
1. Назва модуля: Управління трудовим потенціалом фармацевтичних 
підприємств в умовах менеджменту якості 

2. Код модуля: МУБ_6_ВВІ.2.16_3 
3. Тип модуля: вибірковий (варіативний) 
4. Семестр: 4 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 36 (в т.ч. лекції – 18 год., практичні – 18 год.) 
6. Лектор: Богашко Олександр Леонідович 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: демографічну ситуацію в Україні; сутність та основні напрями 

демографічної політики, інструменти її реалізації; зміст системи управління 
трудовим потенціалом, її елементи; суб’єкт та об’єкт управління трудовим 
потенціалом на різних управлінських рівнях; сутність основних методів управління, 
сфери їх застосування; зміст формування та розвитку трудового потенціалу; 
завдання управління формуванням загальноосвітнього та професійно-
кваліфікаційного рівня трудового потенціалу; сучасний рівень використання 
трудового потенціалу; сутність резервів і шляхів підвищення ефективності 
використання трудового потенціалу України. 

вміти: компетентно використовувати основні поняття при аналізі ринку 
праці; аналізувати демографічну ситуацію в Україні; оцінювати вплив 
демографічних процесів на формування та розвиток трудового потенціалу; 
характеризувати роль різних соціально-демографічних груп населення в 
потенціалі суспільства; характеризувати суб’єкти, об’єкти, зміст та методи 
управління трудовим потенціалом на різних рівнях; аналізувати вимоги до якості 
трудового потенціалу, що обумовлюються змінами змісту та характеру праці в 
ринкових умовах. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
пререквізити: менеджмент, маркетинг, економікс, статистика. 
кореквізити: економіка праці і соціально-трудові відносини. 
10. Зміст модуля. Предмет, метод та завдання дисципліни. Населення – 

природна основа формування трудового потенціалу. Регулювання демографічного 
розвитку. Трудовий потенціал суспільства. Формування загальноосвітнього та 
кваліфікаційного рівня трудового потенціалу. Система управління трудовим 
потенціалом. Науково-методичне та нормативно-правове забезпечення 
управління трудовим потенціалом. Людський капітал і його роль у соціально-
економічному розвитку. Людський розвиток як мета і критерій суспільного 
прогресу. Доходи і якість життя населення. Мотивація економічної активності 
населення. Ефективність використання трудового потенціалу. Суспільна 
організація праці та соціальна політика в управлінні трудовим потенціалом. 
Міжнародне співробітництво в управлінні трудовим потенціалом. Досвід 
зарубіжних країн в управлінні трудовим потенціалом. 

11. Рекомендована література: 
1. Васильченко В. С., Гриненко А. М., Грішнова О. А., Керб Л. П. Управління 

трудовим потенціалом: Навч. посіб. – К., 2005. – 402 с. 
2. Гринькова В. М. Адміністративне управління трудовим потенціалом: Навч. посіб. 

– Харків, 2004. – 428 с. 
3. Ноджак Л. С. Демографічні чинники формування і використання трудового 

потенціалу за ринкових перетворень. – Львів, 2004. – 190 с. 
12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 

робота 



13. Методи і критерії оцінювання: 
• Поточний контроль (75%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 

науково-дослідне завдання 
Підсумковий контроль (25%) – екзамен (теоретичні питання) 

14. Мова навчання: українська 


