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Назва навчальної дисципліни 

Теоретико-методологічні та науково-практичні засади 

суспільних явищ і процесів у сфері демографії, праці та 

соціального розвитку 

вибіркова дисципліна професійної підготовки 

Назва структурного підрозділу Кафедра маркетингу 

Контактні дані розробників, 

які залучені до викладання 

Викладач: 

Дядик Тетяна, к.е.н., доцент 

Контакти:  

ауд. 462, навчальний корпус №4 

e-mail: tetiana.diadyk@pdaa.edu.ua,  

тел.: 0507465072,  

сторінка викладача:  

https://www.pdaa.edu.ua/people/dyadyk-tetyana-vasylivna 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) рівень 

Спеціальність 051 Економіка 

Попередні умови для вивчення 

навчальної дисципліни 

Базові знання з соціальних та поведінкових наук  

За відповідним рівнем, дисципліни, що передують вивченню        

дисципліни – «Стратегія стійкого розвитку в глобальному 

середовищі», «Економіка підприємства – системно-функціональний 

контекст», «Проблеми розвитку економіки в дисертаційних 

дослідженнях» 

 

Опис дисципліни 

Вивчення навчальної дисципліни «Теоретико-методологічні та науково-практичні засади 

суспільних явищ і процесів у сфері демографії, праці та соціального розвитку» дозволяє оволодіти 

знаннями з демографії, праці та соціального розвитку; здійснювати науково-дослідницьку, освітню та 

практичну діяльність у сфері праці, соціально-трудових відносин, соціального розвитку суспільства. 

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: Програмні результати 

навчання: загальні: фахові: 

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. 

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. 

ПРН 10. Визначати та 

критично оцінювати стан та 

тенденції соціально-

економічного розвитку, 

розробляти сценарії і 

стратегії розвитку 

соціально-економічних 

систем 

mailto:tetiana.diadyk@pdaa.edu.ua
https://www.pdaa.edu.ua/people/dyadyk-tetyana-vasylivna


  

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 сем. контролю – залік. 

Структура курсу 
Години 

(лек/практ/сам) 
Тема 

Результат 

навчання 
Вид завдань Оцінювання 

2/2/10 

Тема 1. Розвиток та рух населення. 

Демографічні процеси – 

моделювання, прогнозування та 

регулювання. 
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Практичне заняття: 

виконання практ. завд. 

тести 

Самостійна робота: 

Опрацювання статистичної інформації за 

темою, складання таблиць та їх аналіз 

 

3 

2 

 

 

5 

2/2/10 

Тема 2. Людські ресурси і 

трудовий потенціал: формування, 

розвиток та використання. 

Практичне заняття: 

виконання практ. завд. 

тести 

Самостійна робота  

 

3 

2 

5 

2/4/10 

Тема 3. Ринок праці, соціально-

трудові відносини зайнятості, 

безробіття. 

Практичне заняття: 

виконання практ. завд. 

тести 

Самостійна робота 

 

3 

2 

5 

2/4/10 

Тема 4. Персонал підприємств, 

необхідність HR-менеджменту та 

HR-маркетингу в сучасних умовах. 

Практичне заняття: 

виконання практ. завд. 

тести 

Самостійна робота 

 

3 

2 

5 

2/4/10 

Тема 5. Організація, нормування, 

продуктивність праці, інноваційна 

праця. 

Практичне заняття: 

виконання практ. завд. 

тести 

Самостійна робота 

 

3 

2 

5 

2/4/10 
Тема 6. Політика доходів і витрат 

населення. Оплата праці. 

Практичне заняття: 

виконання практ. завд. 

тести 

Самостійна робота 

 

3 

2 

5 

2/2/10 

Тема 7. Соціально-економічні 

механізми забезпечення гідної 

праці. Соціальний захист і 

соціальне забезпечення. 

Практичне заняття: 

виконання практ. завд. 

тести 

Самостійна робота 

 

3 

2 

5 

2/2/10 

Тема 8. Моніторинг демографічної 

ситуації та СТВ, стратегія 

соціального розвитку. 

Практичне заняття: 

виконання практ. завд. 

тести 

Самостійна робота 

 

3 

2 

5 

   
Презентація* 

Тези доповіді* 

10 

10 

* протягом вивчення навчальної дисципліни здобувач обов’язково виконує:  

за будь якою темою на вибір 1 презентацію. 

за будь якою темою тези доповіді на конференцію  
 

Політика оцінювання 

1. Академічна доброчесність: 

Здобувач вищої освіти повинен дотримуватись Кодексу академічної доброчесності та Кодексу 

про етику викладача та здобувача вищої освіти Полтавської державної аграрної академії. Дотримання 

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf


  

академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, 

завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми 

потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; надання достовірної інформації 

про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і 

джерела інформації. 

2. Дедлайни та перскладання: 

Практичні завдання, завдання зі самостійної роботи, які здаються з порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-30%). Перескладання поточного та підсумкового 

контролю відбуваються за наявності поважних причин з дозволу відділу аспірантури. 

 

3. Система оцінювання:  

Підсумкова оцінка за курс: 

Види оцінювання 
% від остаточної 

оцінки 

Робота під час практичних занять: 40 

Виконання практичних завдань 24 

Тестування 16 

Завдання з самостійної роботи 60 

Опрацювання статистичної інформації за 

темою, складання таблиць та їх аналіз 
40 

Підготовка презентації 10 

Підготовка тез доповіді  10 

Залік 100 
 

Шкала оцінювання:  
Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82 – 89 В 
добре  

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е 

35 – 59 FX 

незадовільно 
1 – 34 F 
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