
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ 

СУСПІЛЬНИХ ЯВИЩ І ПРОЦЕСІВ У СФЕРІ ДЕМОГРАФІЇ, ПРАЦІ ТА 

СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

 

Заплановані результати навчання:  

Мета вивчення навчальної дисципліни: сформувати систему знань з 

суспільних явищ і процесів у сфері демографії, праці та соціального розвитку; 

здатність розв’язувати сучасні комплексні проблеми в сфері праці на макро- і 

мікрорівні в умовах посилення глобалізаційних процесів і конкурентної 

боротьби, здійснювати науково-дослідницьку, освітню та практичну діяльність 

з даного напрямку. 

Основні завдання навчальної дисципліни: узагальнення знань з 

історичного розвитку та руху населення; аналіз сучасних демографічних 

процесів України та на міжнародному рівні; характеристика людських ресурсів 

і трудового потенціалу; вивчення проблем сучасного ринку праці; 

обґрунтування необхідності HR-менеджменту та HR-маркетингу в сучасних 

умовах; вивчення основ організації, нормування, продуктивності праці, 

з’ясувати види інноваційної праці, дослідження стану доходів і витрат 

населення, проблем оплата праці; розроблення соціально-економічного 

механізму забезпечення гідної праці та визначення перспектив соціального 

захисту і соціального забезпечення; здійснення моніторингу демографічної 

ситуації та СТВ; обґрунтування стратегії соціального розвитку. 

Компетентності:  

загальні: 

ЗК 2. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми і проводити 

наукові дослідження на відповідному рівні. 

ЗК 4. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) під час дослідницької 

діяльності та вирішення комплексних проблем в галузі економічної науки. 

фахові: 

ФК 1. Здатність розробити концепцію наукового дослідження на основі 

ідентифікації актуальних проблем соціально-економічного та глобального 

розвитку економіки вцілому та окремих суб’єктів господарювання. 

ФК 12. Здатність визначати та критично оцінювати ключові тренди 

соціально-економічного розвитку та застосовувати їх для формування нових 

моделей економічних систем та процесів у науковій роботі. 

Програмні результати навчання:  

ПРН 10. Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-

економічного розвитку, розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-

економічних систем. 

Програма навчальної дисципліни  

Тема 1. Розвиток та рух населення. Демографічні процеси – моделювання, 

прогнозування та регулювання. 

Тема 2. Людські ресурси і трудовий потенціал: формування, розвиток та 

використання. 

Тема 3. Ринок праці, соціально-трудові відносини зайнятості, безробіття. 



Тема 4. Персонал підприємств, необхідність HR-менеджменту та HR-

маркетингу в сучасних умовах. 

Тема 5. Організація, нормування, продуктивність праці, інноваційна 

праця. 

Тема 6. Політика доходів і витрат населення. Оплата праці. 

Тема 7. Соціально-економічні механізми забезпечення гідної праці. 

Соціальний захист і соціальне забезпечення. 

Тема 8. Моніторинг демографічної ситуації та СТВ, стратегія соціального 

розвитку. 

Трудомісткість 

Загальна кількість годин – 120 год. 

Кількість кредитів – 4.  

Форма семестрового контролю – залік. 

 


