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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Управління трудовими ресурсами та 

змістом робіт»: сформувати у здобувачів вищої освіти систему відповідних 

компетентностей щодо теорії та практики регулювання процесів відтворення і 

використання трудових ресурсів, а також завдань, функцій і методів управління 

трудовими ресурсами та змістом робіт у контексті забезпечення продуктивної діяльності 

організації. 

2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління трудовими 

ресурсами та змістом робіт» є: 

- поглибити знання здобувачів вищої освіти з теорії управління трудовими 

ресурсами та змістом робіт; 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

3,0 

Галузь знань 

07 Управління та 

адміністрування 

Обов’язкова 

Модулів – 2 

Спеціальність 

073 Менеджмент 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 

 
1-й 1-й 

Загальна кількість 

годин – 90 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

 

аудиторних – 1,5 

 

самостійної роботи 

студента – 3,0 

Освітній рівень: 

другий 

(магістерський) 

рівень 

20 год. 4 год. 

Практичні 

10 год. 10 год. 

Лабораторні 

− год. − год. 

Самостійна робота 

50 год. 66 год. 

Індивідуальні завдання: 

10 год. 

Вид контролю: екзамен 

Передумови для вивчення дисципліни (перелік дисциплін, які мають бути вивчені 

раніше): 

-  Вступ до спеціальності. 



- сформувати в здобувачів вищої освіти практичні уміння впливати на поведінку 

трудових колективів і окремих працівників, для забезпечення ефективної діяльності 

організації; 

- систематизувати наявні у здобувачів вищої освіти знання про використання 

нормативно-правової бази управління трудовими ресурсами та змістом робіт; 

- ознайомити здобувачів вищої освіти з основними складовими соціальної політики 

держави в контексті системи управління трудовими ресурсами та змістом робіт; навчити  

аналізувати проблеми управління трудовими ресурсами та змістом робіт; 

- організувати самостійну роботу здобувачів щодо вивчення теорії та практики 

управління трудовими ресурсами на основі використання інформаційних джерел, які 

стосуються менеджменту; розвивати здібності до науково-дослідної роботи, спрямованої 

на вирішення проблем управління трудовими ресурсами та змістом робіт; 

- розвивати професійні якості майбутніх фахівців, їх управлінську компетентність. 

 

Вивчення дисципліни «Управління трудовими ресурсами та змістом робіт» готує 

здобувачів вищої освіти до вирішення наступних завдань професійної діяльності: 

- аналізу, проєктуванню та розробці (на локальному рівні) ефективних систем 

управління трудовими ресурсами та змістом робіт; 

- аналізу власної професійної діяльності та вибору оптимальної стратегії 

підвищення своєї кваліфікації; 

- використанню сучасних технологій управління трудовим колективом; 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

(базуються на результатах навчання, 

визначених відповідною освітньою програмою, та деталізуються) 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні володіти 

наступними компетентностями: 

 

загальними: 

ЗК 02. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності; 

ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Фаховими (спеціальними): 

СК 04. Здатність до ефективного використання і розвитку ресурсів організації. 

СК 05. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 

управління. 

Очікувані результати навчання: 

ПРН 03. Проєктувати ефективні системи управління організаціями. 

ПРН 05. Планувати діяльність організації в стратегічному і тактичному розрізах. 

ПРН 12. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією 

(підрозділом). 

ПРН 14. Використання знань з психології при розв’язуванні управлінських завдань 

в освітній сфері. 

ПРН 16. Вміти приймати рішення і нести за них відповідальність. 

 
4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ТА ЗМІСТОМ 

РОБІТ 

Тема 1. Населення і демографічна політика Рівненської області. 

Населення як елемент продуктивних сил і носій трудових відносин. Населення 

Рівненської області як складна демографічна категорія. Демографічна ситуація 



Рівненської області, її трудові ресурси. Характеристика населення Рівненської області: 

рівень освіти населення, статево-віковий і національний склад населення. Постійне, 

наявне, юридичне населення Рівненської області. Вікова та економічна структури 

населення Рівненської області. Економічно активне та економічно пасивне населення 

Рівненської області. 

Природний рух населення в Україні. Види і типи відтворення населення. 

Тема 2. Система управління трудовими ресурсами та змістом робіт. 

Поняття системи управління. Управління як соціально-економічне явище і процес, 

його функції. 

Засадничі положення управління трудовими ресурсами та змістом робіт. Мета, 

завдання і функції державного управління трудовими ресурсами. Рівні управління 

трудовими ресурсами. Методи управління трудовими ресурсами та змістом робіт. 

Економічні, правові, адміністративно-організаційні та соціально-психологічні методи 

управління трудовими ресурсами та змістом робіт. Основні закони управління трудовими 

ресурсами. Елементи державної системи управління трудовими ресурсами та змістом 

робіт. 

Виробничо-технологічна структура господарства. 

 

Тема 3. Інформаційне забезпечення управління трудовими ресурсами та 

змістом робіт. 

Зміст інформаційного контенту забезпечення управління трудовими ресурсами та 

змістом робіт. Інформація про управління трудовими ресурсами – оперативна, роздробна, 

дослідницька та орієнтовна. 

Районний і міський рівні управління трудовими ресурсами. Роль профспілок та 

інших громадських організацій у системі управління трудовими ресурсами суспільства. 

Організація взаємодії суб’єктів управління трудовими ресурсами на макроекономічному 

рівні. 

 

Тема 4. Нормативно-правові засоби забезпечення управління трудовими 

ресурсами та змістом робіт. 

Нормативно-правова база управління трудовими ресурсами, порядок її 

розроблення, затвердження і перегляду. Засади законів України, які (закони) забезпечують 

правові методи управління трудовими ресурсами. Система нормативно-правових актів, що 

регулюють управління трудовими ресурсами та змістом робіт. Основні законодавчі акти у 

сфері праці. Науково-методичне обслуговування процесів управління і використання 

трудових ресурсів. 

Активна та пасивна політика держави в галузі управління трудовими ресурсами.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ТА ЗМІСТОМ РОБІТ У 

КОНТЕКСТІ  СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 

Тема 5. Планування і прогнозування трудових ресурсів та змісту робіт. 

Суть і значення планування трудових ресурсів та змісту робіт у контексті 

поступального розвитку суспільства. Система балансів трудових ресурсів і методи їх 

розроблення. Баланс ринку праці. Методика балансових розрахунків. 

Планування зайнятості працездатного населення та забезпечення потреб 

господарства в робочій силі. 

 

Тема 6. Формування якісного рівня трудових ресурсів і змісту робіт. 

Поняття та основні показники загальноосвітнього і професійного рівня трудових 

ресурсів. Роль кваліфікованих кадрів у сучасному виробництві. 



Конкурентоспроможність робочої сили і професійна мобільність людини на ринку 

праці. Організаційні форми та соціально-економічні важелі заохочення підприємств і 

працівників до перепідготовки, набуття другої освіти та підвищення кваліфікації.  

Зарубіжний досвід формування загальноосвітнього та професійного рівня трудових 

ресурсів у контексті підвищення якості змісту робіт. 

 

Тема 7. Соціальна політика держави і соціальне партнерство в системі 

управління трудовими ресурсами та змістом робіт. 

Зміст соціальної політики на етапі переходу до ринкової економіки, її напрями в 

Україні. Соціальний захист населення як елемент соціальної політики. Принципи 

побудови нової системи соціального захисту крізь призму управління трудовими 

ресурсами та змістом робіт. Форми соціального страхування населення в нових 

економічних умовах. 

Соціальне партнерство, його роль в управлінні трудовими ресурсами та змістом 

робіт. Система соціального партнерства та механізм її функціонування. Правові та 

організаційні проблеми становлення соціального партнерства в Україні. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. 

ВИКОРИСТАННЯ 

ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЗМІСТУ РОБІТ КРІЗЬ ПРИЗМУ 

МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ 

Тема 8. Ефективність використання трудових ресурсів та змісту робіт. 

Загальнотеоретичні основи компетентного господарювання. Матеріальне, 

фінансове кадрове забезпечення системи управління трудовими ресурсами суспільства. 

Управлінське забезпечення системи управління трудовими ресурсами в Україні. 

Поняття, показники та критерії економічної і соціальної ефективності 

використання трудових ресурсів та змісту робіт. Умови та чинники підвищення 

ефективності використання трудових ресурсів суспільства. 

Компетентне використання трудових ресурсів та змісту робіт. Методичні основи 

класифікації резервів ефективності використання трудових ресурсів. 

Тема 9. Доходи населення і рівень життя людини в системі управління 

трудовими ресурсами та змістом робіт. 
Сутність доходів населення, їх структура. Джерела формування доходів населення. 

Класифікація доходів: номінальні й реальні, сукупні та грошові, брутто-доходи і нетто-

доходи, трудові і нетрудові. 

Економічні закони, що регулюють розподільчі відносини в умовах ринкової 

економіки. Нормативно-правові акти, що регулюють доходи працюючих. Державне 

регулювання доходів. Ринкова кон’юнктура як регулятор заробітної плати. Доходи і 

платоспроможність населення. 

Рівень життя та його вплив на економічну і соціальну активність. Бідність та її 

виміри. Шляхи підвищення рівня життя в Україні. 

Тема 10. Міжнародне співробітництво та міжнародний досвід в системі 

управління трудовими ресурсами та змістом робіт. 

Глобалізація, її сутність, розвиток та наслідки і вплив на систему управління 

трудовими ресурсами та змістом робіт. Вплив міжнародної економічної інтеграції на 

процеси управління трудових ресурсів. Вплив глобалізації на ринок праці й соціально-

трудові відносини. 

Міжнародний досвід підходів до управління трудовими ресурсами та змістом робіт. 

Міжнародна організація праці (МОП). Міжнародна програма зайнятості. Процес інтеграції 

України в міжнародний ринок праці. Трудові ресурси України за кордоном. 

Актуальні проблеми управління трудовими ресурсами та змістом робіт у контексті 

міжнародного досвіду.



 

5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

МОДУЛЬ 1 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ РЕСУРСАМИ ТА ЗМІСТОМ РОБІТ 

Тема 1. Населення і 
демографічна політика 

Рівненської області. 

9 
2 1 - - 6 8 1 1 - - 6 

Тема 2. Система управління 
трудовими ресурсами та 

змістом робіт. 
9 2 1 - - 6 7  1 - - 6 

Тема 3. Інформаційне забезпе-

чення управління ТР та ЗР. 
9 2 1 - - 6 8 1 1 - - 6 

Тема 4. Нормативно-правові 

засоби забезпечення 

управління ТР та ЗР. 
9 2 1 - - 6 7  1 - - 6 

Разом – за змістовим модулем 1 36 8 4 - - 24 30 2 4 - - 24 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ТА ЗМІСТОМ РОБІТ У 

КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 

Тема 5. Планування і 

прогнозування трудових 

ресурсів та змісту робіт. 
9 2 1 - - 6 8 1 1 - - 6 

Тема 6. Формування якісного 
рівня ТР та ЗР. 

9 2 1 - - 6 8  1 - - 7 

Тема 7. Соціальна політика 

держави і соціальне 

партнерство в системі 
управління ТР та ЗР. 

9 2 1 - - 6 8  1 - - 7 

Разом – за змістовним 

модулем 2 
27 6 3 - - 18 24 1 3 - - 20 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. 

ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЗМІСТУ РОБІТ 

КРІЗЬ ПРИЗМУ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ 

Тема 8. Ефективність 
використання ТР та ЗР. 

6 2 1 - - 3 9 1 1 - - 7 

Тема 9. Доходи населення і 

рівень життя людини в системі 

управління ТР та ЗР. 
6 2 1 - - 3 8  1 - - 7 

Тема 10. Міжнародне 

співробітництво та міжнародний 

досвід  управління ТР та ЗР. 

5 2 1 - - 2 9  1 - - 8 

Разом – за змістовим модулем 3 17 6 3 - - 8 26 1 3 - - 22 

Усього годин 80 2

0 

1

0 
- - 50 80 4 10 - - 66 

МОДУЛЬ 2 

ІНДЗ 10 - - - 10 - 10 - - - 10 - 



Усього годин 90 2

0 

1

0 
- 10 50 90 4 10 - 10 66 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ з/п Назва теми 
Кількість 

годин 

1 2 3 

1. 
Розрахунок показників природного рух населення та міграційних 

процесів (на прикладі Рівненської області). 
1 

2. 
Сутність, структура та роль системи управління трудовими 

ресурсами. 
1 

3. 
Інформаційно-комунікаційне забезпечення як засіб управління 

трудовими ресурсами та змістом робіт. 
1 

4. 
Вивчення законодавчих актів і нормативних документів у контексті 

ефективного управління трудовими ресурсами та змістом робіт. 
1 

5. Кадрове планування і механізми прогнозування трудових ресурсів. 1 

6. Трудовий колектив, його якісний і кількісний склад. 1 

7. 
Соціально-економічна політика розвинутих країн у системі 

управління трудовими ресурсами та змістом робіт. 
1 

8. 
Розрахунок показників ефективності використання трудового 

потенціалу.  
1 

9. 
Структура доходів населення, їх взаємозв’язок із рівнем життя 

людини. 
1 

10. 
Міжнародний досвід в системі управління трудовими ресурсами та 

змістом робіт. 
1 

                                                                                     Разом 10 год. 

 

 

7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

1 2 3 

1. Людські ресурси трудової діяльності. 5 6 

2. 
Інструменти управління трудовими ресурсами та змістом 

робіт. 
5 6 

3. 
Сучасні інформаційно-комп’ютерні технології в управлінні  

трудовими ресурсами та змістом робіт. 
5 7 

4. 
Юридичні та адміністративні методи управління 

трудовими ресурсами та змістом робіт. 
5 6 

5. 
Стратегічне планування та прогнозування трудових 

ресурсів та змісту робіт. 
5 7 

6. 
Якість інформації та роль комунікаційного процесу у 

формуванні та управлінні згуртованим колективом. 
5 7 

7. 
Соціальне партнерство в управлінні трудовими ресурсами 

та змістом робіт. 
5 7 

8. 

Критерії та показники економічної та соціально-

економічної ефективності управління трудовими 

ресурсами. 

5 7 

9. 
Оцінка економічної ефективності інвестування в людський 

капітал. 
5 6 

10. 

Провідні тенденції і актуальні проблеми управління 

трудовими ресурсами в нових умовах розвитку світової 

спільноти. 

5 7 



Разом 50* год. 66 год. 

Примітка: 50*/66 – денна форма/ заочна форма навчання



 

8. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 

Кожен здобувач вищої освіти виконує дві письмові роботи (на вибір).  

Письмові роботи виконуються згідно наступних завдань: 

1. Розробіть мотиваційну програму щодо поліпшення роботи працівників 

підприємства (закладу освіти). 

2. Розробіть систему засобів впливу на колективи і окремих працівників з метою 

здійснення координування їх діяльності в процесі функціонування закладу освіти. 

3. Розробіть план роботи з трудовими ресурсами на всіх рівнях кадрового 

планування (стратегічне, тактичне, оперативне) для підприємства, на якому проходили 

практику. 

4. Проаналізуйте фактори впливу на психологічний клімат колективу, розробіть 

програму щодо його поліпшення. 

5. Розробіть програму, що позитивно вплине на згуртованість колективу закладу 

освіти. 

 

Здобувач вищої освіти звітує про виконання індивідуального завдання під час 

здійснення підсумкового контролю у вигляді відповіді на усні запитання викладача. 

 

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

У процесі вивчення дисципліни «Управління трудовими ресурсами та змістом 

робіт» використовують наступні методи навчання: 

МН1 – словесний метод (лекція, співбесіда, дискусія тощо); 

МН2 – практичний метод (практичні заняття); 

МН3 – наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 

МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, складання реферату); 

МН5 – відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та 

комп’ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); 

МН6 – самостійна робота (розв’язання завдань). 

МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти. 

 

10. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ 

Контроль знань з дисципліни викладач здійснює за рейтинговою системою. 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюють за 100-бальною шкалою. 

а) поточний контроль знань: 

• оцінювання усних відповідей на занятті; 

• оцінювання контрольних робіт; 

• оцінювання завдань для самостійної роботи; 

• тестовий контроль. 

б) підсумковий контроль знань: 

• оцінювання усних відповідей на заліку. 

МО1 – іспит; 

МО2 – усне або письмове опитування; 

МО4 – тестування; 

МО6 – реферати, есе; 

МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

МО8 – презентації та виступи на наукових заходах; 

МО9 – захист практичних робіт; 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента під час 

оцінювання результатів поточного та підсумкового контролів є такі: 



• виконання усіх видів навчальної роботи, що передбачені робочою програмою 

навчальної дисципліни; 

• глибина засвоєння та характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних та інших 

інформаційних джерелах; 

• вміння аналізувати явища, що вивчаються, в їхньому взаємозв’язку та розвитку; 

• характер відповідей на запропоновані питання (чіткість, лаконічність, логічність, 

послідовність, повнота тощо); 

• вміння застосовувати теоретичні положення для вирішення практичних завдань. 

 

11. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Діагностика результатів навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти 

здійснюється з використанням таких засобів: 

- екзамен; 

- підсумковий тест; 

- реферат; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень. 

- виконання творчих завдань (науково-дослідних завдань і розробок). 

 

12. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Визначити за допомогою якісних критеріїв мінімальний пороговий рівень оцінки 

і трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку. Зазначити використовувану 

числову (рейтингову) шкалу. 

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 А відмінно 

зараховано 

82–89 В 
добре 

74–81 С 

64–73 D 
задовільно 

60–63 Е 

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 

 

 

13. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Контроль за процесом засвоєння студентами курсу та якістю знань 

здійснюватиметься у ході поточного та підсумкового контролю. Оцінювання знань 

студентів здійснюється за 100 бальною шкалою. Поточний контроль передбачає: 

– перевірку знань студентів у ході практичних занять (усні відповіді, виконання 

презентацій, виконання навчально-дослідних завдань, проєктів, перевірка письмових 

завдань самостійної підготовки); 

– представлення проєкту, за темою передбаченими змістовими модулями. 

 

Виконання індивідуального проєкту з вивчення курсу оцінюються за 10 бальною 



шкалою. 

 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

ІНДЗ 
ПК 

(екзамен) 
Сума ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 40 100 

Модульний контроль – 

4 

Модульний 

контроль – 3 

Модульний 

контроль – 3 
   

Т1, Т2... Т4 – теми змістових модулів. 

Сумарна максимальна кількість балів з навчальної дисципліни: 100 балів 

(50 балів – за практичні заняття, самостійну роботу та модульний контроль, 10 балів – 

ІНДЗ, 40 балів – екзамен). 

Робота здобувачів на практичних заняттях оцінюється за п’ятибальною шкалою: 

– перевірка готовності студентів до виконання практичних робіт, своєчасне 

виконання та захист – 2 бали; 

– виконання самостійної роботи – 2 бали. 

 

14. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

– навчально-методичні матеріали з курсу; 

– опорний конспект лекцій (електронний варіант); 

– комплексні контрольні завдання, візуальна презентація курсу, набір 

інтерактивних завдань. 

 

15. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Поняття «населення». Населення як суб’єкт економічних відносин, демографічна 

база для формування трудових ресурсів.  

2. Трудові ресурси як економічна категорія та об’єкт управління. 

3. Фактори, які визначають попит на пропозицію робочої сили. 

4. Особливості управління трудовими ресурсами за умов ринку. 

5. Управління трудовими ресурсами – складова частина загального механізму 

регулювання економіки. 

6. Економічний зміст понять «зайнятість» та «використання трудових ресурсів». 

7. Зміст системи управління трудовими ресурсами. 

8. Суть понять «трудовий потенціал», «трудові ресурси». 

9. Механічний рух населення. Види міграції, її вплив на демографічну ситуацію та 

ринок праці. 

10. Ринок праці як підсистема ринкової економіки й особливості його формування. 

11. Повна та ефективна (продуктивна) зайнятість населення. 

12. Розподіл (перерозподіл) робочої сили як підсистема управління трудовими 

ресурсами. 

13. Суть професійно-кваліфікаційних і територіально-галузевих трудових 

переміщень. 

14. Управління використанням робочої сили як підсистема управління трудовими 

ресурсами. 

15. Економічні методи управління зайнятістю населення за умов ринку. 

16. Зміни якості «людських ресурсів» за умов соціально-економічних перетворень і 

врахування їх у системі управління. 

17. Види зайнятості населення та їх значення для економічного зростання. 

18. Методичні підходи до планування трудових ресурсів. 

19. Поняття: «працездатне населення», «трудові ресурси» «економічно активне 

населення», «безробіття». 



20. Характеристика змін на ринку праці у зв’язку із структурною перебудовою 

економіки. 

21. Інформаційно-комунікаційне забезпечення як засіб управління трудовими 

ресурсами та змістом робіт. 

22. Особливості управління трудовими ресурсами в загальному процесі 

регулювання економіки. 

23. Суть безперервної освіти та її роль у забезпеченні стабільної зайнятості 

населення. 

24. Державна та регіональні програми зайнятості населення, їх завдання та зміст. 

25. Балансовий метод формування та розподілу трудових ресурсів. 

26. Поняття людського капіталу. 

27. Профорієнтація в системі управління трудовими ресурсами. 

28. Взаємозв’язок прогнозування трудових ресурсів з прогнозами розміщення 

продуктивних сил, розвитку соціальної сфери тощо. 

29. Предмет управління трудовими ресурсами. 

30. Особливості управління трудовими ресурсами на різних ієрархічних рівнях. 

31. Основні напрямки підвищення якості трудових ресурсів. 

32. Характеристика факторів формування трудових ресурсів. 

33. Нормативно-правова база управління трудовими ресурсами. 

34. Основні права та обов’язки державної служби зайнятості. 

35. Вплив інвестиційної політики на зайнятість населення. 

36. Основні завдання державної політики зайнятості. 

37. Основні напрямки демографічної політики. 

38. Формування робочої сили як підсистема управління трудовими ресурсами. 

39. Особливості працевлаштування різних категорій громадян. 

40. Внутрішні та зовнішні чинники планування трудових ресурсів. 

41. Організація планування громадських робіт. 

42. Характеристика інфраструктури ринку праці. 

43. Зміст системи трудової мотивації та її значення за умов ринкових 

перетворень в економіці. 

44. Характеристика основних джерел збільшення трудових ресурсів. 

45. Статевовікова, професійно-кваліфікаційна, галузева структури трудових 

ресурсів. 

46. Організаційна структура органів управління трудовими ресурсами. 

47. Методи управління трудовими ресурсами. 

48. Система соціального партнерства, її роль у використанні трудових 

ресурсів. 

49. Система показників ефективності використання трудових ресурсів. 

50. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів у системі 

управління трудовими ресурсами. 

51. Соціально-економічні проблеми на ринку праці у перехідному періоді. 

52. Значення державної соціальної політики в управлінні трудовими ресурсами. 

53. Науково-методичне забезпечення управління трудовими ресурсами. 

54. Економічна оцінка галузевої структури трудових ресурсів. 

55. Форми соціального захисту безробітних. 

56. Міжнародна організація праці (МОП), її цілі, завдання та основні напрямки 

діяльності. 

57. Інформаційне забезпечення управління трудовими ресурсами. 

58. Основні напрямки реформування професійно-технічної освіти в Україні. 

59. Відображення трудових відносин у системі національних рахунків. 

60. Шляхи формування ефективної структури зайнятості населення. 



61. Чим зумовлюється значення управління трудовими ресурсами в ринковій 

ситуації? 

62. Чому заробітну плату розглядають як ціну робочої сили? 

63. У чому полягає значення інвестицій у «людський капітал» для економічного 

зростання? 

64. Який порядок балансового розрахунку потреби фірми у кваліфікованих 

працівниках? 

65. Що таке деформація та негнучкість ринку праці? Які їх причини та шляхи 

подолання? 

66. Як впливає сучасна демографічна ситуація на структуру трудових ресурсів? 

67. Чи є справедливим твердження про взаємозв’язок відтворення робочої сили і 

валового внутрішнього продукту? Якщо так, то як це довести? 

68. Яка структура зайнятості вважається ефективною і чому? 

69. Освітній рівень (потенціал) населення, його кількісне визначення. 

70. У чому полягають причини порівняно незначних темпів вивільнення 

працівників у перехідний період? 

71. Які процеси свідчать про формування ринку праці в Україні? 

72. Чим зумовлюються регіональні особливості управління трудовими  ресурсами? 

73. Які з наведених чинників визначають попит на ресурси праці: 

 попит на кінцеві продукти; 

 продуктивність конкретного виду праці; 

 технологія виробництва; 

 зміни в заробітній платі, обумовлені інфляційними явищами. 

74. Які вимоги до якості робочої сили обумовлюються переходом 

економіки до ринкових відносин? 

75. У чому полягають соціальні протиріччя трудових переміщень у період 

формування ринку праці? 

76. Які зміни в кількості працюючих можливі в разі приватизації підприємств? 

77. Якими показниками характеризується природний, соціальний, механічний рух 

населення? 

78. Чому в ринковій економіці при порівняно невисокому загальному рівні 

безробіття попит на деякі види праці в окремих регіонах може залишатись незадоволеним, 

не звертаючи уваги на пристосувальну реакцію ринку праці? 

79. Які з наведених далі соціально-трудових орієнтацій вивільнених працівників 

позитивно впливають на досягнення балансу попиту та пропозиції робочої сили: 

 орієнтація на неповний робочий тиждень або неповний робочий день; 

 орієнтація на роботу на приватному підприємстві; 

 орієнтація на перехід у сферу обслуговування (за умови перепідготовки); 

 небажання працювати по догляду за інвалідами, хворими, людьми похилого віку; 

 несхильність до некваліфікованої фізичної праці; 

 несхильність до всіх видів трудових переміщень, пов’язаних зі зміною місця  

роботи. 

80. У чому полягає взаємозв’язок проблем зайнятості та охорони навколишнього 

природного середовища? 

81. За допомогою яких критеріальних ознак та показників оцінюється використання 

трудових ресурсів на макрорівні? 

82. Поняття, цілі та шляхи реалізації “активної політики зайнятості”. 

83. Чи справедливі твердження, що структурна перебудова економіки на ринкових 

засадах обумовить: 

- пріоритетне створення нових робочих місць у сфері послуг; 

- скорочення кількості кваліфікованих і некваліфікованих робочих місць у 

виробничій сфері; 



- необхідність більш високого рівня освіти робочої сили. 

84. Чи завжди відносно низький рівень зайнятості населення регіону свідчить про 

сприятливі умови для формування додаткової робочої сили. Якщо ні, то чому? 

85. Які основні напрямки змін в організації та здійсненні професійно-технічної 

освіти щодо адаптації фахівців до умов ринкової економіки? 

86. Взаємозв’язок зайнятості і продуктивності праці. 

87. Чим обумовлена необхідність і в чому полягає оптимізація мережі професійно-

технічних закладів освіти та структури підготовки фахівців? 

88. У чому полягає роль системи соціального партнерства в регулюванні трудових 

відносин та управлінні трудовими ресурсами? 

89. Які основні напрямки розвитку трудових ресурсів обумовлюються структурною 

перебудовою економіки? Методи їх регулювання. 

90. Зарубіжний досвід управління людськими ресурсами. 
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