людьми; 

ФК10. Здатність використовувати психологічні технології роботи 



з персоналом. 

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття. 

Методи і критерії оцінювання: 

Поточний контроль (60 %): усне опитування, самостійні та 

контрольні роботи; індивідуальні дослідні завдання. 

Підсумковий контроль (40 % екзамен): теоретичні питання 

Мова навчання: українська. 

 

 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Населення як джерело трудового потенціалу суспільства 

Предмет, метод і завдання дисципліни «Управління трудовим 

потенціалом». Населення як демоекономічна категорія. Джерела інформації 

про населення. Характеристика населення України. 

Відтворення населення. Природний рух населення: сутність і 

показники оцінки. Міграційні процеси: сутність, причини, види та показники 

міграції. 

Регулювання демографічних та міграційних процесів. 

Тема 2. Система управління трудовим потенціалом 

Поняття та соціально-економічна сутність трудового потенціалу. 

Співвідношення категорії «трудові ресурси», «трудовий потенціал», «робоча 

сила» та «людський капітал». Структура трудового потенціалу суспільства. 

Взаємозалежність між населенням та ресурсами праці. Сутність і роль 

системи управління трудовим потенціалом суспільства. Структура системи 

управління трудовим потенціалом суспільства. Економічні методи 

управління трудовим потенціалом. Правовий метод управління трудовим 

потенціалом суспільства. Адміністративно-організаційні методи управління 

трудовим потенціалом. 

Інформаційне та науково-методичне забезпечення системи управління 

трудовим потенціалом суспільства. Органи управління трудовим 



потенціалом суспільства. Профспілки і спілки підприємців у формуванні та 

використанні трудового потенціалу суспільства. 

Сучасний стан управління трудовим потенціалом в Україні. 

Тема 3. Формування якості трудового потенціалу 

Якісні зміни праці у ринкових умовах і вимоги до якості трудового 

потенціалу. Конкурентоспроможність робочої сили та чинники, що її 

визначають. Зміст, принципи, структура та стратегія розвитку загальної і 

професійної освіти України. Сутність і значення професійної орієнтації. 

Організація підготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Прогнозування 

професійно-кваліфікаційного попиту на робочу силу та перепідготовка 

кадрів. 

Концепція людського капіталу. Людський капітал як реалізована, 

активна частина трудового потенціалу. Інвестиції в людський капітал. Аналіз 

зисків і витрат при інвестиціях в освіту. 

Методи оцінки економічної ефективності інвестування в людський 

капітал. Концепція людського розвитку. 

Індекс людського розвитку. Взаємозв’язок економічного зростання, 

зайнятості та людського розвитку. Рівень життя, нерівність і людський 

розвиток. Гендерна нерівність у розвитку і використанні людського 

потенціалу. Динаміка показників людського розвитку в Україні. 

Тема 4. Мотивація в управлінні трудовим потенціалом 

Сутність категорії «активність» та її різновиди. Фактори мотивації 

економічної активності трудового потенціалу. Методи мотивації економічної 

активності населення. 

Структура доходів населення і джерела їх формування. Державне 

регулювання доходів і вартість життя. Доходи та платоспроможність 

населення. Вплив рівня життя на трудовий потенціал суспільства. 

Тема 5. Трудовий потенціал суспільства та соціальна політика 

держави 

Сутність, завдання та реалізація соціальної політики в Україні. Сучасні 

напрями та перспективи розвитку соціальної політики в Україні. Соціальний 

захист у системі управління трудовим потенціалом. 

Правове забезпечення та органи, які здійснюють соціальну політику. 

Суспільна праця: її структура та функції. Організація та управління 

суспільною працею. 

 

Тема 6. Ефективність використання трудового потенціалу 

Загальне визначення та критерії ефективності господарювання. 

Класифікація резервів підвищення ефективності використання трудового 

потенціалу. Умови та чинники формування резервів ефективності 



використання трудового потенціалу. Показники ефективності використання 

трудового потенціалу. Шляхи підвищення ефективності використання 

трудового потенціалу України. 

Тема 7. Міжнародне співробітництво та зарубіжний досвід в 

управлінні трудовим потенціалом суспільства 

Сутність і роль глобалізації. Вплив глобалізації на ресурси праці та 

соціально-трудові відносини. МОП – координатор міжнародного 

співробітництва. 

Стан інтеграції України до світового ринку праці. Концептуальні 

підходи до системи управління трудовим потенціалом у розвинутих країнах. 

Організаційні аспекти профорієнтаційної роботи в країнах з 

розвинутою ринковою економікою. Система професійної освіти та 

професійної підготовки в розвинутих країнах. Лізинг робочої сили та 

розвиток підприємництва. 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістовних 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у
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у
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Населення як джерело 

трудового потенціалу 

суспільства 

14 2 2  2 8 14 2    12 

Система управління 

трудовим потенціалом 

14 2 2  2 8 14  2   12 

Формування якості 

трудового потенціалу 

18 2 2  4 10 18  2   16 

Мотивація в управлінні 

трудовим потенціалом 

16 2 2  2 10 16 2    14 

Трудовий потенціал 

суспільства та 

соціальна політика 

держави 

17 4 2  4 7 17 2    15 

Ефективність 

використання 

трудового потенціалу 

14 4 4  2 4 14  2   12 

Міжнародне 

співробітництво та 

зарубіжний досвід в 

управлінні трудовим 

потенціалом 

суспільства 

12 2 2  2 6 12     12 

Разом 105 18 16  18 53 105 6 6   93 

 

 

Форма підсумкового контролю – екзамен  

  

 



5. Тематичний план для студентів денної форми навчання 

 

№ Назва розділу 

(модуля),  

теми (змістові 

модулі) 

Кількість годин Навчально-метод. 

Література 

Засоби 

діагностики всього у тому числі: 

Л П С пр. 

інд. 

с.р.с 

І семестр 

1 Населення як 

джерело 

трудового 

потенціалу 

суспільства 

14 2 2  2 8 Конспекти лекцій 

1 

Завдання для 

практичних занять 

1. 

Завдання для 

самостійної роботи 

студентів 1. 

Тести з теми 1 

Основна 

література: 1.1, 

1.2, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13.  

Допоміжна 

література: 14, 15, 

16, 17, 19, 20. 

Фронтальне 

опитування, 

письмове 

опитування; 

тестування. 

  

2 Система 

управління 

трудовим 

потенціалом 

14 2 2  2 8 Конспект лекції 2. 

Завдання 

практичних занять 

2. 

Завдання для 

самостійної роботи 

студентів 2. 

Тести з теми 2. 

Основна 

література: 1.1, 

1.2, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13.  

Допоміжна 

література: 14, 15, 

16, 17, 19, 20. 

Фронтальне 

опитування; 

Тестування 

 

3 Формування 

якості трудового 

потенціалу 

18 2 2  4 10 Конспект лекції 3. 

Завдання 

практичних занять 

3. 

Завдання для 

самостійної роботи 

студентів 3. 

Тести з теми 3. 

Основна 

література: 2, 3.3, 

5, 8, 9, 10, 11, 13.  

Фронтальне 

опитування; 

Тестування 

 

4 Мотивація в 16 2 2  2 10 Конспект лекції 4. Фронтальне 



управлінні 

трудовим 

потенціалом 

Завдання 

практичних занять 

4. 

Завдання для 

самостійної роботи 

студентів 4. 

Тести з теми 4. 

Завдання 

контрольної 

роботи № 1 

Основна 

література: 1.1, 

1.2, 3.2, 4, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13.  

Допоміжна 

література: 14, 15, 

16, 17, 19, 20. 

опитування; 

Письмове 

опитування 

Тестування 

Контрольна 

робота 

5 Трудовий 

потенціал 

суспільства та 

соціальна 

політика 

держави 

17 4 2  4 7 Конспект лекції 5, 

6. 

Завдання 

практичних занять 

5. 

Завдання для 

самостійної роботи 

студентів 5. 

Тести з теми 5. 

Основна 

література: 1.3, 

3.1, 3.4, 6, 8, 9, 10, 

11, 13.  

Допоміжна 

література: 18. 

Фронтальне 

опитування; 

Тестування 

 

6 Ефективність 

використання 

трудового 

потенціалу 

14 4 4  2 4 Конспект лекції 7, 

8. 

Завдання 

практичних занять 

6, 7. 

Завдання для 

самостійної роботи 

студентів 6. 

Тести з теми 6. 

Основна 

література: 1.1, 

1.2, 1.3, 3.1, 3.3, 8, 

9, 10, 11, 13.  

Допоміжна 

література: 14, 15, 

16, 17, 19, 20. 

Фронтальне 

опитування; 

Тестування 

 

7 Міжнародне 

співробітництво 

та зарубіжний 

12 2 2  2 6 Конспект лекції 9. 

Завдання 

практичних занять 

8. 

Фронтальне 

опитування; 



досвід в 

управлінні 

трудовим 

потенціалом 

суспільства 

Завдання для 

самостійної роботи 

студентів 7. 

Тести з теми 7. 

Контрольна робота 

№ 2 

Основна 

література: 1.1, 

1.2, 1.3, 3.1, 3.3, 8, 

9, 10, 11, 13.  

Допоміжна 

література: 14, 15, 

16, 17, 19, 20. 

Тестування 

Контрольна 

робота 

 Разом 105 18 16  18 53   



 

6. Тематичний план для студентів заочної форми навчання 

 

№ Назва розділу 

(модуля),  

теми (змістові 

модулі) 

Кількість годин Навчально-метод. 

Література 

Засоби 

діагностики всього у тому числі: 

Л П Наст.  пр. 

інд. 

с.р.с 

І семестр 

1 Населення як 

джерело 

трудового 

потенціалу 

суспільства 

14 2    12 Конспект лекції 1. 

Завдання для 

самостійної роботи 

студентів 1. 

Тести з теми 1 

Основна 

література: 1.1, 

1.2, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13.  

Допоміжна 

література: 14, 15, 

16, 17, 19, 20. 

Тестування  

2 Система 

управління 

трудовим 

потенціалом 

14  2   12 Завдання для 

практичної роботи 

1.  

Завдання для 

самостійної роботи 

студентів 2. 

Тести з теми 2 

Основна 

література: 1.1, 

1.2, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13.  

Допоміжна 

література: 14, 15, 

16, 17, 19, 20. 

Фронтальне 

опитування 

 

Тестування  

3 Формування 

якості трудового 

потенціалу 

18  2   16 Завдання для 

практичної роботи 

2.  

Завдання для 

самостійної роботи 

студентів 3. 

Тести з теми 3. 

Основна 

література: 2, 3.3, 

5, 8, 9, 10, 11, 13. 

Тестування 

4 Мотивація в 

управлінні 

трудовим 

потенціалом 

16 2    14 Конспект лекції 2. 

Завдання для 

самостійної роботи 

студентів 4. 

Тести з теми 4. 

Тестування 

 

 



Основна 

література: 1.1, 

1.2, 3.2, 4, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13.  

Допоміжна 

література: 14, 15, 

16, 17, 19, 20. 

5 Трудовий 

потенціал 

суспільства та 

соціальна 

політика 

держави 

17 2    15 Конспект лекції 3. 

Завдання для 

самостійної роботи 

студентів 5. 

Тести з теми 5. 

Основна 

література: 1.3, 

3.1, 3.4, 6, 8, 9, 10, 

11, 13.  

Допоміжна 

література: 18. 

Фронтальне 

опитування 

Тестування 

 

6 Ефективність 

використання 

трудового 

потенціалу 

14  2   12 Завдання 

практичного 

заняття 3.  

Завдання для 

самостійної роботи 

студентів 6.  

Тести з теми 6. 

Основна 

література: 1.1, 

1.2, 1.3, 3.1, 3.3, 8, 

9, 10, 11, 13.  

Допоміжна 

література: 14, 15, 

16, 17, 19, 20. 

Фронтальне 

опитування,  

Тестування 

7 Міжнародне 

співробітництво 

та зарубіжний 

досвід в 

управлінні 

трудовим 

потенціалом 

суспільства 

12     12 Завдання для 

самостійної роботи 

студентів 7.  

Тести з теми 7. 

Основна 

література: 1.1, 

1.2, 1.3, 3.1, 3.3, 8, 

9, 10, 11, 13.  

Допоміжна 

література: 14, 15, 

16, 17, 19, 20. 

Тестування 

 Всього годин 105 6 6   93     

 

 

 



7. Теми лекційних занять для денної форми навчання 
№  

з/п 

№ 

заняття 

Назва розділу  

Тема лекції 

Кількість 

годин 

 

 

1. 

 

 

 

1. 

Тема 1. Населення як джерело трудового 

потенціалу суспільства.  

Тема лекції: Населення як джерело трудового 

потенціалу суспільства. 
План: 

1. Предмет, метод і завдання дисципліни 

«Управління трудовим потенціалом». 

2. Населення як демоекономічна категорія.  

3. Відтворення населення. Природний рух населення: 

сутність і показники оцінки. Міграційні процеси: 

сутність, причини, види та показники міграції. 

 

 

2 

 

2. 

 

3. 

 

Тема 2. Система управління трудовим 

потенціалом 

Тема лекції: Поняття та суть трудового 

потенціалу. Система управління трудовим 

потенціалом. 
План: 

1. Поняття та соціально-економічна сутність 

трудового потенціалу. 

2. Співвідношення категорії «трудові ресурси», 

«трудовий потенціал», «робоча сила» та 

«людський капітал».  

3. Сутність і роль системи управління трудовим 

потенціалом суспільства. 

4. Структура системи управління трудовим 

потенціалом суспільства. 

 

 

2 

3. 5. Тема 3. Формування якості трудового потенціалу 

Тема лекції: Конкурентоспроможність робочої 

сили та інвестиції в людський капітал. 

План: 

1. Конкурентоспроможність робочої сили та 

чинники, що її визначають 

2. Зміст, принципи, структура та стратегія 

розвитку загальної професійної освіти України. 

3. Інвестиції в людський капітал. 

2 

4. 7. Тема 4. Мотивація в управлінні трудовими 

ресурсами 

Тема лекції: Мотивація економічної активності 

населення. 

План: 

1. Сутність категорії «активність» та її різновиди. 

2 



2. Фактори та методи мотивації економічної 

активності трудового потенціалу. 

3. Державне регулювання доходів і вартості 

життя. 

 

5, 6 

 

9, 10. 
Тема 5. Трудовий потенціал суспільства та 

соціальна політика держави. 

Тема лекції: Сучасні напрями та перспективи 

розвитку соціальної політики держави. 

План: 

1. Сутність, завдання та реалізація соціальної 

політики в Україні. 

2. Напрями та перспективи розвитку соціальної 

політики в Україні. 

3. Суспільна праця її структура та функції. 

 

 

 

4 

7, 8.  12, 13. Тема 6. Ефективність використання трудового 

потенціалу 

Тема лекції: Ефективність використання 

трудового потенціалу. 

План: 

1. Загальне визначення та критерії ефективності 

господарювання. 

2. Класифікація резервів підвищення 

ефективності використання трудового 

потенціалу. 

3. Показники ефективності використання 

трудового потенціалу. 

4 

9. 16. Тема 7. Міжнародне співробітництво та 

зарубіжний досвід в управлінні трудовим 

потенціалом суспільства. 

Тема лекції Міжнародне співробітництво та 

зарубіжний досвід в управлінні трудовим 

потенціалом суспільства.:  

План: 

1. Суть і роль глобалізації, її вплив на ресурси 

праці. 

2. Стан інтеграції України до міжнародного 

ринку праці. 

3. Система професійної освіти в розвинутих 

країнах. 

2 

  Разом 18 

 

 

 

 



8. Теми лекційних занять для заочної форми навчання 

№  

з/п 

№ 

заняття 

Назва розділу  

Тема лекції 

Кількість 

годин 

 

 

1. 

 

 

1. 

Тема 1. Населення як джерело трудового 

потенціалу суспільства. 

Тема лекції: Населення як джерело трудового 

потенціалу суспільства. 
План: 

1. Предмет, метод і завдання дисципліни 

«Управління трудовим потенціалом». 

2. Населення як демоекономічна категорія.  

3. Відтворення населення. Природний рух населення: 

сутність і показники оцінки. Міграційні процеси: 

сутність, причини, види та показники міграції. 

 

 

2 

2. 4. Тема 4. Мотивація в управлінні трудовими 

ресурсами 

Тема лекції: Мотивація економічної активності 

населення. 

План: 

1. Сутність категорії «активність» та її різновиди. 

2. Фактори та методи мотивації економічної 

активності трудового потенціалу. 

3. Державне регулювання доходів і вартості життя. 

2 

 

 

3. 

 

 

5. 

Тема 5. Трудовий потенціал суспільства та 

соціальна політика держави. 

Тема лекції: Сучасні напрями та перспективи 

розвитку соціальної політики держави. 

План: 

1. Сутність, завдання та реалізація соціальної 

політики в Україні. 

2. Напрями та перспективи розвитку соціальної 

політики в Україні. 

3. Суспільна праця її структура та функції. 

 

2 

  Разом 6 

 



9. Теми семінарських занять  

(непередбачено навчальним планом) 
№ 

з/п 

№  

заняття 

Назва теми Кількість 

годин 

    

    

    

 

10. Теми практичних занять для денної форми навчання 

№ 

з/п 

№ 

заняття 

Назва теми Кількість 

годин 

1 2 Тема 1. Населення як джерело трудового потенціалу 

суспільства 

Тема практичного заняття: Розрахунок показників 

природного рух населення. Розрахунок показників 

міграційних процесів.  

2 

2 4 Тема 2. Система управління трудовим потенціалом 

Тема практичного заняття: Організування діяльності та 

функції служб персоналу 

2 

3 6 Тема 3. Формування якості трудового потенціалу 

Тема практичного заняття: Оцінка економічної 

ефективності інвестування в людський капітал 

2 

4 8 Тема 4. Мотивація в управлінні трудовим потенціалом 

Тема практичного заняття: Визначення структури доходів 

населення. Розрахунок рівня життя населення 

2 

5 11 Тема 5. Трудовий потенціал суспільства та соціальна 

політика держави 

Тема практичного заняття: Вивчення законодавчих актів 

щодо забезпечення соціальної політики в державі 

2 

6, 7 14, 15 Тема 6. Ефективність використання трудового 

потенціалу. 

Тема практичного заняття: Розрахунок показників 

ефективності використання трудового потенціалу. 

4 

8 17 Тема 7. Міжнародне співробітництво та зарубіжний 

досвід в управлінні трудовим потенціалом суспільства 

Тема практичного заняття: Вивчення концептуальних 

підходів до системи управління трудовим потенціалом у 

розвинутих країнах. 

2 

  Разом 16 



11. Теми практичних занять для заочної форми навчання 

 

№ 

з/п 

№ 

заняття 

Назва теми Кількість 

годин 

1 2 Тема 2. Система управління трудовим потенціалом 

Тема практичного заняття: Організування діяльності 

та функції служб персоналу 

2 

2. 3. Тема 3. Формування якості трудового потенціалу 

Тема практичного заняття: Оцінка економічної 

ефективності інвестування в людський капітал 

2 

3.  6. Тема 6. Ефективність використання трудового 

потенціалу. 

Тема практичного заняття: Розрахунок показників 

ефективності використання трудового потенціалу. 

2 

  Разом 6 
 



12. Самостійна робота для денної форми навчання 

№ 

з/п 

Назва теми  Короткий зміст Кількість 

годин 

1 Населення як 

джерело трудового 

потенціалу 

суспільства 

Вивчення теоретичного матеріалу 

Джерела інформації про населення.  

Характеристика населення України. 

Регулювання демографічних та міграційних 

процесів. 

8 

2 Система управління 

трудовим 

потенціалом 

Вивчення теоретичного матеріалу 

Профспілки і спілки підприємців у 

формуванні та використанні трудового 

потенціалу суспільства. 

Структура системи управління трудовим 

потенціалом суспільства. Економічні методи 

управління трудовим потенціалом. Правовий 

метод управління трудовим потенціалом 

суспільства. Адміністративно-організаційні 

методи управління трудовим потенціалом. 

Сучасний стан управління трудовим 

потенціалом в Україні. 

Інформаційне та науково-методичне 

забезпечення системи управління трудовим 

потенціалом суспільства. Органи управління 

трудовим потенціалом суспільства 

8 

3 Формування якості 

трудового 

потенціалу 

Вивчення теоретичного матеріалу 

Якісні зміни праці у ринкових умовах і 

вимоги до якості трудового потенціалу. 

Сутність і значення професійної орієнтації. 

Організація підготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів. Прогнозування 

професійно-кваліфікаційного попиту на 

робочу силу та перепідготовка кадрів. 

Концепція людського капіталу. 

Аналіз ризиків і витрат при інвестиціях в 

освіту. 

Методи оцінки економічної ефективності 

інвестування в людський капітал. 

Концепція людського розвитку. 

Індекс людського розвитку. Взаємозв’язок 

економічного зростання, зайнятості та 

людського розвитку. Рівень життя, 

нерівність і людський розвиток. Гендерна 

нерівність у розвитку і використанні 

людського потенціалу. Динаміка показників 

людського розвитку в Україні. 

10 

4 Мотивація в 

управлінні трудовим 

потенціалом 

Вивчення теоретичного матеріалу 

Структура доходів населення і джерела їх 

формування. 

Доходи та платоспроможність населення. 

Вплив рівня життя на трудовий потенціал 

10 



суспільства. 

5 Трудовий потенціал 

суспільства та 

соціальна політика 

держави 

Вивчення теоретичного матеріалу 

Соціальний захист у системі управління 

трудовим потенціалом. Правове 

забезпечення та органи, які здійснюють 

соціальну політику. Організація та 

управління суспільною працею. 

7 

6 Ефективність 

використання 

трудового 

потенціалу 

Вивчення теоретичного матеріалу 

Умови та чинники формування резервів 

ефективності використання трудового 

потенціалу. Шляхи підвищення 

ефективності використання трудового 

потенціалу України. 

4 

7 Міжнародне 

співробітництво та 

зарубіжний досвід в 

управлінні трудовим 

потенціалом 

суспільства 

Вивчення теоретичного матеріалу 

Вплив глобалізації на ресурси праці та 

соціально-трудові відносини. МОП – 

координатор міжнародного 

співробітництва. Організаційні аспекти 

профорієнтаційної роботи в країнах з 

розвинутою ринковою економікою. Лізинг 

робочої сили та розвиток підприємництва. 

6 

  Разом  53 
 

 

 



13. Самостійна робота для заочної форми навчання 

№ 

з/п 

Назва теми  Короткий зміст Кількість 

годин 

1 Населення як 

джерело трудового 

потенціалу 

суспільства 

Вивчення теоретичного матеріалу 

Джерела інформації про населення.  

Характеристика населення України. 

Регулювання демографічних та міграційних 

процесів. 

12 

2 Система управління 

трудовим 

потенціалом 

Вивчення теоретичного матеріалу 
Поняття та соціально-економічна сутність 

трудового потенціалу. 

Співвідношення категорії «трудові ресурси», 
«трудовий потенціал», «робоча сила» та 

«людський капітал».  

Сутність і роль системи управління трудовим 

потенціалом суспільства. 
Структура системи управління трудовим 

потенціалом суспільства. Профспілки і спілки 

підприємців у формуванні та використанні 
трудового потенціалу суспільства. 

Структура системи управління трудовим 

потенціалом суспільства. Економічні методи 
управління трудовим потенціалом. Правовий 

метод управління трудовим потенціалом 

суспільства. Адміністративно-організаційні 

методи управління трудовим потенціалом. 
Сучасний стан управління трудовим 

потенціалом в Україні. 

Інформаційне та науково-методичне 
забезпечення системи управління трудовим 

потенціалом суспільства. Органи управління 

трудовим потенціалом суспільства 

12 

3 Формування якості 

трудового 

потенціалу 

Вивчення теоретичного матеріалу 
Конкурентоспроможність робочої сили та 

чинники, що її визначають 

Зміст, принципи, структура та стратегія 
розвитку загальної професійної освіти України. 

Інвестиції в людський капітал. Якісні зміни 

праці у ринкових умовах і вимоги до якості 

трудового потенціалу. 
Сутність і значення професійної орієнтації. 

Організація підготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів. Прогнозування професійно-
кваліфікаційного попиту на робочу силу та 

перепідготовка кадрів. 

Концепція людського капіталу. 
Аналіз ризиків і витрат при інвестиціях в 

освіту. 

Методи оцінки економічної ефективності 

інвестування в людський капітал. Концепція 
людського розвитку. 

Індекс людського розвитку. Взаємозв’язок 

економічного зростання, зайнятості та 
людського розвитку. Рівень життя, нерівність і 

16 



людський розвиток. Гендерна нерівність у 

розвитку і використанні людського потенціалу. 

Динаміка показників людського розвитку в 
Україні. 

4 Мотивація в 

управлінні трудовим 

потенціалом 

Вивчення теоретичного матеріалу 

Сутність категорії «активність» та її 

різновиди. 

Фактори та методи мотивації економічної 

активності трудового потенціалу. 

Державне регулювання доходів і вартості 

життя. 

Структура доходів населення і джерела їх 

формування. 

Доходи та платоспроможність населення. 

Вплив рівня життя на трудовий потенціал 

суспільства. 

14 

5 Трудовий потенціал 

суспільства та 

соціальна політика 

держави 

Вивчення теоретичного матеріалу 

Соціальний захист у системі управління 

трудовим потенціалом. Правове 

забезпечення та органи, які здійснюють 

соціальну політику. Організація та 

управління суспільною працею. 

15 

6 Ефективність 

використання 

трудового 

потенціалу 

Вивчення теоретичного матеріалу 

Загальне визначення та критерії 

ефективності господарювання. 

Класифікація резервів підвищення 

ефективності використання трудового 

потенціалу. 

Показники ефективності використання 

трудового потенціалу. 

Умови та чинники формування резервів 

ефективності використання трудового 

потенціалу. Шляхи підвищення 

ефективності використання трудового 

потенціалу України. 

12 

7 Міжнародне 

співробітництво та 

зарубіжний досвід в 

управлінні трудовим 

потенціалом 

суспільства 

Вивчення теоретичного матеріалу 

Вплив глобалізації на ресурси праці та 

соціально-трудові відносини. МОП – 

координатор міжнародного 

співробітництва. Суть і роль глобалізації, її 

вплив на ресурси праці. 

Стан інтеграції України до міжнародного 

ринку праці. 

Система професійної освіти в розвинутих 

країнах. Організаційні аспекти 

профорієнтаційної роботи в країнах з 

розвинутою ринковою економікою. Лізинг 

робочої сили та розвиток підприємництва. 

12 

  Разом  93 

 

 



14. Індивідуальні завдання 

 

Виконання реферативних робіт на теми: 

1. Функції управління трудовими ресурсами. 

2. Особливості соціально-психологічних аспектів управління. 

3. Соціально-психологічний клімат. 

4. Нетрадиційні методи залучення персоналу. 

5. Планування та формування кадрового потенціалу. 

6. Управління процесами руху персоналу. 

7. Раціональне використання персоналу і регулювання його трудової 

діяльності. Управління робочим часом працівників. 

8. Формування та соціальний розвиток колективу. 

9. Конфлікти в організаціях. Управління трудовими конфліктами. 

10. Мотивація і стимулювання персоналу.  

11. Соціальне партнерство в організації.  

 

Індивідуальне завдання: Характеристика трудових ресурсів різних 

регіонів України. 

Виконання презентацій з тем дисципліни. 

 

15. Методи навчання 

 словесні (пояснення, лекція, інструктаж, консультація);  

 наочні (ілюстрація, схема, мультимедійні файли);  

 практичні (бесіда відтворювальна та евристична, моделювання 

ситуацій оцінювання управлінської діяльності, самостійна робота 

на занятті та поза аудиторна). 

 

 

16. Методи контролю 

 

 Усне опитування, бесіди; 

 Письмовий контроль; 

 Практична контрольна перевірка; 

 Презентація за завданням індивідуального завдання; 

 Тестовий контроль; 

 Самоконтроль, взаємоконтроль; 

 Екзамен. 



17. Критерії оцінювання 

Критеріями оцінки є: 

усні відповіді: 

 Повнота розкриття питання; 

 Логіка викладання, культура мови; 

 Емоційність та переконаність; 

 Використання основної та додаткової літератури; 

 Аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки; 

виконання письмових завдань: 

 Повнота розкриття питання; 

 Цілісність, системність, логічність, уміння формулювати 

висновки; 

 Акуратність оформлення письмової роботи. 

Максимальний бал за виступ з питань практичного заняття – 5 балів: 

5 балів Студент повністю засвоїв теоретичний матеріал, логічно 

викладає його, пов’язуючи з вивченим раніше. Бачить між 

предметні зв’язки, наводить аргументи, робить посилання на 

потрібну літературу. Обов’язковим є ознайомлення з 

додатковою літературою, її опрацювання і використання під 

час розкриття питання. Студент робить висновки, висловлює 

гіпотези, дискутує. 

4 бали Студент засвоїв теоретичний матеріал, вільно викладає його, 

наводить приклади, однак є незначні проблеми з 

усвідомленням системних зв’язків, коментарем теоретичного 

матеріалу. Не завжди дотримується логіки викладу, 

припускається незначних помилок чи неточностей. 

3 бали Студент засвоїв матеріал на рівні переказування, відтворює 

вивчене не завжди логічно, припускається помилок. 

2 бали Студент з незначними помилками переказує матеріал, не 

завжди вправно ілюструючи його. Під час відповідні 

потребує допомоги, допускається помилок. 

1 бал Студент фрагментально подає матеріал, допускає значні 

помилки при відповіді. На рівні побутового економічного 

мислення пояснює економічні явища і процеси. 

 

За питаннями, винесеними на самостійне опрацювання, проводиться 

усний колоквіум. (Максимально можлива кількість балів – 30. Ставиться 6 

питань, кожне питання оцінюється за 5-ти бальною шкалою). 

 

Розподіл балів: 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Т1 – Т7 Контрольна 

робота по 

Індивідуальне 

завдання з 

 

 



питанням, 

винесеним на 

самостійне 

вивчення 

регіональної 

характеристики 

трудових 

ресурсів 

 

60 

40 10 10 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 A Відмінно  

 

Зараховано 
85 – 89 B Добре 

75 – 84 C 

65 – 74 D Задовільно 

60 – 64 E 

35 – 59 FX Незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

Не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0 – 34 F Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

Не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

18. Методичне забезпечення 

1.  Конспекти лекцій з дисципліни Управління трудовими ресурсами. 

2.  Управління трудовими ресурсами. Завдання для практичних занять 

для студентів спеціальності: 073 Менеджмент, Освітньо-професійна 

програма Управління навчальним закладом, 2018 р.  

3.  Управління трудовими ресурсами. Методичні рекомендації та 

індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів спеціальності: 

073 Менеджмент, Освітньо-професійна програма Управління навчальним 

закладом, 2018 р. / Укл.: Панченко В.А., 2018. 

4. Тести для визначення рівня знань студентів з дисципліни Управління 

трудовими ресурсами. 

5.  Завдання для контрольних робіт. 

6.  Завдання комплексної контрольної роботи з дисципліни Управління 

трудовими ресурсами. 

7.  Критерії оцінювання знань студентів 



19. Рекомендована література 

Базова 

1. Васильченко В.С. Державне регулювання зайнятості. – К.: Вид-во 

КНЕУ, 2003. 

2. Данюк В.М., Колот А.М. Управління трудовими ресурсами: Навч. посіб. 

– К., 2005. 

3. Дмитренко Г.А. Управління людськими ресурсами. – К., 2016. 

4. Дорошенко Л.С. Демографія. – К.: МАУП, 2005. 

5. Качан Є.П., Шушпанов Д.Г. Управління трудовими ресурсами. – К., 

2003. 

6. Менеджмент человеческих ресурсов: Обзорная инфоримция. – К.: 

МАУП, 1995. 

7. Моніторинг соціальних процесів в Україні / За ред. І.К. Бондар, Г.В. 

Ярошенко, В.І. Науменко, Н.А. Соколенко. – К., 2009. 

8. Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами. – 

К., 2013. 

9. Скуратівський В.А., Палій О.М. Основи соціальної політики: Навч. 

посіб. – К., 2002. 

10. Сологуб О.П. Продуктивність економіки: регіональні аспекти. P.IV 

Економіко-ресурсний потенціал України на макро- і регіональному 

рівнях. – К., 1998. 

11. Стеценко С.Г., Швець В.Г. Статистика населення. – К.: Вища шк.., 1993. 

12. Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Учебник: В 2 кн. – К.: 

МЗУУП, 2013. 

 

Допоміжна 

1. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по 

кадровой работе. – М.: Юристь. 1998. 

2. Колпаков В.М., Дмитренко Г.А. Стратегический кадровий менеджмент 

4.1. Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2002. 

3. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: 

Навч.посіб. Видання друге, перер. й допов. – К.; «Кондор», 2005. 

4. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия: Учеб.пособие / 

Под.ред. П.В. Шеметова. – М.: ИНФАРМ-М, НГАЭиУ; Новосибирск, 

2000. 

5. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. Вид. 2-ге, без змін / В.М. Данюк, 

В.М. Петюх, С.О. Цимбалюк та ін..; За аг.ред. В.М. Данюка, В.М. 

Петюха. – К.: КНЕУ, 2006. 



6. Рульєв В.А. Управління персоналом. Навч.посіб. / В.А. Рульєв, С.О. 

Гуткевич, Т.Л. Мостенська. – К.: Кондор. 2011. 

7. Управление персоналом организации. Практикум: Учеб. Пособие / под. 

ред.. д.е.н., пофесор А.Я. Кибанова – 2-е Изд. Перераб. И доп. – М.: 

ИМФРА – М., 2008. 

8. Управление персоналом организации: Учебник / Под. ред. А.Я. 

Кибанова. – 2-е изд. доп. и перераб. – М.: ИМФРА – М., 2002. 

 

20. Інформаційні ресурси 

Офіційний сайт Верховної Ради України – Режим доступу: 

http://wl.cl.rada.gov.ua/ 

Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України – Режим доступу: 

http://mon.gov.ua/index.php/ua/ 

Офіційний сайт Державної служби статистики України – Режим 

доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

Читальня он-лайн: Управління трудовими ресурсами – Режим доступу: 

www.readbook.com.ua/book/30 

Електронні підручники – Режим доступу: www. Studentbooks.com.ua. 
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