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ВСТУП 

Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Управління трудовим 

потенціалом» складена відповідно до освітнього стандарту та освітньо-

професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 051 «Економіка», 

освітньо-професійної програми «Управління персоналом і економіка праці». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та прикладні 

засади формування, розвитку та використання трудового потенціалу населення.  

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Управління трудовим потенціалом» 

є складовою частиною циклу професійної підготовки студентів спеціальності 051 

«Економіка», освітньо-професійної програми «Управління персоналом і 

економіка праці».  Вона базується на матеріалах навчальних дисциплін І рівня 

вищої освіти: «Основи економіки», «Економіка праці», «Трудові договірні 

відносини»,  «Ринок праці».  

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої 

освіти України.  

 

Анотація 

Дисципліна «Управління трудовим потенціалом» є складовою професійної 

підготовки бакалаврів спеціальності 051 «Економіка» за освітньо-професійною 

програмою «Управління персоналом і економіка праці». Викладання дисципліни 

націлене на оволодіння методикою та інструментарієм оцінювання і забезпечення 

розвитку та ефективного використання трудового потенціалу на різних 

ієрархічних рівнях економічних відносин.  

Навчальна дисципліна «Управління трудовим потенціалом» призначена для 

надання студентам теоретичних знань та практичних навичок аналізу та 

регулювання процесів відтворення трудового потенціалу на макро- та 

мезоекономічному рівнях. 

Ключові слова: зайнятість, людський капітал, населення, продуктивність, 

трудовий потенціал. 

 

Abstract 

The discipline "Labour Potential Management" is a part of the professional 

training of Bachelors of specialty 051 "Economics", educational and professional 

program "Personnel Management and Labour Economics". The discipline is aimed at 

mastering the methodology and tools for evaluation and ensuring the development and 

efficient use of labour potential at different hierarchical levels of economic relations. 

The discipline "Labour Potential Management" is intended to provide students 

with theoretical knowledge and practical skills in analysis and regulating the processes 

of reproduction of labour potential at the macro and mesoeconomic levels. 

Key words: employment, human capital, labours potential, population, 

productivity. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, рівень вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 

3,5 

Галузь знань 

05 «Соціальні та поведінкові 

науки» Обов’язкова  

 Спеціальність  

051 «Економіка» 

Модулів – 1 
Освітньо-професійна 

програма 

«Управління персоналом і 

економіка праці» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 
3-й 5-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 105 

6-й 10-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,0 

самостійної роботи 

студента – 3,4 

Рівень вищої освіти: 

бакалавр 

 

24 год. 2 год. 

Практичні 

 14 год. 6 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

67 год. 97 год. 

Індивідуальне 

завдання  

- - 

Форма контролю: 

екзамен екзамен 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 34,3% до 65,7%; 

для заочної форми навчання – 7,6% до 92,4%. 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Управління трудовим 

потенціалом» є засвоєння і практичне застосування навичок аналізу та 

регулювання процесів відтворення трудового потенціалу на макро- та 

мезоекономічному рівнях. 

Завдання навчальної дисципліни «Управління трудовим потенціалом»:  

- вивчення основних понять та методів управління трудовим потенціалом; 

- засвоєння методики дослідження тенденцій відтворення людських ресурсів; 

- вивчення факторів формування та розвитку людського капіталу; 
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- засвоєння та практичне застосування числових методів оцінювання 

результатів використання трудового потенціалу; 

- формування навичок вибору та застосування методів та механізмів 

підвищення рівня життя, регулювання зайнятості та інших аспектів 

соціально-трудових відносин, що визначають ефективність відтворення 

трудового потенціалу. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти знатимуть:  
- основи стратифікації населення, що можуть бути застосовані з метою 

оцінювання та аналізу використання трудового потенціалу; 

- складові системи управління трудовим потенціалом; 

- основні методи та механізми регулювання продуктивного використання 

трудового потенціалу та стимулювання людського розвитку. 

Студенти матимуть наступні компетенції (вміння): 

- застосовувати традиційні та спеціальні інструменти аналізу стану та 

тенденцій відтворення населення та його трудового потенціалу; 

- проводити економічну оцінку результатів праці та резервів покращення 

використання трудового потенціалу;  

- обґрунтовувати вибір дієвих методів регулювання трудової активності 

населення за результатами власних досліджень.  

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Формування трудового потенціалу суспільства 

Тема 1. Населення як основа формування трудового потенціалу  

Поняття населення. Основні напрямки аналітичних досліджень та ознаки 

групування населення в демографічних дослідженнях. Види руху населення. 

Використання методів демографічної статистики у прогнозуванні чисельності 

населення. Демографічна політика держави. 
 

Тема 2. Природний рух населення та його регулювання  

Оцінювання природного руху. Смертність населення та її причини. Важелі 

демографічної політики, націлені на регулювання природного руху. 
 

Тема 3. Регулювання міграційних процесів 

Сутність та види міграції. Аналіз причин міграції. Органи, завдання та методи 

державного регулювання міграції. 
 

Тема 4. Трудовий потенціал суспільства 

Поняття та складові трудового потенціалу, методи його оцінювання. 

Мотивування розвитку та використання трудового потенціалу. 
 

Тема 5. Система управління трудовим потенціалом 

Змістовна модель управління трудовим потенціалом. Класифікація органів 

управління трудовим потенціалом. Методи управління трудовим потенціалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

  

Змістовий модуль 2. Розвиток та використання трудового потенціалу 

Тема 6. Людський розвиток 

Сутність людського розвитку. Методика оцінки рівня людського розвитку за 

методологією ООН та вітчизняною методологією. Регіональні відмінності 

людського розвитку в Україні.   

 

Тема 7. Людський капітал 

Поняття людського капіталу. Методи оцінювання людського капіталу та 

визначення доцільності інвестування в розвиток трудових можливостей людини. 

Застосування концепції людського капіталу в соціально-економічних відносинах. 

 

Тема 8. Мотивація економічної активності населення 

Поняття економічної активності, зайнятості та безробіття. Види зайнятості та 

безробіття та їх статистичне оцінювання. Прогнозування зайнятості. Види та 

основні важелі державної політики зайнятості. 

 

Тема 9. Доходи населення і рівень життя 

Види та джерела особистих доходів. Поняття та показники диференціації 

населення за рівнем життя. Поняття та статистичні показники бідності. Державне 

регулювання рівня життя населення. 

 

Тема 10. Соціальне партнерство у використанні трудового потенціалу 

Моделі організації та принципи соціального партнерства. Конфліктність у 

відносинах соціальних партнерів та шляхи їх врегулювання. Соціальний діалог. 

 

Тема 11. Соціальна безпека в управлінні трудовим потенціалом 

Сутність та індикатори соціальної безпеки. Причинно-наслідкові зв’язки 

соціальної безпеки з іншими складовими національної безпеки, вплив соціальної 

безпеки на процеси відтворення трудового потенціалу.  
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4. Структура навчальної дисципліни  

 

Назви змістових  

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього  
у тому числі 

усього  
у тому числі 

л п с.р. л п с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1.  Формування трудового потенціалу суспільства 

Тема 1. Населення як основа 

формування трудового потенціалу 
12 4 2 6 10 - 2 8 

Тема 2. Природний рух населення 

та його регулювання  
12 2 2 8 8 - - 8 

Тема 3. Регулювання міграційних 

процесів 
11 2 2 7 8 - - 8 

Тема 4. Трудовий потенціал 

суспільства 
11 2 2 7 14 2 2 10 

Тема 5. Система управління 

трудовим потенціалом 
6 2 - 4 5 - - 8 

Разом за змістовим модулем 1 52 12 8 32 45 2 4 42 

Змістовий модуль 2. Розвиток та використання трудового потенціалу 

Тема 6. Людський розвиток 8 2 - 6 9 - - 10 

Тема 7. Людський капітал 11 2 2 7 9 - - 9 

Тема 8. Мотивація економічної 

активності населення 
10 2 2 6 11 - 2 10 

Тема 9. Доходи населення і рівень 

життя  
9 2 2 5 9 - - 9 

Тема 10. Соціальне партнерство у 

використанні трудового потенціалу 
7 2 - 5 5 - - 10 

Тема 11. Соціальна безпека в 

управлінні трудовим потенціалом 
8 2 - 6 5 - - 7 

Разом за змістовим модулем 2 53 12 6 35 48 0 2 55 

Усього годин  105 24 14 67 105 2 6 97 
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5.Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Теми і зміст практичних занять 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 

Населення як основа формування трудового потенціалу. 
Аналіз структури населення в Україні та окремих регіонах за 

різними ознаками класифікації, визначення напрямів 

застосування результатів аналізу в управлінні відтворенням 

населення. Використання таблиць дожиття для прогнозування 

структурних змін та чисельності окремих вікових груп методом 

вікових переміщень. 

2 2 

2 

Природний рух населення та його регулювання. Аналіз 

народжуваності та смертності населення. Визначення 

можливостей зменшення смертності за основними класами 

причин на основі регіональних та міждержавних порівнянь. 

Аналіз факторів, що впливають на тенденції природного 

відтворення населення, та обґрунтування регуляторних дій і їх 

можливих наслідків. 

2 - 

3 

Регулювання міграційних процесів. Аналіз внутрішньої та 

зовнішньої міграції, оцінка міграційного профілю населення 

України. Оподаткування за Бхагваті та інші сучасні методи 

регулювання міграції; обґрунтування рішень щодо регулювання 

міграції на основі оцінки її тенденцій. 

2 - 

4 

Трудовий потенціал суспільства. Оцінка трудового потенціалу 

та рівня його використання статистичним та експертним 

методами. Розрахунок резервів покращення використання 

трудового потенціалу. 

2 2 

5 

Людський капітал. Оцінювання доцільності інвестування у 

людський капітал у за різними професійними групами. Аналіз 

складових витрат та доходів в процесі бюджетування розвитку 

людського капіталу. 

2 - 

6 

Мотивація економічної активності населення. Аналіз стану та 

тенденцій економічної активності населення. Визначення 

потреби у застосуванні активних програм на основі аналізу 

поточних співвідношень на ринку праці. 

2 2 

7 

Доходи населення і рівень життя. Види доходів, їх 

диференціація та стратифікація населення за рівнем доходів. 

Методи регулювання розподілу доходів. 

2 - 

Всього 14 6 
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6. Самостійна робота 
 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:  

Вид самостійної роботи Кількість годин 

Підготовка до аудиторних занять  (0,5 год/1 год. занять). 19 

Підготовка до контрольних заходів 

(6 год. на 1 кредит ЄКТС). 
21 

Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не 

викладаються на лекціях. 
27 

Всього 67 

 

6.1. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Населення як основа формування трудового потенціалу 6 8 

2 Природний рух населення та його регулювання  8 8 

3 Регулювання міграційних процесів 7 8 

4 Трудовий потенціал суспільства 7 10 

5 Система управління трудовим потенціалом 4 8 

6 Людський розвиток 6 10 

7 Людський капітал 7 9 

8 Мотивація економічної активності населення 6 10 

9 Доходи населення і рівень життя 5 9 

10 Соціальне партнерство у використанні трудового потенціалу 5 10 

11 Соціальна безпека в управлінні трудовим потенціалом 6 7 

Всього 67 97 

 

7. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни «Управління трудовим потенціалом» 

використовується інформаційно-ілюстративний та проблемний методи навчання 

із застосуванням: 

� лекцій у формі діалогу; 

� опорного роздаткового матеріалу; 

� індивідуальних завдань для аналізу впливу соціально-економічних 

факторів у на процеси відтворення трудового потенціалу; 

� тестування. 

При проведенні занять використовуються наступні ТЗН: 

�  мультимедійна презентація; 

� навчальна платформа Moodle для проведення поточного та підсумкового 

контролю знань. 
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8. Методи контролю 

Для оцінювання знань студентів передбачається проведення поточних 

контролів знань за ЄКТС.  

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента 

при оцінюванні результатів поточного контролю є такі: 

� виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни; 

� глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних та додаткових літературних джерелах; 

� вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; 

� характер відповідей на поставлені питання; 

� вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач; 

� вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

 

Оцінювання результатів поточної роботи проводиться за такими критеріями: 

0% завдання не виконано; 

40% 

завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного 

або розрахункового характеру; висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% 

завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з 

незначним відхиленням від вимог; 

80% 
завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Для визначення рівня засвоєння навчального матеріалу студентами денної 

форми навчання використовуються наступні методи оцінювання знань: 

� поточне тестування у вигляді  контрольних завдань; 

� оцінювання практичних завдань. 

Для визначення рівня засвоєння навчального матеріалу студентами заочної 

форми навчання використовуються наступні методи оцінювання знань: 

� оцінювання індивідуально-дослідного завдання; 

� тестування. 

При оцінюванні знань для всіх форм навчання використовується 100-бальна 

шкала оцінювання. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумкове 

тестування 

(іспит) 

Загальна 

сума балів 
Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 
40 100 

6 5 5 6 5 5 6 6 6 5 5 
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 Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі форми 

навчальної діяльності 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 Відмінно  

82-89 
Добре 

74-81 

64-73 
Задовільно 

60-63 

35-59 Не зараховано з можливістю повторного складання 

0-34 
Не зараховано з обов’язковим  повторним вивченням 

дисципліни 

10. Навчально-методичне забезпечення 

- конспект лекцій на паперовому носії та електронному носії; 

- друкований роздатковий матеріал; 

- методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Управління трудовим 

потенціалом» для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 

«Управління персоналом і економіка праці»  / Г.Ю. Міщук, Т.М. Трофімчук. -  

Рівне: НУВГП, 2016. 21 с. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4305/1/06-05-17.pdf  

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Васильченко В. С., Гриненко А. М., Грішнова О. А., Керб Л. П. Управління 
трудовим потенціалом: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005.  403 с.  

2. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. – 
К.: Знання, 2004. 535 с. 

3. Качан Е. П., Шушпанов Д. Г. Управління трудовими ресурсами. — К.: 
Юридична книга, 2003. — 257 с.  

4. Міщук Г. Ю. Оцінювання та механізм забезпечення використання трудового 
потенціалу в Україні: монографія. – Рівне: НУВГП. 2015. 280 с. 

5. Осовська Г. В., Крушельницька О. В. Управління трудовими ресурсами. — 
ЖІТІ, 2000.  303 с. 

 

Допоміжна 

1. Грішнова О. А.,   Міщук Г. Ю., Олійник О.О. Соціальна відповідальність у 

трудових відносинах: теорія, практика, регулювання ризиків: монографія.  – 

Рівне : НУВГП, 2014. – 216 с. – [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/3713 

2. Колот А. М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання: 

Монографія. — К.: КНЕУ, 2003. — 230 с.  
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3. Міщук Г.Ю., Джигар Т.М., Шишкіна О.О. Економічний аналіз: навч. посібник. 

– Рівне : НУВГП, 2017. – 156 с. – [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6961/  

4. Міщук Г. Ю.  Оцінювання і суспільна мотивація розвитку та використання 

трудового потенціалу в Україні: монографія / Г. Ю. Міщук. – Рівне: НУВГП. – 

2012.- 225 с.  

5. Міщук Г.Ю., Шишкіна О.О. Пенсійне забезпечення в Україні: оцінка стану та 

моделювання трансформації: монографія.  – Рівне: НУВГП, 2016. – 184 с. – 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:  http://ep3.nuwm.edu.ua/4414/1/V31.pdf  

6. Осовська Г. В., Крушельницька О. В. Управління трудовими ресурсами. — 

ЖІТІ, 2000. — 303 с. 
 

12. Інформаційні ресурси 

1. Державна служба статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.ukrstat.gov.ua  

2. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) . – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://lib.nuwm.edu.ua/  

3. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  

4. Цифровий репозиторій НУВГП. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


