
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ПРОГНОЗУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ 
(назва навчальної дисципліни) 

Ступінь вищої освіти: бакалавр 

Спеціальність: 073 «Менеджмент» 

Освітньо-професійна програма: «Управління персоналом»  

 

Викладачі: Крупіна Світлана Валеріївна, доцент кафедри 

економіки промисловості, к.е.н., доцент. 

Барвіненко Віталій Дмитрович, доцент кафедри 

економіки промисловості, к. н. з держ. упр., доцент. 

 

Факультет: Економіки, бізнесу і контролю 

Кафедра: Економіки промисловості, т. 712-40-15   

Профайл викладача  

Контактна інформація: svetlanakrupina79@gmail.com, 0974115456 

 

1. Загальна інформація 

 

Навчальна дисципліна викладається на третьому курсі у п’ятому семестрі  денна форма 

навчання; на четвертому курсі у сьомому семестрі – заочна форма навчання 

 

Тип дисципліни вибіркова 

Мова викладання українська 

Кількість кредитів – 3, годин - 90 

Форма навчання Денна Заочна 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції 
лабора-

торні 

прак-

тичні 
всього лекції 

лабора-

торні 

прак-

тичні 

спец. 073 44 30  14 12 6 - 6 

Самостійна робота, годин 46 78 

Форма підсумкового кон-

тролю 

диф. залік диф. залік 

        Розклад занять  

 

 

2. Анотація навчальної дисципліни 
На сучасному етапі регіонального розвитку держави, актуальним є прогнозування 

основних механізмів ринку праці, необхідність їх удосконалення з метою отримання 

ефективних інструментів для визначення основних орієнтирів і напрямів регіональної політики. 

Прогнози, які включають у себе наукове обґрунтування, повинні бути основними в планових 

рішеннях органів державної влади та в реалізації соціально-економічної політики на території 

регіону, визначати основні напрями його майбутнього розвитку, місце та роль у 

загальноукраїнському економічному просторі.  

 

3. Мета 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.  

В результаті вивчення курсу «Прогнозування ринку праці» студенти повинні 
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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. 

 

Самостійна робота студентів включає опрацювання конспекту лекцій та додаткової 

літератури, підготовку до практичних занять, виконання індивідуальних завдань. 

 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

 

5. Зміст навчальної дисципліни 

 

     6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

 

Види контролю: поточний; підсумковий: диф. залік  спец. 073 денної і заочної ф. н. 

          

Нарахування балів 

Інформаційні ресурси 
 

            7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 

 

 

 

 
 

 Викладач  __ПІДПИСАНО_          Крупіна С.В. 
                  підпис 

 

 

 Завідувач кафедри ___ ПІДПИСАНО___   Павлов О.І. 
                  підпис 
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