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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна Заочна 

Кількість кредитів:4 
Лекції: 

24 6 

Модулів:2 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин:120   

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом:2 

Лабораторні заняття: 

  

Семестр:3 
Семінарські заняття: 

24 6 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 4 

- самостійна робота: 8 

Консультації: 

  

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік   

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

72 108 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни є загальні закономірності та 

особливості формування, функціонування і розвитку персоналу організації. 

Метою вивчення дисципліни є: підготовка студентів до ефективного 

управління персоналом, тобто формування у студентів комплексу теоретичних 

знань і умінь щодо розробки та здійснення кадрової політики в сучасних 

організаціях, добору й розміщення персоналу, його оцінювання і навчання, 

забезпечення ефективного використання персоналу організації. 

Передумови для вивчення дисципліни: економіка підприємства, 

менеджмент, психологія. 

Міждисциплінарні зв’язки з наступними навчальними дисциплінами: 

кадровий менеджмент, маркетинг, бізнес-планування. 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

 

Для вибіркових навчальних дисциплін 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати 

навчання: 

1. Знання: 

− теоретичні засади управління персоналом, кадрової стратегії та політики; 

− суть загальних і спеціальних функцій управління персоналом; 

− методичні підходи щодо розподілу завдань з управління персоналом між 

лінійними і функціональними підрозділами та керівниками; 

− методи планування чисельності персоналу; 

− джерела та методи професійного набору; 

− форми розвитку персоналу; 

− методи планування продуктивності праці; 

− суть та шляхи мотивації й стимулювання персоналу. 



2. Уміння: 

− розраховувати оптимальну кількість працівників організації; 

− використовувати сучасні методи добору, відбору кадрів; 

− володіти інструментарієм стимулювання працівників, що передбачає 

необхідність урахування внутрішнього потенціалу працівника; 

− здійснювати контроль виконання та професійно використовувати

 методи стимулюючої оцінки цього виконання у процесі управління; 

− здійснювати аналіз майбутніх потреб, що обумовлюють необхідність та основні 

напрями розвитку персоналу; 

− застосовувати методи оцінки персоналу; 

− розраховувати показники ефективності роботи персоналу; 

− розробляти управлінські рішення з удосконалення

 управління персоналом підприємства. 

3. Комунікація: 

− показувати уміння працювати автономно та в команді, мати навички 

міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей; 

− використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та 

розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності; 

− оволодіти навичками письмової та усної професійної комунікації державною й 

іноземною мовами. 

4. Автономність та відповідальність: 

− відповідальність за прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, 

що потребує застосування нових підходів та прогнозування; 

− управління комплексними діями або проектами; 

− відповідальність професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб; 

− здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності. 

 
 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 
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 Модуль І. Теоретичні основи управління персоналом 

1 Управління 

персоналом в 

системі 

менеджменту 

організації 

4 2 2    6 4 2 2    9 

2 Управління 

персоналом як 

соціальна система 

4 2 2    6 4 2 2    9 

3 Кадрова політика і 

стратегія управління 

персоналом 

організації 

4 2 2    6 4 2 2    9 

4 Кадрова політика і 

стратегія управління 

4 2 2    6       9 



персоналом 

організації 

5 Організація набору 

та відбору персоналу 

4 2 2    6       9 

6 Організування 

діяльності та функції 

служб персоналу 

4 2 2    6       9 

7 Формування 

колективу організації 

4 2 2    6       9 

 Модуль ІІ. Практичні основи управління персоналом 
8 Згуртованість та 

соціальний розвиток 

колективу 

4 2 2    6       9 

9 Оцінювання 

персоналу 

організації 

4 2 2    6       9 

10 Управління 

розвитком і рухом 

персоналу 

організації 

4 2 2    6       9 

11 Управління 

процесом 

вивільнення 

персоналу 

4 2 2    5       9 

12 Соціальне 

партнерство в 

організації 

4 2 2    5       7 

 МКР 2      2       2 

Разом:120 52 24 24    72 15 6 6    108 

 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Модуль І. Теоретичні управління персоналом 
 

Тема 1. Управління персоналом в системі менеджменту організації 

 Роль та значення управління персоналом як науки. Людина як суб’єкт і 

об’єкт управління персоналом. Орієнтація персоналу на корпоративну 

культуру. Особливості та роль персоналу в досягненні 

конкурентоспроможності сучасних організації. Проблеми та тенденції у 

кадровому менеджменті успішних компаній.  

Управління персоналом як специфічна функція менеджменту. Зміст 

понять "трудові ресурси", "персонал", "трудовий потенціал", "кадри". 

Системний підхід до управління персоналом організації. Основні елементи 

(підсистеми) управління персоналом.  

Етапи історичного розвитку управління персоналом. Аналіз сучасних 

концепцій управління персоналом. Зміст концепцій "управління кадрами", 

"управління персоналом", "менеджмент персоналу", "управління людськими 

ресурсами". Особливості управління персоналом у закордонних компаніях: 

можливості використання досвіду. 

 



Тема 2. Управління персоналом як соціальна система 

Характерні риси особистості, що пов’язані з її поведінкою в організації. 

Поняття особистості. Ціннісна орієнтація працівника. Індивід й 

індивідуальність: спільне та відмінне персоналу. Класифікація персоналу за 

категоріями та її характеристика: виробничий персонал (робітник) та 

управлінський персонал (службовці). Зміст виконуваних функцій та основні 

категорії в організаціях різних сфер діяльності.  

Основні характеристики персоналу організації. Чисельність та структура 

персоналу організації. Нормативна, фактична облікова та середньооблікова 

чисельність працівників організації. Структура персоналу: організаційна, 

соціальна, штатна, рольова, функціональна.  

Співвідношення та зміст понять "професія", "спеціальність", 

"кваліфікація", "посада". Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня 

працівників. Компетентність і компетенції працівника. Види компетенцій та їх 

рівні. Професійна компетентність і професійна придатність. 

 

Тема 3. Кадрова політика і стратегія управління персоналом організації 

 Поняття та значення кадрової політики в організації. Фактори, що 

впливають на формування кадрової політики та умови її реалізації. 

Класифікація типів кадрової політики за основними ознаками. Зміст кадрової 

політики на різних етапах життєвого циклу організації.  

Етапи розробки (проектування) кадрової політики та їх зміст: 

нормування, програмування та моніторинг персоналу. Розробка та реалізація 

кадрової політики у концептуальних кадрових документах. Правова база для 

здійснення сучасної кадрової політики (зміст і протиріччя).  

Сутність стратегії управління персоналом. Основні типи кадрової 

стратегії. Взаємозв’язок стратегії розвитку організації, стратегії управління 

персоналом та кадрової політики. Механізм розроблення та реалізації стратегії 

управління персоналом. Прогнозування в роботі з персоналом як основа 

розроблення кадрової стратегії.. 

 

Тема 4. Кадрове планування в організаціях 

 Поняття кадрового планування. Мета та завдання планування роботи з 

персоналом на підприємстві. Види планування: стратегічне, тактичне, 

операційне (поточне). Фактори, що впливають на визначення потреб у 

персоналі. Поняття маркетингу персоналу та його функції. 

Методи визначення потреб підприємства у персоналі. Характеристика 

методів планування персоналу. Планування чисельності персоналу за 

категоріями посад: основна та додаткова потреби у персоналі. Аналіз 

внутрішніх та зовнішніх джерел майбутніх потреб у персоналі. Способи 

нормування ресурсів. 

Оперативний план роботи з персоналом в організації. Індивідуальний 

план працівника. Структура інформації про персонал..  

 

Тема 5. Організація набору та відбору персоналу 

 Зміст процесу набору та наймання працівників. Основні джерела 

інформації про вакансії. Визначення вакантних місць. Формування вимог до 



претендентів. Професіограма: модель співробітника і модель посади. Залучення 

персоналу: створення бази даних кваліфікованих кандидатів для відбору. 

Характеристика джерел залучення кандидатів. Роль кадрових агентств. 

Професійна орієнтація та профорієнтаційна робота. Методи та форми 

професійної орієнтації. Профорієнтація: суть і завдання, організація роботи. 

Методи управління професійною орієнтацією працівників. Зарубіжний досвід.  

 

Тема 6. Організування діяльності та функції служб персоналу 

Призначення та роль сучасних служб персоналу в організації. Стан, 

проблеми і тенденції розвитку кадрових служб. Основні функції та 

відповідальність кадрових служб. Статус, організаційна побудова та принципи 

розподілу повноважень між працівниками кадрових служб. 

Ролі та функції менеджера з персоналу в організації роботи кадрової 

служби. Вимоги до ділових, професійних та особистісних рис менеджера з 

персоналу. 

 

Тема 7. Формування колективу організації  

 Колектив як соціальна група. Ознаки колективу: єдність мети, умовна 

відокремленість, організаційна та територіальна єдність. Функції колективу та 

його різновиди в організації. Роль керівника та менеджера з персоналу у 

формуванні колективу. Види структур трудового колективу: функціональна, 

професійно-кваліфікаційна, соціально демографічна, вікова, соціально- 

психологічна, соціально-класова. 

 Колектив як вища форма внутрішньої організації групи. Ознаки 

колективу. Принципи та етапи процесу створення трудового колективу. Роль 

корпоративної культури у формуванні колективу організації: норми, цінності, 

традиції. Фактори утворення неформальних груп та основні ознаки їх 

існування. Різновиди малих груп в управлінні персоналом. Чинники ефективної 

роботи групи. Специфіка жіночих колективів.  

 

Модуль ІІ. Практичні основи управління персоналом 

 

Тема 8. Згуртованість та соціальний розвиток колективу  

 Згуртованість колективу: сутність і стадії. Особливості управління 

персоналом на етапах розвитку колективу. Колективи згуртовані, розчленовані 

та роз’єднані. Фактори, що вливають на згуртованість колективу. Поняття про 

команду. Управлінська команда. Колектив і команда: спільне і від’ємне. 

Соціально-психологічні особливості колективу як об’єкта управління. 

Психологічна сумісність членів колективу та чинники, що її обумовлюють. 

Соціальні ролі особистості. Вимоги до психологічних якостей працівників і 

керівників сучасних організацій. Методи вивчення соціально-психологічного 

клімату в колективі.  

 

Тема 9. Оцінювання персоналу організації 

 Поняття оцінки персоналу в сучасній організації. Сутність і різновиди 

оцінки персоналу за цілями. Критерії та методи оцінки персоналу. Якісні, 



кількісні та комбіновані методи та принципи ділового оцінювання працівників 

організації. 

Основні принципи ефективного ділового оцінювання працівників. 

Оцінювання роботи різних категорій персоналу. Методи оцінювання 

управлінського персоналу за діловими якостями, за складністю виконуваних 

функцій, за результатами діяльності. 

 

Тема 10. Управління розвитком і рухом персоналу організації 

 Загальний і професійний розвиток персоналу. Сутність і завдання 

професійного розвитку персоналу. Виявлення та аналіз потреб у персоналі. 

Навчання персоналу. Професійна підготовка, підвищення кваліфікації, 

перепідготовка. Післядипломна та додаткова освіта. Стажування. Професійне 

навчання без відриву від роботи. Зміст понять «самоосвіта» та «саморозвиток». 

Перспективи професійного зростання в Україні.  

 

Тема 11. Управління процесом вивільнення персоналу 

Причини та фактори вивільнення персоналу. Процедура звільнення. 

Соціальні та виробничі критерії вибору працівника на звільнення. Соціальні 

гарантії. Особливості виходу працівника на пенсію як форма звільнення. 

Поняття та значення абсентеїзму. 

Управління плинністю кадрів та фактори, що її зумовлюють. Показники 

абсолютні та відносні. Типові порушення трудової та виконавської дисципліни, 

причини їх виникнення. Нещасні випадки. Дисциплінарний вплив. Розробка 

заходів із регулювання плинності кадрів..  
 

Тема 12. Соціальне партнерство в організації 
Соціальне партнерство як засіб узгодження інтересів роботодавця і 

працівників. Механізм функціонування системи соціального партнерства: 

функції і завдання, законодавча база. Інтереси роботодавця і працівника: 

спільність і розбіжність, імовірність виникнення і загострення конфліктів. 

Колективний договір як засіб зміцнення соціального партнерства. Сторони 

та зміст колективного договору. Порядок укладання та реєстрації колективного 

договору. Термін чинності колективного договору та контроль за його 

виконанням. 

 

5.2. Тематика семінарських  занять. 

 

Модуль І. Теоретичні основи підприємництва 

 

Тема 1. Управління персоналом в системі менеджменту організації 

Тема 2. Управління персоналом як соціальна система 

Тема 3. Кадрова політика і стратегія управління персоналом організації 

Тема 4. Кадрове планування в організаціях 

Тема 5. Організація набору та відбору персоналу 

Тема 6. Організування діяльності та функції служб персоналу 

Тема 7. Формування колективу організації  

Тема 8. Згуртованість та соціальний розвиток колективу  



Тема 9. Оцінювання персоналу організації 

Тема 10. Управління розвитком і рухом персоналу організації 

Тема 11. Управління процесом вивільнення персоналу 

Тема 12. Соціальне партнерство в організації 

 

 
5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

 
№ 

з/п 

 

Вид самостійної роботи 

Кількість годин 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 10 20 

2. Підготовка до семінарських занять 10 20 

3. Підготовка до модульного (проміжного) 

контролю 

2 2 

4.  Опрацювання тем, винесених на самостійну 

підготовку, в тому числі конспектування за 

заданим планом 

10 10 

5. Виконання тестових завдань  10 10 

6. Участь у конференції з публікацією тез або 

підготовка рефератів 

10 20 

7. Робота з інтернет-ресурсами 3 3 

8. Огляд наукової літератури 2 3 

9 Проходження курсів  15 20 

 Всього 72 108 

 

Тематика індивідуальних (групових) завдань 

Реферат – найпростіший вид наукової праці, яка має вид стислого 

викладу у письмовій формі суті певного питання або наукової проблеми, 

включає огляд відповідних інформаційних джерел. 

Як результат завдання самостійної роботи студентів молодших курсів 

найчастіше використовують інформативний реферат - короткий виклад змісту 

одного або декількох документів з певної теми, що найповніше розкриває зміст 

документу (документів), основні теоретичні та фактичні відомості.  

 Розширений або  оглядовий (багато джерельний) реферат містить 

відомості про певну кількість опублікованих і неопублікованих документів з 

однієї теми, викладені у вигляді зв’язного тексту.  

 Структуру реферату визначає декілька факторів, серед яких 

превалюючим є специфіка опрацьованих інформаційних джерел. Реферативний 

огляд наукової літератури на певну тему повинен складатися з таких 

структурних компонентів: 

 вступ, у якому висвітлено актуальність теми й поставлених завдань; 

 основна частина, у якій викладено стислий огляд і критичну оцінку 

наукових видань, їх порівняльне зіставлення, аргументацію висунутих 

положень, які автор вважає найважливішими; 

 висновки із пропозиціями щодо подальшого використання набутих знань; 

 список використаної літератури, що допомагає зорієнтуватися у виборі 

теми та обрати шлях наукового пошуку (не менше п’яти джерел). 



 При підготовці реферату обов’язково слід враховувати: 

 реферат пишеться за планом (не менше чотирьох пунктів), який стисло 

розкриває зміст роботи; 

 обсяг реферату має становити не менше, ніж 15 сторінок формату А4 з 

1,5-ним інтервалом і розміром шрифту 14; титульна сторінка 

оформлюється з дотриманням правил нормативних документів; 

 підготовка реферату здійснюється за допомогою інформаційних 

технологій (він має бути набраним у текстовому редакторі відповідно до 

правил набору і вимог оформлення текстів); 

 для обчислень, побудови графіків та діаграм слід використовувати 

електронні таблиці. 

 Заслуховування рефератів відбувається під час семінарських занять або 

групових консультацій. 

Критерії оцінювання реферату 

 При  захисті реферату враховується  повнота  і   правильність розкритої 

обраної теми реферату, послідовність і логіка викладення, вміння студента 

застосовувати набуті знання, здатність аналізувати, оцінювати факти, події, 

прогнозувати результати діяльності. 

Оцінка за виконання реферату виставляється в окрему колонку аудиторного 

журналу (розділ ІНДЗ). 

 

Теми рефератів: 

 

1. Місце та роль управління персоналом в системі управління організацією. 

2. Основні види організацій та їх загальні признаки. 

3. Основні види цілей діяльності будь – якої організації. 

4. Організаційна структура організації. 

5. Організація та її взаємовідносини з зовнішнім середовищем. 

6. Соціальне середовище організації. 

7. Склад соціальної інфраструктури організації. 

8. Потенціал організації та її інфраструктура. 

9. Роль служби управління персоналом в ринковій економіці. 

10. Структурні підрозділи служби управління персоналом організації. 

 11. Основні види діяльності служби управління персоналом. 

12. Функції служби управління персоналом по управлінню людськими 

ресурсами. 

13. Планування персоналу організації службою управління персоналом. 

14. Кількісна потреба організації в персоналі. 

15. Внутрішні та зовнішні фактори, які впливають на кількісну потребу 

організації в персоналі. 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: усне опитування, перевірка завдань 

індивідуальної самостійної роботи. 

6.2.Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота. 

6.3. Форми підсумкового контролю: залік. 



6.4. Засоби діагностики результатів навчання: подано у силабусі навчальної 

дисципліни. 

6.5. Критерії оцінювання результатів навчання: подано у силабусі навчальної 

дисципліни. 

 

7.  ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проєктор). 

 

 

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 

Основні джерела: 
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2. Акімова Т. А. Теорія організації: навч. посібник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. 367 с. 

3. Балановська Т.І., Гогуля О.П., Драгнєва Н.І., Драмарецька К.П., Троян 

А.В. Управління персоналом: навч. посібник. 2-ге вид. Київ: ЦП 

«КОМПРИНТ», 2018. 417 с. 

4. Балановська Т.І., Гогуля О.П., Троян А.В. Словник-довідник з 

управління персоналом. Київ: ЦП «Компринт», 2017. 516 с. 

5. Балановська Т. І., Михайліченко М. В., Троян А. В. Сучасні технології 

управління персоналом: навчальний посібник. Київ: ФОП Ямчинський О.В., 

2020. 466с. 
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6. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по 

кадровой работе. М.: Юристъ, 2017. 496 с. 

7. Верещагина Л.А. Психология персонала. Потребности, мотивація и 
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8. Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. Управління 

персоналом. 2-ге видання: Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2017. 502 

с. 

9. Висоцький А.А. Малий бізнес. Велика гра. Київ: Visotsky Consulting, 

2020. 221 с.  

10. Воронина Л.И. Социальное партнерство: учебное пособие. Москва: 

ЮРАЙТ, 2017. 247 с.  

11. Гордієнко О. О. «М’який» менеджмент: концептуалізація сучасністю. 
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с. 

15. Карпінський Б.А., Карпінська О.Б., Грищишин О.П. Конфлікти та 

стреси в публічному адмініструванні і їх вплив на ефективність 

державотворчого патріотизму нації. 2020. № 5. С. 21–26. 
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22. Муромець Н. Є. Менеджмент : навчальний посібник. Харків : ФОП 

Мезина В. В., 2017. 324 с. 

23. Міжнародний менеджмент : підручник. Київ: Центр учбової 
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підручник. Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного 

університету, 2017. 320 c. 
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1
 Доповнення та зміни до робочої програми додаються на окремому аркуші, затверджуються на засіданні 

кафедри до початку навчального року 
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