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навчального планів, з врахуванням логічної моделі викладання дисципліни. 
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    Графік консультацій: Вівторок, 14.20, З/З № 2

2. Опис навчальної дисципліни: Управління трудовими ресурсами

Найменування показників Характеристика навчальної
дисципліни

Спеціальність: 073 Менеджмент
Освітньо-професійна програма: Управління навчальним закладом
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Форма навчання: денна, заочна
Курс: 1-й
Семестр: 1-й
Тип дисципліни: Нормативна
Кількість кредитів 3,5
Блоків (модулів) –
Загальна кількість годин 105
Тижневих  годин  для  денної  форми
навчання:

4

Лекції 18 год
Практичні, семінарські 16 год
Лабораторні –
Самостійна робота 53 год
Індивідуальне  науково-дослідне  завдання
(есе, аналітичний звіт, тези тощо)

Глосарій

Вид підсумкового контролю: Екзамен 
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Сторінка  дисципліни  на  сайті
університету
Зв’язок з іншими дисциплінами: Філософія,  Соціологія,

Економічна  теорія,  Політологія;
Основи макроекономіки, Теорія і
менеджмент  організації,
Управлінські  рішення  керівника
навчального закладу, Психологія,
Педагогіка;  Екологія,  Безпека
життєдіяльності, Правознавство

3 – 4. 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.

сформовані/закріплені компетентності: 
-  розуміння  функції  управління  трудовими  ресурсами  з  позицій

соціально-технічної  системи та  провідної  ідеї  менеджменту організацій  як
мотиваційного механізму, активізації індивідуальної та групової економічної
поведінки членів трудового колективу на засадах самоорганізації;

- володіння теоретичним матеріалом та термінологією; системою знань
щодо  управління  трудовим  персоналом,  здійснення  відбору  персоналу  у
конкретних умовах, оцінювання ефективності та результативності управління
персоналом; 

-  уміння  застосовувати  набуті  знання  та  навички  в  професійній
діяльності; аналізувати та правильно застосовувати методологію управління
трудовими ресурсами; практикувати дотримання етичних принципів ведення
дискусій  та  оприлюднення результатів  наукової  праці;  робити висновки та
вносити практичні пропозиції щодо покращення роботи підприємства; 



- уміння зрозуміло і недвозначно донесення власні висновки, а також
знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців; 

-  здатність  розуміти  та  аналізувати  світоглядні,  соціально  значущі
економічні  проблеми,  питання  ціннісно-мотиваційної  орієнтації;  значення
гуманістичних цінностей свободи та демократії; 

-  здатність  поважати  культурні  традиції,  толерантно  ставитися  до
соціокультурних відмінностей; 

-  здатність прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах,
що потребує застосування нових підходів та прогнозування;

-  здатність  здійснювати  професійну  діяльність  на  основі  розвиненої
правосвідомості, правової та економічної культури; 

-  здатність нести відповідальність за розвиток професійного знання і
практик, оцінювати стратегічний розвиток команди;

-  здатність  поважати  честь  і  гідність  особистості,  дотримуватися  і
захищати  права  і  свободи  людини  і  громадянина,  не  допускати  проявів
сваволі.



5. Зміст дисципліни. Календарно-тематичний план

Тиж. 
/

дата 
/ год.

Тема, план Форма
діяльност

і
(заняття)

/

Література
Ресурси в

Інтернеті

Самостійна робота,
завдання, год.

Вага
оцінк

и

Термін
виконанн

я

Тижд.
1
12
академ.
годин

Тема  1.  Населення  як  джерело
трудового потенціалу суспільства. 
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.

Лекція 2 год.
Практичне  2
год. 

Презентація,
відеоматеріали

8 годин
1. Джерела  інформації  про

населення. 
2. Характеристика  населення

України.
3. Регулювання  демографічних

та міграційних процесів.

4 бала

Тижд.
2 
12
академ.
годин

Тема  2.  Система  управління
трудовим потенціалом

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

Лекція 2 год.
Практичне  2
год.

Презентація,
відеоматеріали

8 годин
1. Профспілки  і  спілки

підприємців  у  формуванні  та
використанні  трудового
потенціалу суспільства.

2. Структура  системи
управління  трудовим
потенціалом  суспільства.
Економічні методи управління
трудовим  потенціалом.
Правовий  метод  управління
трудовим  потенціалом
суспільства. Адміністративно-

4 бала



суспільства. організаційні  методи
управління  трудовим
потенціалом.

3. Сучасний  стан  управління
трудовим  потенціалом  в
Україні.

4. Інформаційне  та  науково-
методичне  забезпечення
системи управління трудовим
потенціалом  суспільства.
Органи  управління  трудовим
потенціалом суспільства

Тижд.
3
14
академ.
годин

Тема  3.  Формування  якості
трудового потенціалу
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.

Лекція 2 год.
Практичне  2
год.

Презентація,
відеоматеріали

10 годин
1. Якісні зміни праці у ринкових

умовах  і  вимоги  до  якості
трудового потенціалу.

2. Сутність  і  значення
професійної орієнтації.

3. Організація  підготовки  та
підвищення  кваліфікації
кадрів.  Прогнозування
професійно-кваліфікаційного
попиту  на  робочу  силу  та
перепідготовка кадрів.

4. Концепція людського капіталу.
5. Аналіз  ризиків  і  витрат  при

інвестиціях в освіту.
6. Методи  оцінки  економічної

ефективності  інвестування  в
людський  капітал.  Концепція
людського розвитку.

7. Індекс  людського  розвитку.
Взаємозв’язок  економічного

4 бала



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.

Тижд.
4
14
академ.
годин

Тема  4.  Мотивація  в  управлінні
трудовими ресурсами
1. Сутність  категорії  «активність»

та її різновиди.
2. Фактори  та  методи  мотивації

економічної  активності
трудового потенціалу.

3. Державне регулювання доходів і
вартості життя.

Лекція 2 год.
Практичне  2
год.

Презентація,
відеоматеріали

10 годин
1. Структура доходів населення і

джерела їх формування.
2. Доходи та платоспроможність

населення. 
3. Вплив  рівня  життя  на

трудовий  потенціал
суспільства.

2 бала

Тижд.
5-6
13
академ.
годин

Тема  5.  Трудовий  потенціал
суспільства  та соціальна  політика
держави.

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.

Лекції 4 год.
Практичне  2
год.

Презентація,
відеоматеріали

7 годин
1. Соціальний  захист  у  системі

управління  трудовим
потенціалом. 

2. Правове  забезпечення  та
органи,  які  здійснюють
соціальну політику. 

3. Організація  та  управління
суспільною працею.

4 бала

Тижд.
6-8
12
академ.
годин

Тема  6.  Ефективність
використання  трудового
потенціалу
1. Загальне  визначення  та  критерії

ефективності господарювання.
2. Класифікація резервів підвищення

Лекції 4 год.
Практичні  4
год.

Презентація,
відеоматеріали

4 години
1. Умови  та  чинники

формування  резервів
ефективності  використання
трудового потенціалу. 

2. Шляхи  підвищення

2 бала



ефективності  використання
трудового потенціалу.

3. Показники  ефективності
використання  трудового
потенціалу.

ефективності  використання
трудового потенціалу України.

Тижд.
8-9
10
академ.
годин

Тема  7.  Міжнародне
співробітництво  та  зарубіжний
досвід  в  управлінні  трудовим
потенціалом суспільства.
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.

Лекція 2 год.
Практичне  2
год.

Презентація,
відеоматеріали

6 годин
1. Вплив глобалізації на ресурси

праці  та  соціально-трудові
відносини.  МОП  –
координатор  міжнародного
співробітництва. 

2. Організаційні  аспекти
профорієнтаційної  роботи  в
країнах  з  розвинутою
ринковою економікою. 

3. Лізинг  робочої  сили  та
розвиток підприємництва.

4 бала



6. Практичні заняття
Практичне заняття № 1. 

Розрахунок показників природного рух населення. 
Розрахунок показників міграційних процесів. 

Питання для активізації пізнавальної діяльності:

1. Суть природного руху населення.
2. Поняття «міграція» населення, її види.
3. Методика визначення чисельності населення працездатного віку.
4. Методика визначення середньорічної чисельності населення.
5. Методика визначення коефіцієнта народжуваності.
6. Методика визначення коефіцієнта смертності.
7. Методика визначення коефіцієнтів життєвості, фертильності.
8. Визначення  природного  приросту  та  середнього  темпу  росту  і

приросту населення.

Рекомендована література до теми: 
1. Васильченко  В.С.  Державне  регулювання  зайнятості.  –  К.:  Вид-во

КНЕУ, 2003.
2. Веснин  В.Р.  Практический  менеджмент  персонала:  Пособие  по

кадровой работе. – М.: Юристь. 1998.
3. Данюк  В.М.,  Колот  А.М.  Управління  трудовими  ресурсами:  Навч.

посіб. – К., 2005.
4. Дмитренко Г.А. Управління людськими ресурсами. – К., 2016.
5. Дорошенко Л.С. Демографія. – К.: МАУП, 2005.
6. Качан  Є.П.,  Шушпанов  Д.Г. Управління  трудовими  ресурсами.  –  К.,

2003.
7. Колпаков В.М., Дмитренко Г.А. Стратегический кадровий менеджмент.

Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2002.
8. Крушельницька  О.В.,  Мельничук  Д.П.  Управління  персоналом:

Навч.посіб. Видання друге, перер. й допов. – К.; «Кондор», 2005.
9. Маслов  Е.В.  Управление  персоналом  предприятия:  Учеб.пособие  /

Под.ред.  П.В.  Шеметова.  – М.:  ИНФАРМ-М, НГАЭиУ; Новосибирск,
2000.

10. 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.

11. Менеджмент  человеческих  ресурсов:  Обзорная  инфоримция.  –  К.:
МАУП, 1995.

12. Моніторинг соціальних процесів в Україні  /  За ред.  І.К.  Бондар,  Г.В.
Ярошенко, В.І. Науменко, Н.А. Соколенко. – К., 2009.

13. Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами.
– К., 2013.

14. Рульєв  В.А.  Управління  персоналом.  Навч.посіб.  /  В.А.  Рульєв,  С.О.
Гуткевич, Т.Л. Мостенська. – К.: Кондор. 2011.



15. Скуратівський  В.А.,  Палій  О.М.  Основи  соціальної  політики:  Навч.
посіб. – К., 2002.

16. Сологуб  О.П.  Продуктивність  економіки:  регіональні  аспекти.  P.IV
Економіко-ресурсний  потенціал  України  на  макро-  і  регіональному
рівнях. – К., 1998. 

17. Стеценко С.Г., Швець В.Г. Статистика населення. – К.: Вища шк.., 1993.
18. 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.

19. Управление  персоналом  организации:  Учебник  /  Под.  ред.  А.Я.
Кибанова. – 2-е изд. доп. и перераб. – М.: ИМФРА – М., 2002.

20. Щекин Г.В.  Основы кадрового менеджмента:  Учебник:  В 2 кн.  – К.:
МЗУУП, 2013.

Практичне заняття № 2. 
Організування діяльності та функції служб персоналу.

Питання для активізації пізнавальної діяльності:
1. Розкрийте  зміст  поняття  «соціальна  система»,  «трудові  ресурси»,

«персонал», «кадри».
2. Поясніть сутність поняття «управління персоналом» як специфічної

функції менеджменту.
3. Охарактеризуйте методи управління персоналом.
4. Які основні причини виникнення управління людьми як особливого

виду діяльності?
5. Коли і чому почали виникати перші відділи управління персоналом?
6. У  чому  полягала  специфіка  управління  персоналом  в  період

промислової  революції,  на початку ХХ століття,  в 50-60-і роки, в
сучасний час?

7. Чому  змінився  підхід  до  роботи  з  кадрами  –  від  управління
персоналом до управляння людськими ресурсами?

Рекомендована література до теми: 
1. Васильченко  В.С.  Державне  регулювання  зайнятості.  –  К.:  Вид-во

КНЕУ, 2003.
2. Веснин  В.Р.  Практический  менеджмент  персонала:  Пособие  по

кадровой работе. – М.: Юристь. 1998.
3. Данюк  В.М.,  Колот  А.М.  Управління  трудовими  ресурсами:  Навч.

посіб. – К., 2005.
4. Дмитренко Г.А. Управління людськими ресурсами. – К., 2016.
5. Дорошенко Л.С. Демографія. – К.: МАУП, 2005.
6. Качан  Є.П.,  Шушпанов  Д.Г. Управління  трудовими  ресурсами.  –  К.,

2003.
7. Колпаков В.М., Дмитренко Г.А. Стратегический кадровий менеджмент.

Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2002.



8. Крушельницька  О.В.,  Мельничук  Д.П.  Управління  персоналом:
Навч.посіб. Видання друге, перер. й допов. – К.; «Кондор», 2005.

9. Маслов  Е.В.  Управление  персоналом  предприятия:  Учеб.пособие  /
Под.ред.  П.В.  Шеметова.  – М.:  ИНФАРМ-М, НГАЭиУ; Новосибирск,
2000.

10.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.

11.Менеджмент  человеческих  ресурсов:  Обзорная  инфоримция.  –  К.:
МАУП, 1995.

12.Моніторинг соціальних процесів в Україні  /  За ред.  І.К.  Бондар,  Г.В.
Ярошенко, В.І. Науменко, Н.А. Соколенко. – К., 2009.

13.Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами.
– К., 2013.

14.Рульєв  В.А.  Управління  персоналом.  Навч.посіб.  /  В.А.  Рульєв,  С.О.
Гуткевич, Т.Л. Мостенська. – К.: Кондор. 2011.

15.Скуратівський  В.А.,  Палій  О.М.  Основи  соціальної  політики:  Навч.
посіб. – К., 2002.

16.Сологуб  О.П.  Продуктивність  економіки:  регіональні  аспекти.  P.IV
Економіко-ресурсний  потенціал  України  на  макро-  і  регіональному
рівнях. – К., 1998. 

17.Стеценко С.Г., Швець В.Г. Статистика населення. – К.: Вища шк.., 1993.
18.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.

19.Управление  персоналом  организации:  Учебник  /  Под.  ред.  А.Я.
Кибанова. – 2-е изд. доп. и перераб. – М.: ИМФРА – М., 2002.

20.Щекин Г.В.  Основы кадрового менеджмента:  Учебник:  В 2 кн.  – К.:
МЗУУП, 2013.

Практичне заняття № 3. 
Оцінка економічної ефективності інвестування в людський капітал 

Питання для активізації пізнавальної діяльності:
1. Сутність, зміст та різновиди навчання персоналу.
2. Які  чинники  має  враховувати  менеджер  з  персоналу,  розробляючи

програму навчань?
3. Умови ефективного навчання персоналу.
4. Обґрунтувати  необхідність  та  переваги  наставництва  як  методу

навчання.
5. Критерії ефективного навчання персоналу.
6. Які методи підготовки управлінських кадрів є найбільш ефективними і

чому?
7. Визначте переваги та недоліки різних методів навчання.
8. Для засвоєння яких вмінь та навичок може бути застосований той чи

інший метод підготовки керівного персоналу?



9. Які  КРІ  можна  застосувати  для  оцінки  ефективності  виконання
функції «навчання персоналу» кадровим менеджером?

Рекомендована література до теми: 
1. Васильченко  В.С.  Державне  регулювання  зайнятості.  –  К.:  Вид-во

КНЕУ, 2003.
2. Веснин  В.Р.  Практический  менеджмент  персонала:  Пособие  по

кадровой работе. – М.: Юристь. 1998.
3. Данюк  В.М.,  Колот  А.М.  Управління  трудовими  ресурсами:  Навч.

посіб. – К., 2005.
4. Дмитренко Г.А. Управління людськими ресурсами. – К., 2016.
5. Дорошенко Л.С. Демографія. – К.: МАУП, 2005.
6. Качан Є.П.,  Шушпанов Д.Г. Управління трудовими ресурсами. – К.,

2003.
7. Колпаков  В.М.,  Дмитренко  Г.А.  Стратегический  кадровий

менеджмент. Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2002.
8. Крушельницька  О.В.,  Мельничук  Д.П.  Управління  персоналом:

Навч.посіб. Видання друге, перер. й допов. – К.; «Кондор», 2005.
9. Маслов  Е.В.  Управление  персоналом  предприятия:  Учеб.пособие  /

Под.ред. П.В. Шеметова. – М.: ИНФАРМ-М, НГАЭиУ; Новосибирск,
2000.

10.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.

11.Менеджмент  человеческих  ресурсов:  Обзорная  инфоримция.  –  К.:
МАУП, 1995.

12.Моніторинг соціальних процесів в Україні / За ред. І.К. Бондар, Г.В.
Ярошенко, В.І. Науменко, Н.А. Соколенко. – К., 2009.

13.Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами.
– К., 2013.

14.Рульєв В.А. Управління персоналом. Навч.посіб.  / В.А. Рульєв, С.О.
Гуткевич, Т.Л. Мостенська. – К.: Кондор. 2011.

15.Скуратівський В.А.,  Палій  О.М.  Основи соціальної  політики:  Навч.
посіб. – К., 2002.

16.Сологуб  О.П.  Продуктивність  економіки:  регіональні  аспекти.  P.IV
Економіко-ресурсний  потенціал  України  на  макро-  і  регіональному
рівнях. – К., 1998. 

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



18.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.

19.Управление  персоналом  организации:  Учебник  /  Под.  ред.  А.Я.
Кибанова. – 2-е изд. доп. и перераб. – М.: ИМФРА – М., 2002.

20.Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Учебник: В 2 кн. – К.:
МЗУУП, 2013.

Практичне заняття № 4. 
Визначення структури доходів населення. 

Розрахунок рівня життя населення.
Питання для активізації пізнавальної діяльності:

1. Сутність категорії «активність» та її різновиди.
2. Фактори  та  методи  мотивації  економічної  активності  трудового

потенціалу.
3. Державне регулювання доходів і вартості життя.
4. Структура доходів населення і джерела їх формування.
5. Доходи та платоспроможність населення. 
6. Вплив рівня життя на трудовий потенціал суспільства.

Рекомендована література до теми: 
1. Витрати і ресурси домогосподарств України (за даними вибіркового

обстеження  життя домогосподарств  України).  Статистичний  збірник;  архів
2009–2016 р. [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. –
Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua/ 

2.  Офіційний  сайт  Європейської  комісії.  Евростат  [Електронний
ресурс].  -  Доступ  до  електронної  адреси:
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tessi190

3. Динаміка середньомісячної заробітної плати по регіонах у 1995- 2016
роках/Офіційний  сайт  Державної  служби  статистики  в  Україні.  –  Режим
доступу : http://ukrstat.gov.ua/

4. Вітковська К. В. Вибірковий метод в аналізі  диференціації доходів
населення /  К.  В. Вітковська //  Актуальні  проблеми розвитку національної
економіки на сучасному етапі: міжнародна науково-практична конференція.
Секція «Сучасні проблеми статистичної методології  і практики» (м. Одеса,
18-19 травня 2016 р.). – Одеса: ОНЕУ, 2016. – С. 10-12. 

5. Гуцан Т.Г. Аналіз матеріальної складової рівня життя населення та
особливості її регулювання в національній економіці // Бізнес-інформ. – 2013.
– № 7. – С. 192-196. 

6. Оцінювання диференціації доходів населення України з урахуванням
їх  тіньової  компоненти  /  Г. М.  Юрчик,  Н.  М.  Самолюк  //  Демографія  та
соціальна економіка. - 2016. - № 3. - С. 133-144. 

http://ukrstat.gov.ua/
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tessi190


7. Практикум зі статистики: Навчальний посібник / А.В. Сидорова, Г.В.
Анісімова, Л.О. Масич, Л.Л. Шамілева та інші. - Донецьк: Каштан, 2014. –
284 с. (вид. 2-ге, перероб. та доповн.). 

8.  Методика  коригування  показників  життєвого  рівня  з  метою
врахування  доходів  і  витрат  найбільш  забезпеченого  населення  за
результатами  державного  вибіркового  обстеження  умов  життя
домогосподарств. – К.: Державна служба статистики України, 01.02.2017. – 22
с.

Практичне заняття № 5. 
Вивчення законодавчих актів 

щодо забезпечення соціальної політики в державі.
Питання для активізації пізнавальної діяльності:

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. Соціальний захист у системі управління трудовим потенціалом. 
5. Правове забезпечення та органи, які здійснюють соціальну політику. 
6. Організація та управління суспільною працею.

Рекомендована література до теми: 
1. Васильченко  В.С.  Державне  регулювання  зайнятості.  –  К.:  Вид-во

КНЕУ, 2003.
2. Веснин  В.Р.  Практический  менеджмент  персонала:  Пособие  по

кадровой работе. – М.: Юристь. 1998.
3. Данюк  В.М.,  Колот  А.М.  Управління  трудовими  ресурсами:  Навч.

посіб. – К., 2005.
4. Дмитренко Г.А. Управління людськими ресурсами. – К., 2016.
5. Дорошенко Л.С. Демографія. – К.: МАУП, 2005.
6. Качан  Є.П.,  Шушпанов  Д.Г. Управління  трудовими  ресурсами.  –  К.,

2003.
7. Колпаков В.М., Дмитренко Г.А. Стратегический кадровий менеджмент.

Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2002.
8. Крушельницька  О.В.,  Мельничук  Д.П.  Управління  персоналом:

Навч.посіб. Видання друге, перер. й допов. – К.; «Кондор», 2005.
9. Маслов  Е.В.  Управление  персоналом  предприятия:  Учеб.пособие  /

Под.ред.  П.В.  Шеметова.  – М.:  ИНФАРМ-М, НГАЭиУ; Новосибирск,
2000.

10. 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.

11. Менеджмент  человеческих  ресурсов:  Обзорная  инфоримция.  –  К.:
МАУП, 1995.

12. Моніторинг соціальних процесів в Україні  /  За ред.  І.К.  Бондар,  Г.В.
Ярошенко, В.І. Науменко, Н.А. Соколенко. – К., 2009.



13. Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами.
– К., 2013.

14. Рульєв  В.А.  Управління  персоналом.  Навч.посіб.  /  В.А.  Рульєв,  С.О.
Гуткевич, Т.Л. Мостенська. – К.: Кондор. 2011.

15. Скуратівський  В.А.,  Палій  О.М.  Основи  соціальної  політики:  Навч.
посіб. – К., 2002.

16. Сологуб  О.П.  Продуктивність  економіки:  регіональні  аспекти.  P.IV
Економіко-ресурсний  потенціал  України  на  макро-  і  регіональному
рівнях. – К., 1998. 

17. Стеценко С.Г., Швець В.Г. Статистика населення. – К.: Вища шк.., 1993.
18. 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.

19. Управление  персоналом  организации:  Учебник  /  Под.  ред.  А.Я.
Кибанова. – 2-е изд. доп. и перераб. – М.: ИМФРА – М., 2002.

20. Щекин Г.В.  Основы кадрового менеджмента:  Учебник:  В 2 кн.  – К.:
МЗУУП, 2013.

Практичне заняття № 6-7. 
Розрахунок показників ефективності використання трудового

потенціалу
Питання для активізації пізнавальної діяльності:

1. Загальна ефективність господарювання.
2. Критерії визначення ефективності господарювання.
3. Як класифікуються резерви підвищення ефективності  використання

трудового потенціалу.
4. Умови  формування  резервів  ефективності  використання  трудового

потенціалу.
5. Назвіть показники ефективності використання трудового потенціалу.
6. Назвіть  основні  принципи  підвищення  ефективності  використання

трудового потенціалу в Україні. 

Рекомендована література до теми: 
1. Васильченко  В.С.  Державне  регулювання  зайнятості.  –  К.:  Вид-во

КНЕУ, 2003.
2. Веснин  В.Р.  Практический  менеджмент  персонала:  Пособие  по

кадровой работе. – М.: Юристь. 1998.
3. Данюк  В.М.,  Колот  А.М.  Управління  трудовими  ресурсами:  Навч.

посіб. – К., 2005.
4. Дмитренко Г.А. Управління людськими ресурсами. – К., 2016.
5. Дорошенко Л.С. Демографія. – К.: МАУП, 2005.
6. Качан  Є.П.,  Шушпанов  Д.Г. Управління  трудовими  ресурсами.  –  К.,

2003.



7. Колпаков В.М., Дмитренко Г.А. Стратегический кадровий менеджмент.
Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2002.

8. Крушельницька  О.В.,  Мельничук  Д.П.  Управління  персоналом:
Навч.посіб. Видання друге, перер. й допов. – К.; «Кондор», 2005.

9. Маслов  Е.В.  Управление  персоналом  предприятия:  Учеб.пособие  /
Под.ред.  П.В.  Шеметова.  – М.:  ИНФАРМ-М, НГАЭиУ; Новосибирск,
2000.

10. 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.

11. Менеджмент  человеческих  ресурсов:  Обзорная  инфоримция.  –  К.:
МАУП, 1995.

12. Моніторинг соціальних процесів в Україні  /  За ред.  І.К.  Бондар,  Г.В.
Ярошенко, В.І. Науменко, Н.А. Соколенко. – К., 2009.

13. Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами.
– К., 2013.

14. Рульєв  В.А.  Управління  персоналом.  Навч.посіб.  /  В.А.  Рульєв,  С.О.
Гуткевич, Т.Л. Мостенська. – К.: Кондор. 2011.

15. Скуратівський  В.А.,  Палій  О.М.  Основи  соціальної  політики:  Навч.
посіб. – К., 2002.

16. Сологуб  О.П.  Продуктивність  економіки:  регіональні  аспекти.  P.IV
Економіко-ресурсний  потенціал  України  на  макро-  і  регіональному
рівнях. – К., 1998. 

17. Стеценко С.Г., Швець В.Г. Статистика населення. – К.: Вища шк.., 1993.
18. 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.

19. Управление  персоналом  организации:  Учебник  /  Под.  ред.  А.Я.
Кибанова. – 2-е изд. доп. и перераб. – М.: ИМФРА – М., 2002.

20. Щекин Г.В.  Основы кадрового менеджмента:  Учебник: В 2 кн.  – К.:
МЗУУП, 2013.

21.  Краснокутська Н.С. Потенціал підпри ємства: формування та оцінка:
навчальний по сібник. – К.: Центр навчальної лігератури, 2007. – 352 с. 

22. Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Уп равління трудовими ресурсами:
навч. посібник. – К.: Кондор, 2008. – 224 с. 

23. Синиця  Т.В.  Формування  та  використан  ня  трудового  потенціалу
підприємства  [Елект  ронний  ресурс].  –  Режим  доступу:  http://
www.lib.uaru.net/inode/39476.html 

24. Федонін  О.С.,  Репіна  І.М.,  Олексюк  О.Т.  Потенціал  підприємства:
формування та оцін ка: навч. посібник. – Вид. 2ге, без змін. – К.: КНЕУ,
2006. – 316 с. 

25. Чернега  І.І.  Проблеми  ефективності  ви  користання  трудового
потенціалу  [Електрон  ний  ресурс].  –  Режим  доступу:  http://udau.
edu.ua/library



Практичне заняття № 8. 
Вивчення концептуальних підходів до системи управління трудовим

потенціалом у розвинутих країнах 
Питання для активізації пізнавальної діяльності:

1. Охарактеризуйте  фактори,  які  впливають  на  систему  управління
трудовим потенціалом.

2. Розкрийте  суть  концептуального  підходу  до  системи  управління
трудовим потенціалом.

3. Розкрийте організаційні аспекти профорієнтаційної роботи в країнах з
розвинутою ринковою економікою.

4. Охарактеризуйте  систему  професійного  навчання  і  державного
регулювання нею в країнах ЄС.

5. Дайте характеристику альтернативним формам навчання.
6. Назвіть напрями стимулювання внутріфірмової підготовки персоналу.
7. Що собою представляє лізинг робочої сили?

Рекомендована література до теми: 
1. Васильченко  В.С.  Державне  регулювання  зайнятості.  –  К.:  Вид-во

КНЕУ, 2003.
2. Веснин  В.Р.  Практический  менеджмент  персонала:  Пособие  по

кадровой работе. – М.: Юристь. 1998.
3. Данюк  В.М.,  Колот  А.М.  Управління  трудовими  ресурсами:  Навч.

посіб. – К., 2005.
4. Дмитренко Г.А. Управління людськими ресурсами. – К., 2016.
5. Дорошенко Л.С. Демографія. – К.: МАУП, 2005.
6. Качан  Є.П.,  Шушпанов  Д.Г. Управління  трудовими  ресурсами.  –  К.,

2003.
7. Колпаков В.М., Дмитренко Г.А. Стратегический кадровий менеджмент.

Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2002.
8. Крушельницька  О.В.,  Мельничук  Д.П.  Управління  персоналом:

Навч.посіб. Видання друге, перер. й допов. – К.; «Кондор», 2005.
9. Маслов  Е.В.  Управление  персоналом  предприятия:  Учеб.пособие  /

Под.ред.  П.В.  Шеметова.  – М.:  ИНФАРМ-М, НГАЭиУ; Новосибирск,
2000.

10. 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.

11. Менеджмент  человеческих  ресурсов:  Обзорная  инфоримция.  –  К.:
МАУП, 1995.

12. Моніторинг соціальних процесів в Україні  /  За ред.  І.К.  Бондар,  Г.В.
Ярошенко, В.І. Науменко, Н.А. Соколенко. – К., 2009.

13. Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами.
– К., 2013.

14. Рульєв  В.А.  Управління  персоналом.  Навч.посіб.  /  В.А.  Рульєв,  С.О.
Гуткевич, Т.Л. Мостенська. – К.: Кондор. 2011.



15. Скуратівський  В.А.,  Палій  О.М.  Основи  соціальної  політики:  Навч.
посіб. – К., 2002.

16. Сологуб  О.П.  Продуктивність  економіки:  регіональні  аспекти.  P.IV
Економіко-ресурсний  потенціал  України  на  макро-  і  регіональному
рівнях. – К., 1998. 

17. Стеценко С.Г., Швець В.Г. Статистика населення. – К.: Вища шк.., 1993.
18. 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.

19. Управление  персоналом  организации:  Учебник  /  Под.  ред.  А.Я.
Кибанова. – 2-е изд. доп. и перераб. – М.: ИМФРА – М., 2002.

20. Щекин Г.В.  Основы кадрового менеджмента:  Учебник:  В 2 кн.  – К.:
МЗУУП, 2013.

6. Література для вивчення дисципліни.
Основна

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.
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.

Інформаційні ресурси
http: // www. rada.gov.ua/ Сервер Верховної Ради України
http: //www.liga.net/ Ліга Бізнес Інформ.
http: //www.nau.kiev.ua/ Нормативні акти України
http: //www.kmu.gov.ua/ Урядовий портал
http: //www.ukrstat.gov.ua/ Державний  комітет  статистики

України:
http: //www.ukr.net/ua/news/jekonomika Всі новини економіки та фінансів:
http: //www.minfin.gov.ua/ Міністерство фінансів України
http://www.sta.gov.ua/ Державна податкова служба України
http://www.ac-rada.gov.ua/ Рахункова палата України
http: //www.nau.kiev.ua/ Нормативні акти України:
http: //www.ukrpravo.com/ Українське право:
www.readbook.com.ua/book/30 Читальня  он-лайн:  Управління

трудовими ресурсами
www. Studentbooks.com.ua. Електронні підручники

7. Політика виставлення балів. Вимоги викладача

http://www.ac-rada.gov.ua/
http://www.sta.gov.ua/


Оцінювання  якості  знань  студентів,  в  умовах  організації  освітнього
процесу за кредитно-трансферною накопичувальною системою здійснюється
шляхом поточного,  підсумкового  (семестрового)  контролю за  100-бальною
шкалою оцінювання, за шкалою ЄКТС та національною шкалою оцінювання.

7.1. Поточний контроль 
Поточний  контроль  –  це  оцінювання  навчальних  досягнень  студента

(рівень теоретичних знань та практичні навички з тем, включених до модулів)
під  час  проведення  аудиторних  занять,  організації  самостійної  роботи,  на
консультаціях  (під  час  відпрацювання  пропущених  занять  чи  за  бажання
підвищити попереднє оцінювання) та активності студента на занятті. 

Поточний  контроль  реалізується  у  формі  опитування,  виступів  на
семінарських заняттях,  експрес-контролю, контролю засвоєння навчального
матеріалу, запланованого на самостійне опрацювання студентом тощо. 

Форми  участі  студентів  у  навчальному  процесі,  які  підлягають
поточному контролю: 

 виступ з основного питання; 
 усна доповідь; 
 доповнення, запитання до того, хто відповідає, рецензія на виступ; 
 участь у дискусіях, інтерактивних формах організації заняття. 
 аналіз джерельної та монографічної літератури; 
 письмові  завдання  (тестові,  контрольні,  творчі  роботи,  реферати

тощо); 
 самостійне опрацювання тем; 
 підготовка тез, конспектів навчальних або наукових текстів; 
 систематичність роботи на семінарських заняттях, активність під час

обговорення питань. 
Критеріями оцінки є: 
усні відповіді: 
 повнота розкриття питання; 
 логіка викладання, цілісність, системність відповіді, культура мови; 
 самостійність  суджень  студента  і  творчість  мислення,  його

теоретичний рівень; 
 використання основної та додаткової літератури; 
 аналітичні узагальнення, уміння робити порівняльний аналіз; 
 рівень сформованості і здатності вирішувати комунікативні завдання,

визначені в робочій навчальній програмі (організація дискусії із проблемного
питання,  вміння  давати  стислі  й  місткі  відповіді  опонентам  у  дискусії,
аргументовано захищати свою концепцію і висновки, підводити висновки за
результатами дискусії); 

виконання письмових завдань: 
 логічність, уміння формулювати висновки; 
 акуратність оформлення письмової роботи. 



Максимальний  бал  за  виступ  з  питань  певної  теми  дисципліни  на
практичному занятті – 4 бали:

К-сть
балів

Критерії оцінювання

3,5 – 4

студент повністю засвоїв теоретичний матеріал, логічно викладає
його,  пов’язуючи  з  вивченим  раніше,  бачить  міжпредметні
зв’язки,  наводить  аргументи,  робить  покликання  на  потрібну
літературу.  Обов’язковим  є  ознайомлення  з  додатковою
літературою,  її  опрацювання і  використання  під  час  розкриття
питання. Студент робить висновки, висловлює гіпотези, дискутує

2,5 – 3

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

1,5 – 2 студент  засвоїв  матеріал  на  рівні  переказування,  відтворює
вивчене не завжди логічно, припускається помилок

0,5 – 1 студент  невпевнено  переказує  матеріал,  не  завжди  вправно
ілюструючи  його.  Під  час  відповіді  потребує  допомоги,
допускається помилок

До 2-х балів виставляється  студентові,  який робив вдалі  доповнення
протягом практичних занять з певної теми дисципліни, виправляв неточності,
старанно працював впродовж заняття, залучався до колективних обговорень; 

Якщо  студент  жодного  разу  не  відповідав  на  практичних  заняттях,
матиме за відповідний поточний контроль 0 балів; 

До 8 балів студент може отримати за виконані завдання  самостійної
роботи з певної теми дисципліни, з урахуванням якості, повноти виконання
завдання; 

До  5  балів –  виставляється  студентам,  які  брали  участь  у  науково-
дослідній  роботі  –  роботі  конференцій,  студентських  наукових  гуртків  та
проблемних  груп,  підготовці  публікацій,  були  учасниками  олімпіад,
конкурсів, – за рішенням кафедри. 

До  8  балів виставляється  студентам  в  кожній  темі  за  виконання
комплексної контрольної роботи. 

Для  проведення  контрольних  робіт  розроблено  тематичні  контрольні
завдання  двох  варіантів.  Варіанти  завдань  для  контролю  є  рівнозначні  за
трудомісткістю. 

За виконання завдань комплексної контрольної роботи студент отримує
оцінку (кількість балів): максимальна кількість балів – 8. 

У процесі виконання контрольних завдань студент може користуватися
лише тими допоміжними матеріалами, які визначені викладачем. Студентові
забороняється  в  будь-якій  формі  обмінюватися  інформацією  з  іншими
студентами  та  користуватися  матеріалами,  крім  дозволених.  За  умови



порушення  студентом  установлених  правил  виконання  роботи  викладач
позбавляє  можливості  продовжувати  виконання  контрольних  завдань,  не
перевіряє  роботу, робить  на  ній  відповідний  запис  і  оцінює  нулем  балів.
Результати контрольного заходу студента, який не з’явився на нього, також
оцінюються нулем балів незалежно від причини. 

Перескладання контрольної роботи допускається в терміни, визначені
викладачем, під час поточних консультацій. 

До  40  балів передбачено  за  виконання  ІНДЗ:  Глосарій  дисципліни
(термінологічний словник та словник персоналій). 

Студент,  який  не  з’являвся  на  заняття  (з  поважних  причин,
підтверджених документально), а отже, не мав поточних оцінок, має право
повторно пройти поточний контроль під час консультацій. На консультаціях
студент  може  відпрацювати  пропущені  практичні  заняття,  захистити
реферати,  а  також  ліквідувати  заборгованості  з  інших  видів  навчальної
роботи.

7.2. Підсумковий (семестровий) контроль

З  дисципліни  «Економіка»  передбачена  така  форма  семестрового
контролю, як екзамен, який проводиться згідно графіку. 

Підсумкова  кількість  балів  з  дисципліни  (максимум  100  балів)
визначається як сума балів: 

– поточного контролю, виконання контрольних робіт, 
– за виконану самостійну роботу кожної теми, 
– за відповідь на запитання екзаменаційного білету (до 40 балів). 

Усім студентам,  які  повністю виконали навчальний план і  позитивно
атестовані  з  цієї  дисципліни  за  кредитно-трансферною  накопичувальною
системою  (набрали  не  менше  60  %  від  100  балів),  сумарний  результат
семестрового контролю в балах та дворівневою шкалою «зараховано»,  «не
зараховано»,  за  шкалою  ЄКТС  заноситься  у  Відомість  обліку  успішності,
Залікову книжку студента. 

Заповнена  та  оформлена  відомість  обліку  успішності  повертається  у
деканат у визначений термін особисто викладачем. 

У випадку отримання менше 60 балів (FX,F в ЄКТС) за результатами
семестрового  контролю,  студент  обов’язково  здійснює  перескладання  для
ліквідації академ. заборгованості.

7.3. Розподіл балів, які отримують студенти
Дисципліна «Управління трудовими ресурсами» 

Денна форма навчання
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Сума балів за всі
види навчальної

діяльності

Шкала 
ЄКТС

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового 
проекту (роботи),

практики
для заліку

90-100 А відмінно  

зараховано
82-89 В

добре 
74-81 С
64-73 D

задовільно 
60-63 E

35-59 FX
незадовільно з

можливістю
повторного складання

не зараховано з
можливістю
повторного
складання

1-34 F незадовільно не зараховано

8. Підсумковий контроль
8.1. Питання до екзамену



1. Предмет,  метод  і  завдання  дисципліни  «Управління  трудовим
потенціалом».

2. Населення як демоекономічна категорія. 
3. Відтворення населення. Природний рух населення: сутність і показники

оцінки. 
4. Міграційні процеси: сутність, причини, види та показники міграції.
5. Джерела інформації про населення. 
6. Характеристика населення України.
7. Регулювання демографічних та міграційних процесів.
8. Поняття та соціально-економічна сутність трудового потенціалу.
9. Співвідношення  категорії  «трудові  ресурси»,  «трудовий  потенціал»,

«робоча сила» та «людський капітал». 
10. Сутність і роль системи управління трудовим потенціалом суспільства.
11. Структура системи управління трудовим потенціалом суспільства.
12. Профспілки  і  спілки  підприємців  у  формуванні  та  використанні

трудового потенціалу суспільства.
13. Структура  системи  управління  трудовим  потенціалом  суспільства.

Економічні методи управління трудовим потенціалом. 
14. Правовий  метод  управління  трудовим  потенціалом  суспільства.

Адміністративно-організаційні  методи  управління  трудовим
потенціалом.

15. Сучасний стан управління трудовим потенціалом в Україні.
16. Інформаційне та науково-методичне забезпечення системи управління

трудовим потенціалом суспільства. 
17. Органи управління трудовим потенціалом суспільства
18. Сутність категорії «активність» та її різновиди.
19. Фактори  та  методи  мотивації  економічної  активності  трудового

потенціалу.
20. Державне регулювання доходів і вартості життя.
21. Структура доходів населення і джерела їх формування.
22. Доходи та платоспроможність населення. 
23. Вплив рівня життя на трудовий потенціал суспільства.
24. Сутність, завдання та реалізація соціальної політики в Україні.
25. Напрями та перспективи розвитку соціальної політики в Україні.
26. Суспільна праця її структура та функції.
27. Соціальний захист у системі управління трудовим потенціалом. 
28. Правове забезпечення та органи, які здійснюють соціальну політику. 
29. Організація та управління суспільною працею.
30. Загальне визначення та критерії ефективності господарювання.
31. Класифікація  резервів  підвищення  ефективності  використання

трудового потенціалу.
32. Показники ефективності використання трудового потенціалу.
33. Умови  та  чинники  формування  резервів  ефективності  використання

трудового потенціалу. 



34. Шляхи підвищення ефективності  використання  трудового потенціалу
України.

35. Суть і роль глобалізації, її вплив на ресурси праці.
36. Стан інтеграції України до міжнародного ринку праці.
37. Система професійної освіти в розвинутих країнах.
38. Вплив глобалізації  на  ресурси  праці  та  соціально-трудові  відносини.

Організаційні  аспекти  профорієнтаційної  роботи  в  країнах  з
розвинутою ринковою економікою. 

39. Лізинг робочої сили та розвиток підприємництва.

8.2. Особливості перескладання. 
У випадку отримання менше 60 балів (FX,F в ЄКТС) за результатами

семестрового  контролю,  студент  обов’язково  здійснює  перескладання,  за
результатами якого має змогу набрати від 0 до 100 балів: 

– надає виконані завдання самостійної роботи; 
–  виконує  комплексну  контрольну  роботу  за  завданнями  із  тем

дисципліни.


