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Анотація до дисципліни

 Ефективність національної економіки за умов 
формування та розвитку ринкових відносин
обумовлюється наявністю, використанням та
відновленням різних видів ресурсів і, насамперед, 
трудового потенціалу суспільства як головного чинника
економічного зростання. У зв’язку з цим важливого
значення набувають проблеми управління формуванням, 
розподілом та використанням трудового потенціалу. 
Актуальними є забезпечення зростання якості ресурсів
праці та їх ефективної зайнятості, а також найповнішої
реалізації потенціальних можливостей людського
чинника.

 Предметом вивчення навчальної дисципліни є
відтворення трудового потеціалу, його формування, 
розвиток, розподіл та використання.



 Метою викладання навчальної дисципліни “Управління трудовим 

потенціалом” є формування теоретичних і практичних знань з

питань регулювання процесів відтворення трудового потенціалу, 

його формування, розвитку та використання.

 Завданням вивчення навчальної дисципліни “Управління

трудовим потенціаломˮ є набуття студентами таких 

компетентностей:

 загальні:

 ЗК4. Здатність мотивувати людей  та  рухатися до  спільної

мети;

 ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);

 спеціальні: 

 СК4.  Здатність до ефективного використання та розвитку

ресурсів організації; 

 СК6.  Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в 

процесі управління людьми; 



Очікувані результати навчання:

 РН6. Мати навички прийняття,  обґрунтування та  
забезпечення реалізації управлінських рішень в 
непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги
чинного  законодавства,  етичні міркування та 
соціальну відповідальність

 РН10. Демонструвати лідерські навички та  вміння
працювати у  команді, взаємодіяти з людьми,  
впливати на  їх поведінку для  вирішення
професійних задач; 

 РН13. Уміти планувати і здійснювати інформаційне, 
методичне, матеріальне, фінансове та кадрове
забезпечення організації (підрозділу). 



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни:
1. Предмет, метод та завдання дисципліни
2.Населення — природна основа формування трудового потенціалу
3. Регулювання демографічного розвитку
4. Трудовий потенціал суспільства
5. Формування загальноосвітнього та кваліфікаційного рівня

трудового потенціалу
6. Система управління трудовим потенціалом
7. Науково-методичне та нормативно-правове забезпечення

управління трудовим потенціалом
8. Людський капітал і його роль у соціально-економічному

розвитку
9. Людський розвиток як мета і критерій суспільного прогресу
10. Доходи і якість життя населення
11. Мотивація економічної активності населення
12. Ефективність використання трудового потенціалу
13. Суспільна організація праці та соціальна політика в управлінні

трудовим потенціалом


