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Вступ 

Навчальна програма дисципліни «Інноваційні механізми управління 

працею» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

ІІ рівня вищої освіти (магістр), спеціальності 231 Соціальна робота. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є впровадження інновації 

в сферу управління працею та пошук нових шляхів щодо її адаптації та 

використання на формування і розвиток трудових ресурсів підприємства. 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 

2-й рік навчання, 1-й семестр викладання. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Теоретичні та організаційні засади інноваційної діяльності в 

управлінні працею 

2. Система управління інноваційною діяльністю організації 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни: формування у студентів системи теоретичних та 

прикладних знань про механізми формування нової соціально-трудової 

структури, яка характеризується інноваційними формами зайнятості. 

Оволодіти знаннями та навичками використання інструментарію управління 

працею в умовах нової соціальної та економічної реальності з урахуванням 

світових трендів; надати студентам знання про вплив соціально-трудових 

трансформацій на головні параметри моделі зайнятості — попит, 

пропонування, рівень і диференціацію трудових доходів, соціальну 

захищеність. 

Завдання дисципліни: 

• сформувати сучасні уявлення щодо природи трансформацій та 

трендів розвитку світу праці під впливом низки феноменів сьогодення; 

• визначити соціальні інновації, пов’язані з поліпшенням умов 

праці, соціального забезпечення колективу; 



 

 

• проаналізувати інновації в сфері управління, спрямовані на 

поліпшення організаційної структури та методів прийняття управлінських 

рішень. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

КСО.01 - розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно 

інших людей і відносно природи (принципи соціальної відповідальності); 

ІК.05 - практичні навички управлінського характеру 

КЗП.02 - здатність до використання методів соціальної роботи  та 

впровадження інновацій у соціальній роботі з різними категоріями клієнтів 

соціальної роботи; 

КЗП.06 - здатність застосовувати сучасні організаційно – управлінські 

методи у соціальній сфері; 

КСП.11 - здатність розвивати лідерський потенціал, підприємливість і 

вміння йти на виправданий ризик, мотивувати персонал до ефективної 

діяльності; 

КСП 12 - здатність удосконалювати власний професійний імідж та 

імідж соціальної роботи. 

Програмні результати навчання: 

• Вміти здійснювати професійну діяльність зі врахуванням етичних 

норм поведінки відносно клієнтів та колективу, підпорядкувати працю 

колективу і свою власну інтересам суспільства, дотримуючись принципів 

соціальної відповідальності; 

• Вміти створювати творчу атмосферу в трудовому колективі, 

корегувати цілі діяльності з метою підвищення її безпеки та ефективності; 

• Планувати діяльність, розподіляти обов’язки та завдання, 

контролювати їх виконання та брати відповідальність; 

• Мотивувати до ефективної діяльності, здійснювати оцінку її 

якості. 



 

 

• Готувати звіти за результатами діяльності, надавати рекомендації 

щодо її вдосконалення, прогнозувати бажані результати. 

• Розробляти та застосовувати інструменти для збору даних 

різними методами (опитування, спостереження, аналіз даних). 

• Аналізувати професійні вітуації; 

• Орієнтуватись в об’єктах соціального забезпечення в умовах 

соціальних служб, організацій, установ; 

• Володіти навичками роботи з сучасними програмами роботи 

комп’ютерного забезпечення 

• Знати структуру управління в організації, систему мотивації та 

стимулювання, а основних організаційних процесів; 

• Розвивати лідерський потенціал, підприємливість, йти на 

виправданий ризик, мотивувати персонал до ефективної діяльності; 

• Удосконалювати власний професійний імідж та імідж соціальної 

роботи. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, що 

становить 3 кредити ЄКТС. 

2. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль І. Теоретичні та організаційні засади 

інноваційної діяльності в управлінні працею. 

Тема 1. Теоретико-методологічні аспекти інноваційного менеджменту. 

Тема 2. Організація праці в умовах нової соціально-трудової 

реальності. 

Тема 3. Інноваційні напрями удосконалення механізму професійного 

розвитку людських ресурсів. 

Змістовий модуль 2. Система управління інноваційною діяльністю 

організації. 

Тема 4. Організаційні форми інноваційної діяльності. 

Тема 5. Управління інноваційним розвитком організації: мотивація і 

стимулювання інноваційної діяльності. 



 

 

Тема 6. Інноваційні підходи до забезпечення ефективного управління 

персоналом організації. 

3. Рекомендована література 

Основна 

1. Андрейцева І. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч.-

метод. посіб. для студентів екон. ф-ту / І. А. Андрейцева – Кам’янець-

Поділ.: Сисин Я. І., 2015. – 232 с. 

2. Кравець І. М. Управління трудовим потенціалом: навч. посіб. / І. М. 

Кравець. – Хмельницький: Цюпак А. А., 2015. – 424 с. 

3. Круп’як Л. Б. Управління трудовими ресурсами організації: навч. посіб. 

/ Л.Б. Круп’як. – К.: Кондор, 2013. – 278 с. 

4. Осовська Г. В. Управління трудовими ресурсами: навч. посіб. / Г. В. 

Осовська, О.В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2007. – 224 с. 

5. Рульєв В. А. Управління персоналом: навч. посіб. / В. А. Рульєв, С. О. 

Гуткевич, Т.Л. Мостенська. – К.: Кондор, 2012. – 310 с. 

Додаткова 

1. Економічна енциклопедія: У 3 т. Т. / Редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) 

та ін. - К.: Видавничий центр «Академія», 2000. 

2. Майкл Х. Мескон, Майкл Альберт, Франклин Хедоури Основы 

менеджмента, 3-е издание, 2009.-672с. 

3. Бодров В.Г. Інноваційно-інвестиційна модель сталого розвитку 

національної економіки: навч.-метод. матеріали/В.Г. Бодров, В.О. Гусєв, 

В.Ф. Мартиненко.-К.:НАДУ, 2009.-60с. 

Законодавчі та нормативні документи 

1. «Про інноваційну діяльність». Закон України: (Відомості Верховної 

Ради України (ВВР), 2002, № 36, ст.266). , Документ  40-IV. 

2. «Про колективні договори і угоди». Закон України: (Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 36, ст.361). Документ 3356-XII. 



 

 

3. «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Закон України: 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 45, ст.397)., 

Документ 1045-XIV 

4. «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх 

діяльності». Закон України: (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 

22, ст.216). Документ 5026-VI. 

5. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 № 322-

VIII. /режим доступу //URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 

Електронні інформаційні ресурси 

1. https://www.kmu.gov.ua/ - Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. 

2. http://employers.org.ua/ - Конфедерація роботодавців в Україні. 

3. https://www.kmu.gov.ua/ - Міністерство соціальної політики України. 

4. https://fpsu.org.ua/ - Федерація професійних спілок України. 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 

5. Методи діагностики успішності навчання 

В процесі вивчення дисципліни здійснюється контроль і накопичення 

балів за різнобічну навчально-пізнавальну діяльність студента упродовж 

періоду вивчення дисципліни. Під час вивчення дисципліни 

використовується періодичний, поточний, та підсумковий контроль. 
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