
1. Назва модуля: Управління трудовими ресурсами 
2. Код модуля: МУБ_8_ПП.01_3 
3. Тип модуля: обов’язковий  
4. Семестр: 2 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 30 (в т.ч. лекції – 14 год., практичні – 16 год.) 
6. Лектор: Богашко Олександр Леонідович – кандидат економічних наук 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: основні характеристики населення, трудових ресурсів, робочої сили, 

загальної та професійної працездатності, професійно-галузевої та соціальної 
структури трудових ресурсів, процесів міграції населення; основні напрямки і 
принципи демографічної політики, політики зайнятості, соціальної та кадрової 
політики, методів їх реалізації.. 

вміти: 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 різ них 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 керуючого. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
- пререквізити: менеджмент персоналу 
- кореквізити: керівник адміністративної служби 
10. Зміст модуля.  
Населення та трудові ресурси. Основні напрямки демографічної політики. 

Зайнятість в умовах ринкової економіки. Система управління трудовими 
ресурсами. Механізм та методи управління трудовими ресурсами. Управління 
кадрами на підприємствах. Соціальне планування та управління. Профорієнтація в 
системі управління трудовими ресурсами. Організація підготовки, перепідготовки 
та підвищення кваліфікації кадрів у системі управління трудовими ресурсами. 
Розподіл та перерозподіл трудових ресурсів. Використання трудових ресурсів. 

11. Рекомендована література: 
1. Качан Є. П., Шушпанов Д. Г. Управління трудовими ресурсами. - К., 2003.  
2. Осовська Г. В., Крушельницька О. В. Управління трудовими ресурсами. - К., 

2003.  
3. Управління людськими ресурсами: Понятійно-термінологічний словник / За 

ред. Г. В. Фокіна, О. В. Антонюка, М. Ф. Головатого. - К., 2006. 
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 


