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1. Пояснювальна записка 

1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни  
Метою викладання навчальної дисципліни «Прогнозування ринку праці» 

є формування у студентів системи теоретичних і практичних знань про ринок 

праці, сферу формування i регулювання його механізмів, визначенні місця 

ринку праці в економічній системі країни; розкритті питань соціально-

трудових відносин, механізму регулювання ринку праці, суб’єктів структури 

та інфраструктури ринку праці, методів державного регулювання ринку 

праці, основних напрямів і принципів сучасної політики зайнятості 

населення та практичні навики з прогнозування основних показників ринку 

праці. Успішне досягнення мети можливе за умови якісного засвоєння 

матеріалів лекційного курсу та завдань, що виносяться на практичні заняття, 

самостійну та індивідуальну роботу.  

 

В результаті вивчення курсу «Прогнозування ринку праці» студенти 

повинні 

знати: теоретичні питання прогнозування; методи прогнозування; 

сутність категорії «ринок праці» та її характеристики, елементи та функції 

ринку праці; поняття  «населення», «людські ресурси», «трудові ресурси», 

«трудовий потенціал» суспільства, «соціально-трудові відносини»; 

інфраструктуру ринку праці; складові системи соціально-трудових відносин 

зайнятості; сутність  доходів та заробітної плати та їх структуру, механізм 

організації заробітної праці; показники використання праці; методики 

аналізу, прогнозування та планування стану ринку праці.  

вміти: розраховувати та аналізувати показники, які характеризують 

структуру людських ресурсів; визначати чинники, що впливають на рівень і 

динаміку заробітної плати; аналізувати основні елементи ринку праці; 

проводити моніторинг соціально-трудової сфери, розраховувати, аналізувати 

та прогнозувати основні показники ринку праці. 

 

 

1.2. Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти 
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Прогнозування ринку праці» 

здобувач вищої освіти отримує наступні програмні компетентності та програмні 

результати навчання, які  визначені в Стандарті вищої освіти зі спеціальності 073 

«Менеджмент» та освітньо-професійній програмі «Управління персоналом» 

підготовки бакалаврів. 

Загальні компетентності: 

ЗК2. Здатність до застосування концептуальних і базових знань, 

розуміння предметної області менеджера. 

ЗК6. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК7. Здатність до адаптації, креативності, генерування ідей та дій у новій 

ситуації. 

 

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/142-energetichne-mashinobuduvannya-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/142-energetichne-mashinobuduvannya-bakalavr.pdf
https://nv.onaft.edu.ua/opp/142b-shusk2018.pdf


Спеціальні (фахові) компетентності: 

СК 1. Здатність визначати та описувати характеристики організації. 

СК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти 

їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, визначати 

перспективи розвитку організації. 

СК3. Володіти сучасними технологіями управління персоналом та 

ефективної успішної реалізації їх у своїй професійної діяльності. 

СК4. Здатність управляти організацією та її підрозділами через 

реалізацію функцій менеджменту. 

СК5. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій 

управління персоналом. 

СК6. Здатність планувати та управляти. 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, 

сучасних концепцій лідерства. 

ПРН 2. Демонструвати навички виявлення проблеми та обґрунтування 

управлінських рішень.  

ПРН 3. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації 

ПРН 4. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН 5. Демонструвати знання основ розробки та реалізації концепції 

управління персоналом, кадрової політики організації, формування і 

використання трудового потенціалу та інтелектуального капіталу організації, 

окремого працівника та вміння застосовувати їх на практиці. 

ПРН 6. Розробляти і впроваджувати політику адаптації, навчання та 

розвитку персоналу організації, визначати цілі, завдання та види поточної 

ділової оцінки персоналу відповідно до стратегічних планів організації. 

ПРН 8. Показувати навички обґрунтування дієвих інструментів 

мотивування персоналу. 

 

1.3. Міждисциплінарні зв’язки 
Попередні – математика, економіка підприємства, послідовні – 

статистика, економічна теорія, маркетинг, менеджмент, управління 

персоналом 

 

1.4. Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЄКТС 

Навчальна дисципліна викладається на третьому курсі у п’ятому 

семестрі для денної форми навчання та на четвертому курсі у восьмому 

семестрі для заочної форми навчання, залік. 
Кількість кредитів ECTS- 3, годин - 90 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна 90 30 14 

заочна 90 6 6 

Самостійна робота, годин Денна – 46 Заочна – 80 



2. Зміст дисципліни 

2.1. Програма змістовних модулів 
Змістовний модуль 1:  Теоретичні засади функціонування ринку праці 

 
№ 

теми 
Зміст теми 

Годин 

денна заочна 

1.  Теоретичні питання прогнозування. Поняття прогнозування та його 

сутність. Основні напрямки та принципи прогнозування. Типологія 

прогнозів. Основні етапи розробки прогнозу.  Основні функції та 

завдання прогнозування. 

 

 

 

3 

 

 

 

0,5 

2.  Методи прогнозування. Методи прогнозування. Етапи розробки 

прогнозів. 

Методи планування. 

3 0,5 

3.  Ринок праці в економічній системі. Поняття ринку праці в економічній 

системі, його сутність. Елементи ринку праці: товар, попит, 

пропозиція, ціна. Кон'юнктура ринку, її типи. Функції ринку праці. 

Сегментація ринку праці, його оцінки. 

3 0,5 

4.  Інфраструктура ринку праці. Сутність та значення інфраструктури 

ринку праці. Організації, що забезпечують функціонування ринку 

праці. Нормативно-правова система регулювання ринку праці. 

3 1 

5.  Аналіз і прогнозування ринку праці. Теоретичні основи аналізу ринку 

праці. Інформаційне забезпечення аналізу ринку праці. Структура та 

показники аналізу ринку праці. Основні методологічні визначення та 

поняття аналізу ринка праці. Прогнозування стану ринку праці. 

3 0,5 

 

 

Змістовний модуль 2: Основні складові функціонування ринку праці 
 

№ 

теми 
Зміст теми 

Годин 

денна заочна 

1.  Трудові ресурси і трудової потенціал суспільства. Сутність і зміст 

поняття «населення», якісні та кількісні характеристики. Соціально-

економічна характеристика трудових ресурсів. Економічно активне та 

неактивне населення. Поняття «трудовий потенціал», його сутність, 

показники і структура. 

3 0,5 

2.  Соціально-трудові відносини як система. Соціальна сутність соціально-

трудових відносин як системи у сучасних умовах господарювання. 

Сторони, суб’єкти і рівні соціально-трудових відносин. Предмети і 

типи соціально-трудових відносин. Механізм функціонування системи 

соціально-трудових відносин. 

3 0,5 

3.  Соціально-трудові відносини зайнятості. Форми і види зайнятості. 

Форми безробіття. Регулювання зайнятості і державна політика в цій 

сфері. 

3 0,5 

4.  Доходи населення та заробітна плата. Оцінка вартості робочої сили. 

Доходи населення та джерела їх формування. Сутність, функції та 

принципи заробітної плати. 

3 1 

5.  Організація заробітної плати на підприємстві. Нормування праці як 

елемент організації заробітної плати. Форми і системи оплати праці. 

Тарифна система оплати праці. 

3 0,5 

 

https://pidru4niki.com/1417012053983/ekonomika/teoretichni_zasadi_funktsionuvannya_rinku_pratsi#81
https://pidru4niki.com/1417012053983/ekonomika/teoretichni_zasadi_funktsionuvannya_rinku_pratsi#36
https://pidru4niki.com/1417012053983/ekonomika/teoretichni_zasadi_funktsionuvannya_rinku_pratsi#81


2.2. Перелік практичних  робіт 

№ практ. 

роб. 

Назва практичної роботи Годин 

денна заочна 

1. Теоретичні питання та методи прогнозування. 2 0,5 

2. Ринок праці в економічній системі. 2 0,5 

3. Аналіз основних методів та показників прогнозування ринку праці. 2 0,5 

4. Аналіз і прогнозування ринку праці. 2 0,5 

5. Аналіз та прогнозування трудових ресурсів і трудового потенціалу 

суспільства. 

2 0,5 

6. Аналіз та прогнозування зайнятості та безробіття. 2 0,5 

7. Аналіз та прогнозування доходів населення та заробітна плата. 2 1 

 

2.3. Перелік завдань до самостійної роботи 

 

№ 

теми 
Назва теми 

Об’єм   у год. 

денна заочна 

1.  Поняття, та принципи прогнозування 1 2 

2.  Поняття та види прогнозів 1 1 

3.  Що таке методи прогнозування та їх класифікація 1 2 

4.  Етапи розробки прогнозів 1 1 

5.  Методи планування та їх класифікація 1 2 

6.  Поняття ринок праці та його сутність 1 1 

7.  Основні види ринку праці 1 2 

8.  Складові ринку праці 1 1 

9.  Суб’єкти ринку праці 1 2 

10.  Кон’юнктура ринку праці 1 2 

11.  Функції ринку праці 1 1 

12.  Сутність та значення інфраструктури ринку праці 1 2 

13.  Організації, що забезпечують функціонування ринку праці 1 1 

14.  Нормативно-правова система регулювання ринку праці 1 2 

15.  Основна мета та завдання аналізу ринку праці 1 1 

16.  Основні прийоми аналізу ринку праці 1 2 

17.  Інформаційне забезпечення аналізу ринку праці 1 1 

18.  Основні показники аналізу ринку праці 1 2 

19.  Основні методологічні визначення та поняття аналізу ринка праці 1 2 

20.  Прогнозування стану ринку праці 1 1 

21.  Сутність поняття «населення», якісні та кількісні характеристики 1 2 

22.  Поняття «трудові ресурси» та «трудовий потенціал» 1 2 

23.  Економічно активне та неактивне населення 1 1 

24.  Поняття «соціально-трудові відносини» 1 2 

25.  Методи регулювання соціально-трудових відносин 1 1 

26.  Суб’єкти соціально-трудових відносин 1 2 

27.  Рівні соціально-трудових відносин 1 1 

28.  Типи соціально-трудових відносин 1 2 

29.  Чинники соціально-трудових відносин 1 2 

30.  Поняття зайнятість 1 2 

31.  Основні види та форми зайнятості 1 2 

32.  Поняття безробіття 1 2 

33.  Основні форми безробіття 1 2 

34.  Поняття вартість робочої сили 1 2 

https://pidru4niki.com/1417012053983/ekonomika/teoretichni_zasadi_funktsionuvannya_rinku_pratsi#36


35.  Основні складові вартості робочої сили 1 2 

36.  Фактори, які визначають вартість робочої сили 1 2 

37.  Поняття доходи населення 1 2 

38.  Види доходів 1 2 

39.  Поняття заробітна плата 1 2 

40.  Види заробітної плати 1 2 

41.  Основні функції заробітної плати 1 2 

42.  Поняття нормування праці 1 2 

43.  Основні види норм праці 1 2 

44.  Форми оплати праці 1 2 

45.  Системи оплати праці 1 2 

46.  Основні елементи тарифної системи оплати праці. 1 2 

 

3. Критерії оцінювання результатів навчання 

Нарахування балів за виконання змістовного модуля  

Вид роботи, що підлягає 

контролю 

Оцінні бали 
Форма навчання 

денна заочна 

min max 
Кіль-ть 

робіт 

Сумарні 
бали 

Кіль-ть 

робіт 

Сумарні 
бали 

min mах min mах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади функціонування ринку праці 

Виконання практичних 
робіт 

2 5 3 6 15 1 2 5 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
2 4 1 2 4 1 2 4 

Підготовка до практичних 

занять 
1 2 3 3 6 1 1 2 

Виконання індивідуальних 
завдань 

9,5/25 12,5/39 2 19 25 1 25 39 

Проміжна сума    30 50  30 50 

Модульний контроль 

(тестовий) 
30 50  30 50  30 50 

Оцінка за змістовий 

модуль 1 
   60 100  60 100 

Змістовий модуль 2. Основні складові функціонування ринку праці 

Виконання практичних 
робіт 

2 5 4 8 20 1 2 5 

Опрацювання тем, не 
винесених на лекції 

2 3 1 2 3 1 2 3 

Підготовка до практичних 

занять 
1 2 4 4 8 1 1 2 

Виконання індивідуальних 
завдань 

7/25 9,5/40 2 14 19 1 25 40 

Проміжна сума    30 50  30 50 

Модульний контроль 
(тестовий) 

30 50  30 50  30 50 

Оцінка за змістовий 

модуль 2 
   60 100  60 100 

https://pidru4niki.com/1417012053983/ekonomika/teoretichni_zasadi_funktsionuvannya_rinku_pratsi#81
https://pidru4niki.com/1417012053983/ekonomika/teoretichni_zasadi_funktsionuvannya_rinku_pratsi#81
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