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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Управління трудовими ресурсами» 

 

 

Ступінь освіти  Магістр 

Освітня програма  Адміністративний 

менеджмент 

Тривалість викладання  3,4 чверть 

Заняття: Весняний семестр 

лекції:  2 години 

практичні заняття: 2 година 

Мова викладання  українська 

   

Сторінка курсу в СДО НТУ «ДП»:  http://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=2661 

Кафедра, що викладає Прикладної 

економіки, 

підприємництва та 

публічного 

управління 

 

 

 Викладач:  

Ісіков  Сергій Михайлович 

Доцент, канд. наук з держ. упр, доц. кафедри 

Персональна сторінка 

E-mail:  

 

 

1. Анотація до курсу 

 

Здобувач вищої освіти буде орієнтуватися в наступних питаннях: 

державної демографічної політики та нормативно-правової бази в галузі ринку 

праці, державної політики зайнятості, планування і прогнозування трудового 

потенціалу, ринкових механізмів регулювання трудових доходів, соціальної 

політики держави, соціального партнерства, розв'язання трудових конфліктів 

тощо. Приділено увагу також міжнародній співпраці України в управлінні 

трудовими ресурсами 

 
 

 

2. Мета та завдання курсу 

Мета дисципліни – полягає  у формування знань з теорії управління людьми та 

практичних навичок впливу на поведінку трудових колективів і окремих працюючих 

для забезпечення ефективної діяльності організації.. 

 

Завдання курсу: 

http://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=2661
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− ознайомити здобувачів вищої освіти з основними особливостями 

функціонування та формування трудових ресурсів; 

− знати структуру зайнятості, заходи щодо зниження рівня безробіття в 

ринкових умовах; 

− навчити планувати та організовувати управління трудовими ресурсами; 

− розглянути різні технології та методи мотивації економічної активності 

трудових ресурсів; 

− ознайомити з  методами підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації незайнятого населення.. 

 

3. Результати навчання 

Знати цілі, задачі та принципи оцінювання ефективності науково-дослідних і 

дослідно-конструкторських робіт, особливості розрахунку економічних та 

експлуатаційних показників ефективності інноваційних рішень. 

 

 

4. Структура курсу 

ЛЕКЦІЇ 

1. Трудові ресурси країни: сутність, значення, міграція 

населення як джерело трудового потенціалу суспільства 

характеристика трудових ресурсів України 

міграційні процеси: сутність, причини, види та показники  

2. Ринок праці – інструмент управління трудовими ресурсами 

сутність та основні показники ринку праці 

структура робочої сили  

види, причини та наслідки безробіття  

3. Система управління трудовими ресурсами 

економічні категорії «трудові ресурси», «трудовий потенціал», «робоча сила» та «людський 
капітал». 

сутність і роль системи управління трудовими ресурсами суспільства 

структура системи управління трудовим потенціалом країни 

4. Формування якості трудового потенціалу 

конкурентоспроможність робочої сили та чинники, що її визначають 

зміст, принципи, структура та стратегія розвитку загальної професійної освіти України 

інвестиції в людський капітал 

5. Мотивація в управлінні трудовими ресурсами 

фактори та методи мотивації економічної активності трудових ресурсів 

державне регулювання доходів і вартості життя трудових ресурсів 

6. Управління розвитком трудових ресурсів 

суть та завдання управління професійним розвитком трудових ресурсів 

організація системи професійного навчання трудових ресурсів 

методи і форми професійного навчання працівників 
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підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації трудових ресурсів 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 
1. Розрахунок показників природного рух трудових ресурсів країни 

2. Оцінка економічної ефективності інвестування в людський капітал 

3. Аналіз концептуальних підходів до системи управління трудовими ресурсами у країнах 

ЄС 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

Технічні засоби навчання, які дозволено використовувати в аудиторії. 
Дистанційна платформа Мoodlе. 
 

 

 

 

 

 

 

6. Система оцінювання та вимоги  

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 відмінно   

75-89 добре  

60-74 задовільно  

0-59 незадовільно 

 

6.2. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з навчальної 

дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана кількість 

балів з поточного тестування та самостійної роботи складатиме не менше 60 балів. 

 

Максимальне оцінювання: 

Теоретична 

частина 

Практична частина 

Разом 
При 

своєчасному 

складанні 

При 

несвоєчасному 

складанні 

60 40 20 100 

 

Практичні роботи приймаються за контрольними запитаннями до кожної з 

роботи. 

 

Теоретична частина оцінюється за результатами здачі контрольної тестової 

роботи, яка містить 20 запитань, з яких 20 – прості тести.  

 

6.3. Критерії оцінювання підсумкової роботи  
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20 тестових завдань з чотирма варіантами відповідей, 1 правильна відповідь 

оцінюється у 3 бали (разом 60 балів). Опитування за тестом проводиться з 

використанням технології Microsoft Forms Office 365.  

Задачі наводяться також у системі Microsoft Forms Office 365. Вирішена на 

папері задача сканується (фотографується) та відсилається на електронну пошту 

викладача впродовж часу, відведеного на здачу теоретичної частини. Несвоєчасно 

вислана відповідь враховується такою, що не здана.  

 

 

6.4. Критерії оцінювання лабораторної роботи  

З кожної практичної роботи здобувач вищої освіти отримує 5 запитань з переліку 

контрольних запитань. Кількість вірних відповідей визначають кількість отриманих 

балів. 

 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності  

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою для 

опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з 

поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність базується на 

засудженні практик списування (виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 

джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату (відтворення 

опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації 

(вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі). Політика 

щодо академічної доброчесності регламентується положенням "Положення про 

систему запобігання та виявлення плагіату у Національному технічному університеті 

"Дніпровська політехніка". http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_ 

documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf. 

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути 

виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання. 

 

7.2.Комунікаційна політика 

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту. 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на 

університетську електронну пошту.  

 

7.3. Політика щодо перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин оцінюються 

на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату за наявності 

поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 

7.4 Політика щодо оскарження оцінювання 

Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він може 

опротестувати виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку.  

 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_%20documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_%20documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
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7.5. Відвідування занять 

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є обов’язковим. 

Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в університетських 

заходах, академічна мобільність, які необхідно підтверджувати документами. Про 

відсутність на занятті та причини відсутності здобувач вищої освіти має повідомити 

викладача або особисто, або через старосту.  

За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням з керівником курсу. 

 

 

7.6. Бонуси  

Бонусна система не передбачена 
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