
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

 

Управління персоналом  

 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни:   вибіркова    

Форма навчання:   денна, заочна  

Освітній ступінь:   молодший бакалавр, бакалавр      

Галузь знань:   07 Управління і адміністрування      

Спеціальність:  для всіх спеціальностей  

Рік навчання:   2-4   Семестр:    3-8   

Кількість кредитів (годин) денна форма:  4  (120 год.: 24- лекції; 24- семінарські; 72- 

самостійна робота); заочна форма: 4  (120 год.: 6 - лекції; 6 - семінарські; 108- самостійна 

робота); 

Мова викладання:   українська    

Посилання на курс в онлайн-платформі Moodle:  
http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=548  

 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Метіль Тетяна Костянтинівна         

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат економічних наук, доцент  кафедри 

управління підприємницькою та туристичною діяльністю 

Кафедра: кафедра управління підприємницькою та туристичною діяльністю  

Робочій e-mail: tatanametil@gmail.com  
Години консультацій на кафедрі: середа, 14.40-16.00    

 

3. Опис та мета дисципліни  

Дисципліна «Управління персоналом» спрямована на оволодіння комплексом знань з 

основ управління та навичок з планування, добору, підготовки, оцінки та безперервного 

навчання персоналу, спрямований на його раціональне використання для підвищення 

ефективності роботи підприємства. 

Вивчення дисципліни «Управління персоналом» передбачає ознайомлення зі 

стосунками між людьми під час цілеспрямованого впливу на процеси виробництва, 

виявлення законів формування відносин управління з метою визначення принципів 

управлінської діяльності, форм і способів їх здійснення. 

Мета викладання дисципліни – ознайомлення студентів з основними завданнями і 

змістом менеджменту персоналу, літературою з питань теорії і практики кадрової роботи на 

підприємствах, а також допомога у самостійній роботі з вивчення проблем підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу підприємства, проблем менеджменту 

персоналу як цілісної системи цілеспрямованого впливу на кадровий склад організації для 

забезпечення ефективної діяльності колективу і задоволення результатами праці.  

 

Основними цілями навчальної дисципліни є: 

 - формування у студентів стійких знань з теорії менеджменту персоналу; 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=548


- набуття студентами навичок та вмінь самостійно вирішувати практичні 

питання менеджменту персоналу. 

Після вивчення курсу студенти повинні вміти професійно аналізувати діючі системи 

кадрового забезпечення підприємства і розробляти заходи щодо їх удосконалення. 

Дисципліна має сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку 

роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом досвідчених професіоналів чи 

керівників. 

Передумови для вивчення дисципліни. Теоретичною і методологічною базою 

вивчення дисципліни є: економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, бізнес-планування.  
Міждисциплінарні зв’язки вивчення дисципліни  тісно пов’язано з навчальними 

дисциплінами гуманітарної (філософія, психологія, правознавство), природничо–наукової та 

загальноекономічної підготовки (економіка підприємства, менеджмент, статистика). 

 

 

4. Результати навчання 

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. 



 

1. Структура дисципліни 

Денна форма навчання 

Тема № 1. Управління персоналом в системі менеджменту організації 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Роль і значення управління 

персоналом як науки і навчальної дисципліни 

2. Управління персоналом як часткова 

функція менеджменту 

3. Етапи історичного розвитку 

управління персоналом 

1. Акімова Т. А. Теорія організації: 

навч. посібник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

367 с. 

2. 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. 

3. Назарчук Т. В., Косіюк О. М. 

Менеджмент організацій: навч. посіб. Київ: 

Центр учбової літератури, 2018. 560 с. 

4. Рульєв В. А., Гуткевич С. О. 

Менеджмент: навч. посіб. Київ: Центр 

учбової літератури, 2019. 312 с. 

5. 2. Кодекс законів України про 

працю (зі змінами та доповненнями). URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08. 

6. 6. Сладкевич В.П. 

Мотивационный менеджмент: Курс лекций. 

К.: МАУП, 2017.  168 с. 

7. Балановська Т. І., Михайліченко М. В., 

Троян А. В. Сучасні технології управління 

персоналом: навчальний посібник. Київ: 

ФОП Ямчинський О.В., 2020. 466с. 
http://dglib.nubip.edu.ua/jspui/bitstream/123456

789/6297/3/Balanovska_STUP.pdf  

Семінарське заняття (2 год.): 

Ключові програмні питання 

1. Людина як об’єкт управління 

персоналом. 

2. Особливості та роль персоналу в 

досягненні конкурентоспроможності 

сучасних організацій. 

3. Управління персоналом як специфічна 

функція менеджменту. 

4. Зміст понять «трудові ресурси», 

«персонал», «кадри». 

5. Системний підхід до управління 

персоналом організації. 

6. Загальна модель управління 

персоналом.  

7. Аналіз сучасних концепцій і теорій 

управління персоналом. 

 

Питання для обговорення 

1. Розкрийте актуальність науки 

управління персоналом. 

2. Назвіть відзнаки основних концепцій 

1. Акімова Т. А. Теорія організації: 

навч. посібник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

367 с. 

2. 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. 

3. Назарчук Т. В., Косіюк О. М. 

Менеджмент організацій: навч. посіб. Київ: 

Центр учбової літератури, 2018. 560 с. 

4. Рульєв В. А., Гуткевич С. О. 

Менеджмент: навч. посіб. Київ: Центр 

учбової літератури, 2019. 312 с. 

5. 2. Кодекс законів України про 

працю (зі змінами та доповненнями). URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08. 

6. Сладкевич В.П. Мотивационный 

менеджмент: Курс лекций. К.: МАУП, 2017.  

168 с. 

7. Балановська Т. І., Михайліченко М. В., 

Троян А. В. Сучасні технології управління 

персоналом: навчальний посібник. Київ: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08
http://dglib.nubip.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6297/3/Balanovska_STUP.pdf
http://dglib.nubip.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6297/3/Balanovska_STUP.pdf
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08


управління персоналом. 

3. Назвіть головну ціль та підцілі 

функціонування системи управління 

персоналом. 

4. Охарактеризуйте основних суб’єктів 

системи управління персоналом. 

5. Назвіть класифікаційні ознаки і 

розкрийте зміст принципів управління 

персоналом. 

6. Надайте характеристику методів 

аналізу та побудови системи управління 

персоналом. 

Доповіді за результатами самостійної роботи. 

 

Завдання 1. Наведіть приклади світових та 

вітчизняних підприємств (організацій), які 

надають перевагу будь-якій з 

нижченаведених концепцій управління 

персоналом: використання людських 

ресурсів (labor resources use); управління 

персоналом (personnel management); 

управління людськими ресурсами (human 

resource management); управління людиною 

(human being management). 

 

Завдання 2. Проведіть огляд спеціальної 

літератури (підручники з менеджменту 

персоналу, періодичні видання, наукові 

видання тощо) за темами: 

- особливості управління персоналом у 

закордонних компаніях: можливості і 

використання досвіду українськими 

компаніями; 

- етапи історичного розвитку управління 

персоналом. 

ФОП Ямчинський О.В., 2020. 466с. 
http://dglib.nubip.edu.ua/jspui/bitstream/123456

789/6297/3/Balanovska_STUP.pdf 

Завдання для самостійної роботи: 

Питання для самоперевірки: 

1. У чому полягає роль управління 

персоналом як науки? 

2. Розкрийте сутність поняття «персонал». 

3. Назвіть основні компоненти організації як 

системи. 

4. Вкажіть мету курсу «Управління 

персоналом». 

5. Назвіть та охарактеризуйте основні 

завдання курсу «Управління персоналом». 

6. Назвіть та охарактеризуйте основні 

функції менеджменту. 

7. Доведіть важливість орієнтації уваги 

керівника до персоналу організації в 

сучасних 

соціально-економічних умовах України та 

світових тенденціях. 

8. Розкрийте сутність понять «суб’єкт» та 

1. Акімова Т. А. Теорія організації: 

навч. посібник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

367 с. 

2. 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. 

3. Назарчук Т. В., Косіюк О. М. 

Менеджмент організацій: навч. посіб. Київ: 

Центр учбової літератури, 2018. 560 с. 

4. Рульєв В. А., Гуткевич С. О. 

Менеджмент: навч. посіб. Київ: Центр 

учбової літератури, 2019. 312 с. 

5. 2. Кодекс законів України про 

працю (зі змінами та доповненнями). URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08. 

6. Сладкевич В.П. 

Мотивационный менеджмент: Курс лекций. 

К.: МАУП, 2017.  168 с. 

http://dglib.nubip.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6297/3/Balanovska_STUP.pdf
http://dglib.nubip.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6297/3/Balanovska_STUP.pdf
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08


«об’єкт» управління. 

9. Охарактеризуйте сутність та необхідність 

прямого та зворотного зв’язку між суб’єктом 

та об’єктом управління. 

7. Балановська Т. І., 

Михайліченко М. В., Троян А. В. Сучасні 

технології управління персоналом: 

навчальний посібник. Київ: ФОП 

Ямчинський О.В., 2020. 466с. 
http://dglib.nubip.edu.ua/jspui/bitstream/123456

789/6297/3/Balanovska_STUP.pdf 

 

Тема № 2. Управління персоналом як соціальна система 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Особистість: сутність, структура, 

організаційна поведінка. 

2. Структура і чисельність персоналу 

підприємства. 

1. Балановська Т.І., Гогуля О.П., 

Троян А.В. Словник-довідник з управління 

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

с. 

2. Веснин В.Р. Практический 

менеджмент персонала: Пособие по кадровой 

работе. М.: Юристъ, 2017. 496 с. 

3. Виноградський М. Д., 

Виноградська А. М., Шканова О. М. 

Управління персоналом. 2-ге видання: Навч. 

посіб. К. : Центр учбової літератури, 2017. 

502 с. 

4. Довгань Л. Є., Ведута Л. Л., 

Мохонько Г.А. Технології управління 

людськими ресурсами: навч. посібник. Київ: 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 512 с. 

5. Карпіловська С.Я., Мітельман 

Р.И., Синявський В.В., Ткаченко О.М., Б.О., 

Ящишин О. Основи професіографії: навч. 

посібник. К.: МАУП, 2017.148 с. 

6. Коллектив авторов Harvard 

Business Review (HBR). Управление 

командой: деловой журнал. М.: Литагент 

Альпина. 2017. 220 с.  

7. Козирєва О. В., Овсієнко О. В. 

Організація праці менеджера: навч. посіб. 

Харків: Видавництво Іванченка І. С., 2019. 

203 с. 

8. Кодекс законів України про 

працю (зі змінами та доповненнями). URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08.  

Семінарське заняття (2 год.): 

Ключові програмні питання 

1. Персонал як суб’єкт та об’єкт 

управління. 

2. Класифікаційні ознаки персоналу за 

категоріями. Робітники та службовці. 

3. Структура персоналу: штатна, 

організаційна, соціальна, рольова. 

4. Соціальна структура персоналу: за 

віком, статтю, стажем роботи, рівнем освіти. 

5. Чисельність персоналу: нормативний, 

штатний, фактичний склад працівників. 

1. Балановська Т.І., Гогуля О.П., 

Троян А.В. Словник-довідник з управління 

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

с. 

2. Веснин В.Р. Практический 

менеджмент персонала: Пособие по кадровой 

работе. М.: Юристъ, 2017. 496 с. 

3. Виноградський М. Д., 

Виноградська А. М., Шканова О. М. 

Управління персоналом. 2-ге видання: Навч. 

посіб. К. : Центр учбової літератури, 2017. 

502 с. 

http://dglib.nubip.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6297/3/Balanovska_STUP.pdf
http://dglib.nubip.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6297/3/Balanovska_STUP.pdf
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08


6. Категорії працівників у складі 

спискової чисельності. 

7. Вимоги до професійно-

кваліфікаційного рівня працівників. Поняття 

посади, професії, кваліфікації. 

8. Компетентність працівника. 

Професійна компетентність і професійна 

придатність. 

 

Питання для обговорення 

1. Розкрийте актуальність визначення 

персоналу як суб’єкта управління 

організацією. 

2. Розкрийте актуальність визначення 

персоналу як об’єкта управління 

організацією. 

3. Дайте характеристику соціальної 

структури персоналу підприємства. 

4. Назвіть вимоги до професійно-

кваліфікаційного рівня менеджерів 

підприємства. 

5. Дайте характеристику компетентності 

функціонального (лінійного) менеджера 

підприємства. 

 

Завдання 1. Проведіть огляд спеціальної 

літератури (підручники з менеджменту 

персоналу, періодичні видання, наукові 

видання тощо) за темою «Можливість 

використання партисипативного підходу до 

управління персоналом в українських 

компаніях». За результатами аналізу 

підготуйте стислий реферат. 

 

Завдання 2. Прокоментуйте наступний 

вислів П.Друкера: «Людьми не треба 

управляти. Завдання – направляти людей. 

Мета – зробити максимально продуктивними 

специфічні навички та знання кожного 

окремого працівника» 

 (Друкер П. Задачи  менеджмента в 21 веке. 

Пер. с англ. М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2001.  272 с. С.40).  

Чи згодні Ви з ним? Відповідь обґрунтуйте. 

За результатами напишіть есе. 

4. Довгань Л. Є., Ведута Л. Л., 

Мохонько Г.А. Технології управління 

людськими ресурсами: навч. посібник. Київ: 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 512 с. 

5. Карпіловська С.Я., Мітельман 

Р.И., Синявський В.В., Ткаченко О.М., Б.О., 

Ящишин О. Основи професіографії: навч. 

посібник. К.: МАУП, 2017.148 с. 

6. Коллектив авторов Harvard 

Business Review (HBR). Управление 

командой: деловой журнал. М.: Литагент 

Альпина. 2017. 220 с.  

7. Козирєва О. В., Овсієнко О. В. 

Організація праці менеджера: навч. посіб. 

Харків: Видавництво Іванченка І. С., 2019. 

203 с. 

8. Кодекс законів України про 

працю (зі змінами та доповненнями). URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08.  

Завдання для самостійної роботи: 

Питання для самоперевірки: 

1. Дайте визначення поняттю 

«персонал». 

2. За якими ознаками класифікують 

персонал підприємства? 

3. Назвіть та охарактеризуйте принципи 

управління персоналом. 

4. Назвіть та охарактеризуйте методи 

1. Балановська Т.І., Гогуля О.П., 

Троян А.В. Словник-довідник з управління 

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

с. 

2. Веснин В.Р. Практический 

менеджмент персонала: Пособие по кадровой 

работе. М.: Юристъ, 2017. 496 с. 

3. Виноградський М. Д., 

Виноградська А. М., Шканова О. М. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08


управління персоналом. 

5. Розкрийте сутність, структуру та 

особливості поведінки особистості. 

6. Дайте визначення темпераменту та 

його види. 

7. Розкрийте сутність понять: 

«екстраверт», «інтроверт», «амберверт». 

8. Назвіть та охарактеризуйте характер і 

його види. 

9. Охарактеризуйте чисельність 

персоналу підприємства. 

Управління персоналом. 2-ге видання: Навч. 

посіб. К. : Центр учбової літератури, 2017. 

502 с. 

4. Довгань Л. Є., Ведута Л. Л., 

Мохонько Г.А. Технології управління 

людськими ресурсами: навч. посібник. Київ: 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 512 с. 

5. Карпіловська С.Я., Мітельман 

Р.И., Синявський В.В., Ткаченко О.М., Б.О., 

Ящишин О. Основи професіографії: навч. 

посібник. К.: МАУП, 2017.148 с. 

6. Коллектив авторов Harvard 

Business Review (HBR). Управление 

командой: деловой журнал. М.: Литагент 

Альпина. 2017. 220 с.  

7. Козирєва О. В., Овсієнко О. В. 

Організація праці менеджера: навч. посіб. 

Харків: Видавництво Іванченка І. С., 2019. 

203 с. 

8. Кодекс законів України про 

працю (зі змінами та доповненнями). URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08.  

 

Тема № 3. Кадрова політика і стратегія управління персоналом організації 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Поняття і значення сучасної кадрової 

політики підприємств 

2. Стратегії управління персоналом 

підприємства 

3. Зміст кадрової політики на різних 

етапах життєвого циклу підприємства 

1. Виноградський М. Д., Виноградська 

А. М., Шканова О. М. Управління 

персоналом. 2-ге видання: Навч. посіб. К. : 

Центр учбової літератури, 2017. 502 с. 

2. Доброва Н. В., Осипова М. М. Основи 

бізнесу: навч. посібн. Одеса, 2018. 305 с. 

3. Карпіловська С.Я., Мітельман Р.И., 

Синявський В.В., Ткаченко О.М., Б.О., 

Ящишин О. Основи професіографії: навч. 

посібник. К.: МАУП, 2017.148 с. 

4. Кібанов А. Я. Кадрова політика і 

стратегія управління персоналом. М.: 

Государственный университет управления. 

2019. 64 с. 

5. Коллектив авторов Harvard Business 

Review (HBR). Управление командой: 

деловой журнал. М.: Литагент Альпина. 

2017. 220 с. 

6. Свидрук І.І., Миронов Ю.Б. 

Психологія управління та конфліктологія: 

підручник. Львів: Видавництво Львівського 

торговельно-економічного університету, 

2017. 320 c. 

Семінарське заняття (2 год.): 

Ключові програмні питання 

1. Поняття та значення сучасної кадрової 

політики організацій. 

2. Основні структурні складові кадрової 

1.  Виноградський М. Д., Виноградська 

А. М., Шканова О. М. Управління 

персоналом. 2-ге видання: Навч. посіб. К. : 

Центр учбової літератури, 2017. 502 с. 

2. Доброва Н. В., Осипова М. М. Основи 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08


політики. 

3. Фактори, що впливають на 

формування кадрової політики. 

4. Стратегія управління персоналом. 

5. Взаємозв’язок стратегії розвитку 

організації, стратегії управління персоналом 

та кадрової політики. 

6. Зміст кадрової політики на різних 

етапах життєвого циклу організації. 

7. Розробка та реалізація кадрової 

політики у концептуальних кадрових 

документах. 

 

Питання для обговорення 

1. Дайте визначення поняття кадрової 

політики організації. 

2. Назвіть і охарактеризуйте типи 

кадрової політики організації. 

3. Розкрийте сутність основних 

принципів роботи з персоналом. 

4. Дайте визначення стратегії управління 

персоналом підприємства. 

5. Чим відрізняється стратегія 

управління персоналом від стратегії розвитку 

організації. 

6. Охарактеризуйте основні етапи 

проектування кадрової політики. 

 

Завдання 3. За даними періодики та інших 

засобів масової інформації наведіть приклади 

сучасних світових та українських 

організацій, що реалізують певний тип 

кадрової політики (пасивну, реактивну, 

превентивну, активну, авантюристичну, 

відкриту, закриту). Відповідь обґрунтуйте. За 

результатами аналізу підготувати стислу 

усну доповідь. 

Завдання 4. Проведіть огляд спеціальної 

літератури (підручники з менеджменту 

персоналу, періодичні видання, наукові 

видання, нормативно-правової документації 

тощо) за темами «Правова база для 

здійснення сучасної кадрової політики (зміст 

та протиріччя)», «Роль держави у здійсненні 

кадрової політики», «Вплив стилю 

керівництва на кадрову політику». За 

результатами огляду підготуйте реферат. 

бізнесу: навч. посібн. Одеса, 2018. 305 с. 

3. Карпіловська С.Я., Мітельман Р.И., 

Синявський В.В., Ткаченко О.М., Б.О., 

Ящишин О. Основи професіографії: навч. 

посібник. К.: МАУП, 2017.148 с. 

4. Кібанов А. Я. Кадрова політика і 

стратегія управління персоналом. М.: 

Государственный университет управления. 

2019. 64 с. 

5. Коллектив авторов Harvard Business 

Review (HBR). Управление командой: 

деловой журнал. М.: Литагент Альпина. 

2017. 220 с. 

6. Свидрук І.І., Миронов Ю.Б. 

Психологія управління та конфліктологія: 

підручник. Львів: Видавництво Львівського 

торговельно-економічного університету, 

2017. 320 c. 

7. Балановська Т. І., Михайліченко М. 

В., Троян А. В. Сучасні технології 

управління персоналом: навчальний 

посібник. Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2020. 

466с. 
http://dglib.nubip.edu.ua/jspui/bitstream/123456

789/6297/3/Balanovska_STUP.pdf 

Завдання для самостійної роботи: 

 Питання для самоперевірки: 

1. Розкрийте сутність, значення і цілі 

кадрової політики підприємства в сучасних 

умовах. 

2. Охарактеризуйте систему чинників, 

що визначають кадрову політику 

1. Виноградський М. Д., Виноградська 

А. М., Шканова О. М. Управління 

персоналом. 2-ге видання: Навч. посіб. К. : 

Центр учбової літератури, 2017. 502 с. 

2. Доброва Н. В., Осипова М. М. Основи 

бізнесу: навч. посібн. Одеса, 2018. 305 с. 

3. Карпіловська С.Я., Мітельман Р.И., 

http://dglib.nubip.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6297/3/Balanovska_STUP.pdf
http://dglib.nubip.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6297/3/Balanovska_STUP.pdf


підприємства. 

3. Назвіть напрямки кадрової політики 

підприємства. 

4. Назвіть і охарактеризуйте типи 

кадрової політики підприємств. 

5. Розкрийте етапи проектування 

кадрової політики підприємства. 

6. Назвіть і охарактеризуйте стратегії 

управління персоналом підприємства. 

7. Розкрийте зміст кадрової політики на 

різних етапах життєвого циклу підприємств. 

 

Синявський В.В., Ткаченко О.М., Б.О., 

Ящишин О. Основи професіографії: навч. 

посібник. К.: МАУП, 2017.148 с. 
https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/teor_p

ract_prof_orient.pdf  

4. Кібанов А. Я. Кадрова політика і 

стратегія управління персоналом. М.: 

Государственный университет управления. 

2019. 64 с. 

5. Коллектив авторов Harvard Business 

Review (HBR). Управление командой: 

деловой журнал. М.: Литагент Альпина. 

2017. 220 с. 

6. Свидрук І.І., Миронов Ю.Б. 

Психологія управління та конфліктологія: 

підручник. Львів: Видавництво Львівського 

торговельно-економічного університету, 

2017. 320 c. 

 

Тема № 4. Кадрове планування в організаціях 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Кадрове планування на підприємстві: 

значення, цілі, задачі, принципи, етапи 

2. Види планування роботи з персоналом 

підприємства 

1. Агамирова Е.В. Управление 

персоналом в туризме и гостинично-

ресторанном бизнесе. Практикум. М.: 

Дашков и Ко, 2017. 180 с. 

2. Акімова Т. А. Теорія організації: навч. 

посібник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 367 с. 

3. Веснин В.Р. Практический 

менеджмент персонала: Пособие по кадровой 

работе. М.: Юристъ, 2017. 496 с. 

4. Доброва Н. В., Осипова М. М. Основи 

бізнесу: навч. посібн. Одеса, 2018. 305 с. 

5. Коллектив авторов Harvard Business 

Review (HBR). Управление командой: 

деловой журнал. М.: Литагент Альпина. 

2017. 220 с. 

6. Краснокутська Н.С., Нащекіна О.М., 

Замула О.В. та ін.Менеджмент : навчальний 

посібник. Харків : «Друкарня Мадрид», 2019. 

231 с. 

7. Мурашко M.I. Менеджмент 

персоналу: Навч. посіб. – 3-те вид., випр. і 

дон.  К. : Т-во «Знання», КОО, 2018. 435 с. 

8. Про колективні договори і угоди: 

Закон України. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3356-12   

9. Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів): Закон України. 

URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/137/98%D

0%B2%D1%80 . 

 

 

https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/teor_pract_prof_orient.pdf
https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/teor_pract_prof_orient.pdf
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3356-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/137/98%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/137/98%D0%B2%D1%80


Семінарське заняття (2 год.): 

Ключові програмні питання 

1. Поняття про кадрове планування, його 

мета та завдання. 

2. Фактори, що впливають на визначення 

потреби у персоналі. 

3. Планування чисельності персоналу по 

категоріях: основна та додаткова потреби у 

персоналі. 

4. Зміст понять вакансія, посада, 

професія, спеціальність. 

5. Аналіз внутрішніх та зовнішніх 

джерел майбутніх потреб у персоналі. 

6. Прогнозування якісної та кількісної 

потреби у персоналі. 

7. Ключові компетенції персоналу. 

 

Питання для обговорення 

1. Необхідність, цілі та завдання 

кадрового планування в організації. 

2. Охарактеризуйте основні фази 

кадрового планування. 

3. Основні принципи кадрового 

планування. 

4. Послідовність процедури проведення 

аналізу персоналу  організації. 

5. Методи визначення кількісної та 

якісної потреби в кадрах. 

6. Методи нормування праці ІТП і 

спеціалістів. 

7. Як визначаються витрати для 

забезпечення організації робочою силою? 

 

Завдання 1. Опрацюйте контрольні питання 

теми. Підготуйте стислі доповіді. 

 

Завдання 2. Проведіть огляд спеціальної 

літератури (підручники з менеджменту 

персоналу, періодичні видання, наукові 

видання тощо) за темою «Особливості 

закордонного досвіду планування потреб у 

персоналі», «Сутність та принципи 

маркетингу персоналу». За результатами 

аналізу підготуйте стислий реферат. 

1. Агамирова Е.В. Управление 

персоналом в туризме и гостинично-

ресторанном бизнесе. Практикум. М.: 

Дашков и Ко, 2017. 180 с. 

2. Акімова Т. А. Теорія організації: навч. 

посібник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 367 с. 

3. Веснин В.Р. Практический 

менеджмент персонала: Пособие по кадровой 

работе. М.: Юристъ, 2017. 496 с. 

4. Доброва Н. В., Осипова М. М. Основи 

бізнесу: навч. посібн. Одеса, 2018. 305 с. 

5. Коллектив авторов Harvard Business 

Review (HBR). Управление командой: 

деловой журнал. М.: Литагент Альпина. 

2017. 220 с. 

6. Краснокутська Н.С., Нащекіна О.М., 

Замула О.В. та ін.Менеджмент : навчальний 

посібник. Харків : «Друкарня Мадрид», 2019. 

231 с. 

7. Мурашко M.I. Менеджмент 

персоналу: Навч. посіб. – 3-те вид., випр. і 

дон.  К. : Т-во «Знання», КОО, 2018. 435 с. 

8. Про колективні договори і угоди: 

Закон України. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3356-12   

9. Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів): Закон України. 

URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/137/98%D

0%B2%D1%80 . 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Питання для самоперевірки: 

1. Що відноситься до об'єктивних 

(зовнішніх) факторів, які необхідно 

враховувати при визначенні потреби 

організації в персоналі ? 

2. Які можливості прогнозування 

потреби в кадрах, що виникають у зв'язку зі 

звільненням за власним бажанням? 

3. Назвіть об’єктивні та суб’єктивні 

1. Агамирова Е.В. Управление 

персоналом в туризме и гостинично-

ресторанном бизнесе. Практикум. М.: 

Дашков и Ко, 2017. 180 с. 

2. Акімова Т. А. Теорія організації: навч. 

посібник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 367 с. 

3. Веснин В.Р. Практический 

менеджмент персонала: Пособие по кадровой 

работе. М.: Юристъ, 2017. 496 с. 

4. Доброва Н. В., Осипова М. М. Основи 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3356-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/137/98%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/137/98%D0%B2%D1%80


чинники зміни потреб організації у 

персоналі. 

4. Що є інформаційною базою для 

визначення поточних і перспективних потреб 

організації у персоналі? 

 

бізнесу: навч. посібн. Одеса, 2018. 305 с. 

5. Коллектив авторов Harvard Business 

Review (HBR). Управление командой: 

деловой журнал. М.: Литагент Альпина. 

2017. 220 с. 

6. Краснокутська Н.С., Нащекіна О.М., 

Замула О.В. та ін.Менеджмент : навчальний 

посібник. Харків : «Друкарня Мадрид», 2019. 

231 с. 

7. Мурашко M.I. Менеджмент 

персоналу: Навч. посіб. – 3-те вид., випр. і 

дон. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2018. 435 с. 

8. Про колективні договори і угоди: 

Закон України. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3356-12    

9. Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів): Закон України. 

URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/137/98%D

0%B2%D1%80 . 

 

 

Тема № 5. Організація набору та відбору персоналу 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Найм персоналу на підприємство 

2. Залучення персоналу 

1. Виноградський М. Д., Виноградська 

А. М., Шканова О. М. Управління 

персоналом. 2-ге видання: Навч. посіб. К. : 

Центр учбової літератури, 2017. 502 с. 

2. Гордієнко О. О. «М’який» 

менеджмент: концептуалізація сучасністю. 

Гілея: науковий вісник. 2017. Вип. 122. С. 

196-199. 

3. Довгань Л. Є., Ведута Л. Л., 

Мохонько Г.А. Технології управління 

людськими ресурсами: навч. посібник. Київ: 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 512 с. 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25275/1/

TULR_navch_posibn.pdf (дата звернення: 

12.12.21). 

4. Карпіловська С.Я., Мітельман Р.И., 

Синявський В.В., Ткаченко О.М., Б.О., 

Ящишин О. Основи професіографії: навч. 

посібник. К.: МАУП, 2017.148 с. 
https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/teor_p

ract_prof_orient.pdf  

5. Рульєв В. А., Гуткевич С. О. 

Менеджмент: навч. посіб. Київ: Центр 

учбової літератури, 2019. 312 с. 

6. Свидрук І.І., Миронов Ю.Б. 

Психологія управління та конфліктологія: 

підручник. Львів: Видавництво Львівського 

торговельно-економічного університету, 

2017. 320 c. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3356-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/137/98%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/137/98%D0%B2%D1%80
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25275/1/TULR_navch_posibn.pdf
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25275/1/TULR_navch_posibn.pdf
https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/teor_pract_prof_orient.pdf
https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/teor_pract_prof_orient.pdf


7. Сладкевич В.П. Мотивационный 

менеджмент: Курс лекций. К.: МАУП, 2017.  

168 с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

Ключові програмні питання 

1. Добір кадрів. Основні джерела 

інформації про вакансії. 

2. Формування вимог до претендентів. 

Професіограма: модель співробітника і 

модель посади. 

3. Кваліфікаційна карта та карта 

компетенцій. 

4. Характеристика джерел залучення 

кандидатів. 

5. Моделі та методи відбору працівників. 

Критерії відбору працівників. Загальні 

процедури найму персоналу в організаціях. 

6. Етапи відбору кадрів. 

7. Трудова адаптація: первинна та 

вторинна. 

 

Контрольні питання 

1. З яких етапів складається процес 

добору кадрів в організації. 

2. Переваги та недоліки зовнішніх та 

внутрішніх джерел залучення персоналу. 

3. Дайте характеристику методів 

залучення кандидатів на посаду в організації. 

4. Зміст і значення конкурсного відбору 

персоналу. 

5. Охарактеризуйте основні методи 

відбору персоналу. 

6. Особливості відбору кадрів на 

державну службу. 

 

Завдання 3. Проведіть огляд спеціальної 

літератури (підручники з менеджменту 

персоналу, періодичні видання, наукові 

видання тощо) за темами: «Методи та форми 

професійної орієнтації», «Методи управління 

професійною орієнтацією працівників: 

Зарубіжний досвід», «Швидкість трудової 

адаптації та фактори, що її зумовлюють». За 

результатами аналізу підготуйте стислий 

реферат. 

Завдання 4. Огляд сайтів з пошуку вакансій. 

Написання особистого резюме. 

1. Виноградський М. Д., Виноградська А. 

М., Шканова О. М. Управління персоналом. 

2-ге видання: Навч. посіб. К. : Центр учбової 

літератури, 2017. 502 с. 

2. Гордієнко О. О. «М’який» менеджмент: 

концептуалізація сучасністю. Гілея: 

науковий вісник. 2017. Вип. 122. С. 196-199. 

3. Довгань Л. Є., Ведута Л. Л., Мохонько 

Г.А. Технології управління людськими 

ресурсами: навч. посібник. Київ: КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, 2018. 512 с. 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25275/1/

TULR_navch_posibn.pdf (дата звернення: 

12.12.21). 

4. Карпіловська С.Я., Мітельман Р.И., 

Синявський В.В., Ткаченко О.М., Б.О., 

Ящишин О. Основи професіографії: навч. 

посібник. К.: МАУП, 2017.148 с. 
https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/teor_p

ract_prof_orient.pdf  

5. Рульєв В. А., Гуткевич С. О. 

Менеджмент: навч. посіб. Київ: Центр 

учбової літератури, 2019. 312 с. 

6. Свидрук І.І., Миронов Ю.Б. Психологія 

управління та конфліктологія: підручник. 

Львів: Видавництво Львівського 

торговельно-економічного університету, 

2017. 320 c. 

7. Сладкевич В.П. Мотивационный 

менеджмент: Курс лекций. К.: МАУП, 2017.  

168 с. 

8. Балановська Т. І., Михайліченко М. В., 

Троян А. В. Сучасні технології управління 

персоналом: навчальний посібник. Київ: 

ФОП Ямчинський О.В., 2020. 466с. 
http://dglib.nubip.edu.ua/jspui/bitstream/123456

789/6297/3/Balanovska_STUP.pdf 

Завдання для самостійної роботи: 

Питання для самоперевірки: 

1. Які етапи включає процес 

комплектування підприємства працівниками? 

2. Які чинники обмежують вибір джерел 

набору персоналу? 

1. Виноградський М. Д., 

Виноградська А. М., Шканова О. М. 

Управління персоналом. 2-ге видання: Навч. 

посіб. К. : Центр учбової літератури, 2017. 

502 с. 

2. Гордієнко О. О. «М’який» 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25275/1/TULR_navch_posibn.pdf
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25275/1/TULR_navch_posibn.pdf
https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/teor_pract_prof_orient.pdf
https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/teor_pract_prof_orient.pdf
http://dglib.nubip.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6297/3/Balanovska_STUP.pdf
http://dglib.nubip.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6297/3/Balanovska_STUP.pdf


3. Які групи джерел набору персоналу 

можна виділити? 

4. Наведіть переваги та недоліки 

внутрішніх джерел набору персоналу. 

5. До яких зовнішніх організацій можна 

звертатися за отриманням послуг щодо 

набору персоналу? 

6. Які послуги з набору персоналу 

можна отримати в цих зовнішніх 

організаціях? 

7. Охарактеризуйте переваги та недоліки 

зовнішніх джерел набору персоналу. 

8. Розкрийте сутність аутсорсингу. 

9. Охарактеризуйте види рекрутингу. 

менеджмент: концептуалізація сучасністю. 

Гілея: науковий вісник. 2017. Вип. 122. С. 

196-199. 

3. Довгань Л. Є., Ведута Л. Л., 

Мохонько Г.А. Технології управління 

людськими ресурсами: навч. посібник. Київ: 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 512 с. 

4. Карпіловська С.Я., Мітельман Р.И., 

Синявський В.В., Ткаченко О.М., Б.О., 

Ящишин О. Основи професіографії: навч. 

посібник. К.: МАУП, 2017.148 с. 
https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/teor_p

ract_prof_orient.pdf  

5. Рульєв В. А., Гуткевич С. О. 

Менеджмент: навч. посіб. Київ: Центр 

учбової літератури, 2019. 312 с. 

6. Свидрук І.І., Миронов Ю.Б. 

Психологія управління та конфліктологія: 

підручник. Львів: Видавництво Львівського 

торговельно-економічного університету, 

2017. 320 c. 

Сладкевич В.П. Мотивационный 

менеджмент: Курс лекций. К.: МАУП, 

2017.  168 с. 

 

Тема № 6. Організування діяльності та функції служб персоналу 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Задачі та функції кадрової служби, її 

структура. 

2. Взаємодія кадрової служби з іншими 

структурними підрозділами організації. 

3. Кадрова документація. Номенклатура 

справ кадрового діловодства. 

4. Документаційне забезпечення обліку і 

руху кадрів. 

 

1. Акімова Т. А. Теорія організації: 

навч. посібник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

367 с. 

2. Карпіловська С.Я., Мітельман Р.И., 

Синявський В.В., Ткаченко О.М., Б.О., 

Ящишин О. Основи професіографії: навч. 

посібник. К.: МАУП, 2017.148 с. 
https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/teor_p

ract_prof_orient.pdf  

3. Кібанов А. Я. Кадрова політика і 

стратегія управління персоналом. М.: 

Государственный университет управления. 

2019. 64 с. 

4. Коллектив авторов Harvard Business 

Review (HBR). Про лідерство. К.: КМ-БУКС, 

2018. 216 с. 

5. Муромець Н. Є. Менеджмент : 

навчальний посібник. Харків: ФОП Мезина 

В. В., 2017. 324 с. 

6. Довідник кваліфікаційних 

характеристик професій працівників. URL: 

http://www.jobs.ua/ukr/dkhp/  

7. Кодекс законів України про працю 

(зі змінами та доповненнями) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08    

https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/teor_pract_prof_orient.pdf
https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/teor_pract_prof_orient.pdf
https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/teor_pract_prof_orient.pdf
https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/teor_pract_prof_orient.pdf
http://www.jobs.ua/ukr/dkhp/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08


8. Про зайнятість населення: Закон 

України.URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17   

9. Про колективні договори і угоди: 

Закон України.URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3356-12   

10. Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів): Закон України. 

URL:

 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/13

7/98%D0%B2%D1%80  

 

 

 

 

Семінарське заняття (2 год.): 

Ключові програмні питання 

1. Призначення та роль сучасних служб 

персоналу в організації. 

2. Різновиди служб персоналу. 

3. Основні функції та відповідальність 

кадрових служб. 

4. Взаємозв’язок кадрової служби з 

іншими підрозділами організації. 

Реорганізація роботи кадрової служби. 

5. Інформаційне забезпечення служби 

персоналу. Автоматизовані програми з 

управління персоналом. 

6. Регламентація правового 

забезпечення. 

7. Організація обліку та звітності по 

персоналу. Робота з документами по 

особовому складу. 

 

Контрольні питання 

1. Дайте характеристику кадровій службі 

як одному з провідних функціональних 

підрозділів організації. 

2. Основні функції та завдання кадрової 

служби організації. 

3. Охарактеризуйте основні критерії 

формування організаційної структури відділу 

кадрів. 

4. Назвіть функціональні підсистеми 

управління персоналом організації. 

5. Дати характеристику номенклатурі 

справ з кадрового діловодства. 

6. Охарактеризувати основні групи 

комплексу документів за функціями 

управління кадрами. 

7. Назвати основні вимоги до ведення 

особових справ та заповнення, ведення та 

зберігання трудових книжок працівників 

організації. 

1.  Акімова Т. А. Теорія організації: 

навч. посібник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

367 с. 

2. Карпіловська С.Я., Мітельман Р.И., 

Синявський В.В., Ткаченко О.М., Б.О., 

Ящишин О. Основи професіографії: навч. 

посібник. К.: МАУП, 2017.148 с. 
https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/teor_p

ract_prof_orient.pdf  

3. Кібанов А. Я. Кадрова політика і 

стратегія управління персоналом. М.: 

Государственный университет управления. 

2019. 64 с. 

4. Коллектив авторов Harvard Business 

Review (HBR). Про лідерство. К.: КМ-БУКС, 

2018. 216 с. 

5. Муромець Н. Є. Менеджмент : 

навчальний посібник. Харків: ФОП Мезина 

В. В., 2017. 324 с. 

6. Довідник кваліфікаційних 

характеристик професій працівниківю. URL: 

http://www.jobs.ua/ukr/dkhp/  

7. Кодекс законів України про працю 

(зі змінами та доповненнями). URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08    

8. Про зайнятість населення: Закон 

України. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17   

9. Про колективні договори і угоди: 

Закон України. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3356-12   

10. Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів): Закон України. 

URLhttp://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/137/9

8%D0%B2%D1%80  
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Завдання 1. Проведіть огляд спеціальної 

літератури (підручники з менеджменту 

персоналу, періодичні видання, наукові 

видання, нормативно-правової документації 

тощо) за темами «Стан, проблеми і тенденції 

розвитку кадрових служб», «Вимоги до 

ділових, професійних та особистісних рис 

менеджера кадрової служби». За 

результатами підготуйте реферат.  

 

Завдання 2. Сформулюйте основні завдання 

у сфері роботи з персоналом: 

а) вищого керівництва (власників) 

організації; 

б) менеджера з персоналу; 

в) працівника кадрової служби; 

г) зовнішніх консультантів; 

д) профспілкової організації; 

е) лінійного менеджера. 

Завдання для самостійної роботи: 

Питання для самоперевірки: 

1. У який відділ кадрова служба надає 

накази на візування? 

2. Відкіля кадрова служба одержує графіки 

відпусток працівників? 

3. Для якої категорії працюючих в 

особисту справу включаються витяги з 

протоколів зборів трудових колективів чи 

засновників? 

4. Що відноситься до розпорядницьких 

документів за особовим складом. 

5. Укажіть задачі кадрової служби. 

6. До функцій кадрової служби 

відносяться… 

7. Чи правомірно включення до складу 

особистої справи результатів тестування 

професійних і особистісних якостей 

працівника? 

Ситуація 1. 

Вихідні дані: 

 У трудовий колектив, де існує конфлікт 

між двома групами з приводу впровадження 

нового стилю керівництва, прийшов новий 

керівник, запрошений зі сторони. 

Постановка завдання: 

Яким чином, на вашу думку, йому краще 

діяти, щоб нормалізувати психологічний 

клімат у колективі? 

а) встановити тісний контакт із 

прихильниками нововведень і, не приймаючи 

всерйоз доводи прихильників старого стилю 

роботи, вести роботу із впровадження 

нововведень; 

1. Акімова Т. А. Теорія організації: 

навч. посібник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

367 с. 

2. Карпіловська С.Я., Мітельман Р.И., 

Синявський В.В., Ткаченко О.М., Б.О., 

Ящишин О. Основи професіографії: навч. 

посібник. К.: МАУП, 2017.148 с. 

3. Кібанов А. Я. Кадрова політика і 

стратегія управління персоналом. М.: 

Государственный университет управления. 

2019. 64 с. 

4. Коллектив авторов Harvard Business 

Review (HBR). Про лідерство. К.: КМ-БУКС, 

2018. 216 с. 

5. Муромець Н. Є. Менеджмент : 

навчальний посібник. Харків: ФОП Мезина 

В. В., 2017. 324 с. 

6. Довідник кваліфікаційних 

характеристик професій працівників. URL: 

http://www.jobs.ua/ukr/dkhp/  

7. Кодекс законів України про працю 

(зі змінами та доповненнями).URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08    

8. Про зайнятість населення: Закон 

України. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17   

9. Про колективні договори і угоди: 

Закон України. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3356-12   

10. Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів): Закон України 

[Електронний ресурс]. –

 Режим доступу:

 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/13
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б) спробувати переконати й залучити на 

свою сторону прихильників колишнього 

стилю роботи, супротивників новацій; 

в) вибрати найбільш авторитетних 

членів трудового колективу, доручити їм 

розібратися в ситуації, що склалася й 

запропонувати заходи для її нормалізації; 

г) вивчити перспективи розвитку 

колективу, поставити перед колективом нові 

завдання спільної трудової діяльності, 

спираючись на кращі досягнення й трудові 

традиції колективу, не протиставляти нове 

старому. 

 

7/98%D0%B2%D1%80  

 

 

Тема 7. Формування колективу організації 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Колектив як соціальна група 

2. Етапи створення і розвитку трудового 

колективу 

3. Ефективність роботи трудового 

колективу 

4. Корпоративна культура в системі 

управління персоналом підприємства 

1. Коллектив авторов Harvard Business 

Review (HBR). Управление командой: 

деловой журнал. М.: Литагент Альпина. 

2017. 220 с.  

2. Козирєва О. В., Овсієнко О. В. 

Організація праці менеджера: навч. посіб. 

Харків: Видавництво Іванченка І. С., 2019. 

203 с. 

3. Краснокутська Н.С., Нащекіна 

О.М., Замула О.В. та ін. Менеджмент : 

навчальний посібник. Харків: «Друкарня 

Мадрид», 2019. 231 с. 

4. Мурашко M.I. Менеджмент 

персоналу: Навч. посіб. – 3-те вид., випр. і 

дон. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2018. 435 с. 

5. Муромець Н. Є. Менеджмент : 

навчальний посібник. Харків: ФОП Мезина 

В. В., 2017. 324 с. 

6. Міжнародний менеджмент : 

підручник. Київ: Центр учбової літератури, 

2018. 412 с. 

7. Назарчук Т. В., Косіюк О. М. 

Менеджмент організацій: навч. посіб. Київ: 

Центр учбової літератури, 2018. 560 с. 

8. Рульєв В. А., Гуткевич С. О. 

Менеджмент: навч. посіб. Київ: Центр 

учбової літератури, 2019. 312 с. 

9. Свидрук І.І., Миронов Ю.Б. 

Психологія управління та конфліктологія: 

підручник. Львів: Видавництво Львівського 

торговельно-економічного університету, 

2017. 320 c. 

Семінарське заняття (2 год.): 

Ключові програмні питання 

1. Принципи та етапи формування 

колективу, його ознаки. 

1. Коллектив авторов Harvard Business 

Review (HBR). Управление командой: 

деловой журнал. М.: Литагент Альпина. 

2017. 220 с.  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/137/98%D0%B2%D1%80


2. Людина як особистість з потребами, 

мотивами, цінностями, відносинами. 

3. Формальні та неформальні групи. 

4. Врахування соціальної структури 

персоналу при формуванні колективу. 

5. Корпоративні культура в системі 

управління персоналом. 

6. Формування корпоративної культури: 

цінності і традиції колективу. 

 

 

Контрольні питання 

1. Дайте визначення трудового 

колективу. 

2. Назвіть етапи розвитку трудового 

колективу. 

3. Дайте визначення понять 

«формальної» та «неформальної» групи у 

трудовому колективі. 

4. Дайте визначення понять 

«корпоративна культура», «корпоративний 

клімат». 

5. Охарактеризуйте основні ознаки 

різних типів корпоративної культури. 

 

 

Завдання 1. Підготуйтеся до обговорення на 

семінарському занятті таких проблемних 

питань: 

• як співвідносяться поняття 

«посадовий статус» і «авторитет» керівника? 

• які фактори зумовлюють трудову 

поведінку персоналу? 

• що таке ціннісні орієнтації і чим 

зумовлюються їхні відмінності в 

• різних працівників? 

• чому емоційні стани працівників 

мають бути предметом уваги керівника? 

• чим зумовлюється значення 

соціально-психологічного клімату в 

• життєдіяльності організації? 

• які ознаки та критерії характеризують 

сприяти лий соціально-психологічний 

клімат? 

• у чому виявляється вплив соціально-

психологічного клімату на 

• ефективність трудової діяльності? 

• чому виникають міжособистісні 

стосунки та в яких формах вони 

• виявляються? 

Завдання 2. Проведіть огляд спеціальної 

літератури (підручники з менеджменту 

персоналу, періодичні видання, наукові 

видання тощо) за темами «Специфіка 

2. Козирєва О. В., Овсієнко О. В. 

Організація праці менеджера: навч. посіб. 

Харків: Видавництво Іванченка І. С., 2019. 

203 с. 

3. Краснокутська Н.С., Нащекіна 

О.М., Замула О.В. та ін. Менеджмент : 

навчальний посібник. Харків: «Друкарня 

Мадрид», 2019. 231 с. 

4. Мурашко M.I. Менеджмент 

персоналу: Навч. посіб. – 3-те вид., випр. і 

дон. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2018. 435 с. 

5. Муромець Н. Є. Менеджмент : 

навчальний посібник. Харків: ФОП Мезина 

В. В., 2017. 324 с. 

6. Міжнародний менеджмент : 

підручник. Київ: Центр учбової літератури, 

2018. 412 с. 

7. Назарчук Т. В., Косіюк О. М. 

Менеджмент організацій: навч. посіб. Київ: 

Центр учбової літератури, 2018. 560 с. 

8. Рульєв В. А., Гуткевич С. О. 

Менеджмент: навч. посіб. Київ: Центр 

учбової літератури, 2019. 312 с. 

9. Свидрук І.І., Миронов Ю.Б. 

Психологія управління та конфліктологія: 

підручник. Львів: Видавництво Львівського 

торговельно-економічного університету, 

2017. 320 c. 



жіночих колективів», «Специфіка чоловічих 

колективів», «Лідерські якості керівника в 

управлінні». За результатами аналізу 

підготуйте стислий реферат. 

Завдання для самостійної роботи: 

Питання для самоперевірки: 

1. Класифікація колективів. 

2. Зміст процесу створення трудового 

колективу. 

3. Етапи розвитку трудового колективу. 

4. Механізм створення й особливості 

формальних і неформальних груп. 

1. Коллектив авторов Harvard Business 

Review (HBR). Управление командой: 

деловой журнал. М.: Литагент Альпина. 

2017. 220 с.  

2. Козирєва О. В., Овсієнко О. В. 

Організація праці менеджера: навч. посіб. 

Харків: Видавництво Іванченка І. С., 2019. 

203 с. 

3. Краснокутська Н.С., Нащекіна 

О.М., Замула О.В. та ін. Менеджмент : 

навчальний посібник. Харків: «Друкарня 

Мадрид», 2019. 231 с. 

4. Мурашко M.I. Менеджмент 

персоналу: Навч. посіб. – 3-те вид., випр. і 

дон. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2018. 435 с. 

5. Муромець Н. Є. Менеджмент : 

навчальний посібник. Харків: ФОП Мезина 

В. В., 2017. 324 с. 

6. Міжнародний менеджмент : 

підручник. Київ: Центр учбової літератури, 

2018. 412 с. 

7. Назарчук Т. В., Косіюк О. М. 

Менеджмент організацій: навч. посіб. Київ: 

Центр учбової літератури, 2018. 560 с. 

8. Рульєв В. А., Гуткевич С. О. 

Менеджмент: навч. посіб. Київ: Центр 

учбової літератури, 2019. 312 с. 

9. Свидрук І.І., Миронов Ю.Б. 

Психологія управління та конфліктологія: 

підручник. Львів: Видавництво Львівського 

торговельно-економічного університету, 

2017. 320 c. 

 
Тема 8. Згуртованість та соціальний розвиток колективу 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

1. Згуртованість колективу: сутність, 

стадії 

2. Соціально-психологічні особливості 

колективу як об'єкту управління 

3. Соціальні ролі і відносини в 

колективі. Колективна творчість 

1. Виноградський М. Д., 

Виноградська А. М., Шканова О. М. 

Управління персоналом. 2-ге видання: Навч. 

посіб. К. : Центр учбової літератури, 2017. 

502 с. 

2. Мурашко M.I. Менеджмент 

персоналу: Навч. посіб. – 3-те вид., випр. і 

дон. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2018. 435 с. 

3. Рульєв В. А., Гуткевич С. О. 

Менеджмент: навч. посіб. Київ: Центр 

учбової літератури, 2019. 312 с. 

4. Свидрук І.І., Миронов Ю.Б. 

Психологія управління та конфліктологія: 

підручник. Львів: Видавництво Львівського 



торговельно-економічного університету, 

2017. 320 c. 

5. Хомяков В.І. Менеджмент 

підприємства.  2-ге вид. Київ: Кондор, 2018.  

434 с. 

6. Щекин Г. В. Основы кадрового 

менеджмента: Учебник 3-е издание, перераб. 

и доп.  К:МАУП, 2018.  352 с. 
https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/mn4_1

.pdf  

7. Шкільняк М.М., Овсянюк-

Бердадіна О.Ф., Крисько Ж.Л., Демків. 

Менеджмент: Навчальний посібник.  

Тернопіль: Крок, 2017.  252 с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

Ключові програмні питання 

1. Суть та стадії згуртованості 

колективу. 

2. Особливості управління персоналом 

на різних етапах розвитку колективу. 

3. Фактори, що впливають на 

згуртованість колективу. 

4. Соціально-психологічні особливості 

колективу як об’єкта управління. 

Психологічна сумісність працівників в 

організаціях. 

5. Сутність та значення соціального 

розвитку колективу. 

6. Зміст, етапи розробки проекту, 

затвердження та реалізація плану соціального 

розвитку 

 

Контрольні питання 

1. Дайте визначення поняття 

«згуртованість» трудового колективу. 

2. Якими параметрами 

характеризується ступінь згуртованості  

трудового колективу на різних стадіях його 

розвитку? 

3. У чому полягає психологічна 

сумісність працівників організації? 

4. Як визначається психологічна 

сумісність працівників організації? 

5. У чому полягають основні 

функціональні обов’язки менеджера як 

учасника міжособистісних відносин у 

колективі? 

6. Розкрийте сутність поняття 

соціальний розвиток трудового  колективу. 

 

Завдання 1. Проведіть огляд 

спеціальної літератури (підручники з 

менеджменту персоналу, періодичні видання, 

наукові видання тощо) за темами «Вимоги до 

1. Виноградський М. Д., 

Виноградська А. М., Шканова О. М. 

Управління персоналом. 2-ге видання: Навч. 

посіб. К. : Центр учбової літератури, 2017. 

502 с. 

2. Мурашко M.I. Менеджмент 

персоналу: Навч. посіб.  3-те вид., випр. і 

дон.  К. : Т-во «Знання», КОО, 2018. 435 с. 

3. Рульєв В. А., Гуткевич С. О. 

Менеджмент: навч. посіб. Київ: Центр 

учбової літератури, 2019. 312 с. 

4. Свидрук І.І., Миронов Ю.Б. 

Психологія управління та конфліктологія: 

підручник. Львів: Видавництво Львівського 

торговельно-економічного університету, 

2017. 320 c. 

5. Хомяков В.І. Менеджмент 

підприємства.  2-ге вид. Київ : Кондор, 2018. 

– 434 с. 

6. Щекин Г. В. Основы кадрового 

менеджмента: Учебник 3-е издание, перераб. 

и доп.  К:МАУП, 2018.  352 с. 
https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/mn4_1

.pdf  

7. Шкільняк М.М., Овсянюк-

Бердадіна О.Ф., Крисько Ж.Л., Демків. 

Менеджмент: Навчальний посібник.  

Тернопіль: Крок, 2017.  252 с. 

8. Балановська Т. І., Михайліченко М. 

В., Троян А. В. Сучасні технології 

управління персоналом: навчальний 

посібник. Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2020. 

466с. 
http://dglib.nubip.edu.ua/jspui/bitstream/123456

789/6297/3/Balanovska_STUP.pdf 

https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/mn4_1.pdf
https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/mn4_1.pdf
https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/mn4_1.pdf
https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/mn4_1.pdf
http://dglib.nubip.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6297/3/Balanovska_STUP.pdf
http://dglib.nubip.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6297/3/Balanovska_STUP.pdf


психологічних якостей працівників та 

керівників сучасних організацій», 

«Психологічні риси особистості керівника, 

вимоги до нього як до лідера», «Специфіка 

процесу управління персоналом в 

багатонаціональних організаціях». За 

результатами огляду підготуйте реферат. 

 

Завдання 2. Провести вивчення 

спеціальної літератури з методики побудови 

соціограми та матриці взаємних переваг. 

Підготувати бланки для  застосування цих 

методів для оцінки згуртованості 

студентської групи на семінарському занятті 

Завдання для самостійної роботи: 

Питання для самоперевірки: 

1. Що означають поняття «команда» 

та «управлінська команда»? 

2. Чим відрізняються поняття 

«колектив», «згуртований колектив», 

«команда»? 

3. В якій концепції управління 

персоналом науковцями вперше було 

розглянуто поняття 

4. «згуртований колектив»? 

5. Які фактори впливають на 

формування згуртованого колективу? 

6. На які види поділяються колективи 

за ступенем згуртованості? 

7. Назвіть основні психологічні якості 

працівників, що вивчаються в практиці 

управління персоналом. 

8. 7. Що означає поняття 

«психологічна сумісність» і чи завжди вона є 

основою формування згуртованого 

колективу? (Обґрунтуйте на прикладах). 

1. Виноградський М. Д., 

Виноградська А. М., Шканова О. М. 

Управління персоналом. 2-ге видання: Навч. 

посіб. К. : Центр учбової літератури, 2017. 

502 с. 

2. Мурашко M.I. Менеджмент 

персоналу: Навч. посіб.  3-те вид., випр. і 

дон.– К. : Т-во «Знання», КОО, 2018. 435 с. 

3. Рульєв В. А., Гуткевич С. О. 

Менеджмент: навч. посіб. Київ: Центр 

учбової літератури, 2019. 312 с. 

4. Свидрук І.І., Миронов Ю.Б. 

Психологія управління та конфліктологія: 

підручник. Львів: Видавництво Львівського 

торговельно-економічного університету, 

2017. 320 c. 

5. Хомяков В.І. Менеджмент 

підприємства.  2-ге вид. Київ: Кондор, 2018.  

434 с. 

6. Щекин Г. В. Основы кадрового 

менеджмента: Учебник 3-е издание, перераб. 

и доп.  К:МАУП, 2018.  352 с. 
https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/mn4_1

.pdf  

Шкільняк М.М., Овсянюк-Бердадіна О.Ф., 

Крисько Ж.Л., Демків. Менеджмент: 

Навчальний посібник.  Тернопіль: Крок, 

2017.  252 с. 

 

Тема 9. Оцінювання персоналу організації 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Ділове оцінювання персоналу 

підприємства: сутність, задачі, зміст і 

методологія. 

2. Різновиди оцінки персоналу за цілями.  

3. Критерії та методи оцінки персоналу. 

4. Основні принципи ефективного 

ділового оцінювання працівників. 

1. Верещагина Л.А. Психология 

персонала. Потребности, мотивація и 

ценности. Харьков: Гуманитарный Центр, 

2017. 232 с. 

2. Висоцький А.А. Малий бізнес. Велика 

гра. Київ: Visotsky Consulting, 2020. 221 с. 

3. Довгань Л. Є., Ведута Л. Л., Мохонько 

Г.А. Технології управління людськими 

https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/mn4_1.pdf
https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/mn4_1.pdf


ресурсами: навч. посібник. Київ: КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, 2018. 512 с. 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25275/1/

TULR_navch_posibn.pdf (дата звернення: 

12.12.21). 

4. Кібанов А. Я. Кадрова політика і 

стратегія управління персоналом. М.: 

Государственный университет управления. 

2019. 64 с. 

5. Петруня Ю. Є., Говоруха В. Б., 

Літовченко Б. В. та ін. Прийняття 

управлінських рішень: навч. посіб. К.: Центр 

учбової літератури, 2017. 216 с. 

6. Рульєв В. А., Гуткевич С. О. 

Менеджмент: навч. посіб. Київ: Центр 

учбової літератури, 2019. 312 с. 

7. Довідник кваліфікаційних 

характеристик професій працівників 

[Електронний ресурс].  Режим доступу: 

http://www.jobs.ua/ukr/dkhp/  

 

Семінарське заняття (2 год.): 

   Ключові програмні питання 
1. Сутність та види оцінки персоналу. 

2. Критерії та методи оцінки персоналу. 

Інформаційні джерела. 

3. Оцінювання якості роботи різних 

категорій персоналу. 

4. Оцінювання робітників і службовців. 

5. Оцінювання спеціалістів. 

6. Оцінювання керівників. 

7. Види атестацій персоналу. Зміст 

атестації для різних категорій персоналу. 

8. Організація проведення атестації 

персоналу. 

 

    Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте зміст функцій 

оцінювання персоналу. 

2. Назвіть методи оцінки роботи 

персоналу організації. 

3. З’ясуйте основні переваги і недоліки 

основних методів оцінки персону. 

4. Розкрити логічність послідовність 

процесу оцінки персоналу. 

5. Типи управлінських рішень за 

результатами оцінки персоналу. 

6. Порядок проведення атестації 

персоналу. 

7. Атестація на державній службі. 

 

Завдання 1. Підготуйтеся до 

обговорення на семінарському занятті таких 

проблемних питань: 

1. Верещагина Л.А. Психология 

персонала. Потребности, мотивація и 

ценности. Харьков: Гуманитарный Центр, 

2017. 232 с. 

2. Висоцький А.А. Малий бізнес. Велика 

гра. Київ: Visotsky Consulting, 2020. 221 с. 
3. Довгань Л. Є., Ведута Л. Л., Мохонько 

Г.А. Технології управління людськими 

ресурсами: навч. посібник. Київ: КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, 2018. 512 с. . 
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25275/1/

TULR_navch_posibn.pdf (дата звернення: 

12.12.21). 

4. Кібанов А. Я. Кадрова політика і 

стратегія управління персоналом. М.: 

Государственный университет управления. 

2019. 64 с. 

5. Петруня Ю. Є., Говоруха В. Б., 

Літовченко Б. В. та ін. Прийняття 

управлінських рішень: навч. посіб. К.: Центр 

учбової літератури, 2017. 216 с. 

6. Рульєв В. А., Гуткевич С. О. 

Менеджмент: навч. посіб. Київ: Центр 

учбової літератури, 2019. 312 с. 

7. Довідник кваліфікаційних 

характеристик професій працівників 

[Електронний ресурс].  Режим доступу: 

http://www.jobs.ua/ukr/dkhp/  

8. Балановська Т. І., Михайліченко М. 

В., Троян А. В. Сучасні технології 

управління персоналом: навчальний 

посібник. Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2020. 

466с. 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25275/1/TULR_navch_posibn.pdf
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25275/1/TULR_navch_posibn.pdf
http://www.jobs.ua/ukr/dkhp/
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25275/1/TULR_navch_posibn.pdf
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25275/1/TULR_navch_posibn.pdf
http://www.jobs.ua/ukr/dkhp/


 основні помилки в оцінюванні 

працівників; 

 зворотній зв'язок в процесі оцінки 

персоналу; 

 можливості використання самооцінки 

персоналу; 

 вплив процесу оцінювання на 

соціальну та економічну ефективність 

менеджменту персоналу 

Завдання 2. Написання есе за темою 

«Визначення індивідуальної вартості 

працівника для компанії». 

http://dglib.nubip.edu.ua/jspui/bitstream/123456

789/6297/3/Balanovska_STUP.pdf 

Завдання для самостійної роботи: 

Питання для самоперевірки: 

1. Розкрийте сутність процесу 

оцінювання персоналу. 

2. В чому полягає мета оцінювання 

персоналу? 

3. Які функції виконує оцінювання? 

4. Охарактеризуйте етапи процесу 

оцінювання персоналу. 

5. Які види оцінювання працівників ви 

знаєте? 

6. На яких засадах здійснюється 

оцінювання персоналу? 

7. Які документи є результатом оцінки 

персоналу? 

8. В чому полягає сутність методів 

оцінювання? 

9. Які види методів оцінювання ви 

знаєте? Охарактеризуйте їх. 

 

1. Верещагина Л.А. Психология 

персонала. Потребности, мотивація и 

ценности. Харьков: Гуманитарный Центр, 

2017. 232 с. 

2. Висоцький А.А. Малий бізнес. Велика 

гра. Київ: Visotsky Consulting, 2020. 221 с.  

3. Довгань Л. Є., Ведута Л. Л., Мохонько 

Г.А. Технології управління людськими 

ресурсами: навч. посібник. Київ: КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, 2018. 512 с. . 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25275/1/

TULR_navch_posibn.pdf (дата звернення: 

12.12.21). 

4. Кібанов А. Я. Кадрова політика і 

стратегія управління персоналом. М.: 

Государственный университет управления. 

2019. 64 с. 

5. Петруня Ю. Є., Говоруха В. Б., 

Літовченко Б. В. та ін. Прийняття 

управлінських рішень: навч. посіб. К.: Центр 

учбової літератури, 2017. 216 с. 

6. Рульєв В. А., Гуткевич С. О. 

Менеджмент: навч. посіб. Київ: Центр 

учбової літератури, 2019. 312 с. 

7. Довідник кваліфікаційних 

характеристик професій працівників 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.jobs.ua/ukr/dkhp/  

 

 
Тема 10. Управління розвитком і рухом персоналу організації 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Кар'єра: сутність, види, етапи 

2. Управління кар'єрою персоналу 

3. Навчання персоналу 

1. Веснин В.Р. Практический 

менеджмент персонала: Пособие по кадровой 

работе. М.: Юристъ, 2017. 496 с. 

2. Гордієнко О. О. «М’який» 

менеджмент: концептуалізація сучасністю. 

Гілея: науковий вісник. 2017. Вип. 122. С. 

196-199. 

http://dglib.nubip.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6297/3/Balanovska_STUP.pdf
http://dglib.nubip.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6297/3/Balanovska_STUP.pdf
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25275/1/TULR_navch_posibn.pdf
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25275/1/TULR_navch_posibn.pdf
http://www.jobs.ua/ukr/dkhp/


3. Доброва Н. В., Осипова М. М. Основи 

бізнесу: навч. посібн. Одеса, 2018. 305 с. 

4. Карпіловська С.Я., Мітельман Р.И., 

Синявський В.В., Ткаченко О.М., Б.О., 

Ящишин О. Основи професіографії: навч. 

посібник. К.: МАУП, 2017.148 с. 

5. Кібанов А. Я. Кадрова політика і 

стратегія управління персоналом. М.: 

Государственный университет управления. 

2019. 64 с. 

6. Коллектив авторов Harvard Business 

Review (HBR). Про лідерство. К. : КМ-БУКС, 

2018. 216 с. 

7. Коллектив авторов Harvard Business 

Review (HBR). Управление командой: 

деловой журнал. М.: Литагент Альпина. 

2017. 220 с.  

8. Козирєва О. В., Овсієнко О. В. 

Організація праці менеджера: навч. посіб. 

Харків: Видавництво Іванченка І. С., 2019. 

203 с. 

9. Сладкевич В.П. Мотивационный 

менеджмент: Курс лекций. К.: МАУП, 2017.  

168 с. 

 

 

Семінарське заняття (2 год.): 

Ключові програмні питання 

1. Професійний розвиток персоналу. 

2. Поняття про трудову кар’єру та 

просування по службі. 

3. Планування та управління 

службовою кар’єрою працівників. 

4. Моделі кар’єри: горизонтальна та 

вертикальна. Фактори, що визначають 

напрям та швидкість кар’єри. 

5. Методи соціального та морального 

впливу на персонал. 

6. Навчання персоналу. Професійна 

підготовка, підвищення кваліфікації, 

перепідготовка, стажування. 

7. Мобільність та рух персоналу. 

8. Ротація кадрів та збагачення праці як 

форми руху і підвищення кваліфікації 

працівників. 

9. Планування та підготовка резерву. 

Формування внутрішнього резерву. 

 

Контрольні питання 

1. Основні завдання розвитку персоналу 

організації. 

2. Які форми професійного навчання 

використовуються для розвитку персоналу. 

3. Розкрийте чинники, які зумовлюють 

1. Веснин В.Р. Практический 

менеджмент персонала: Пособие по кадровой 

работе. М.: Юристъ, 2017. 496 с. 

2. Гордієнко О. О. «М’який» 

менеджмент: концептуалізація сучасністю. 

Гілея: науковий вісник. 2017. Вип. 122. С. 

196-199. 

3. Доброва Н. В., Осипова М. М. Основи 

бізнесу: навч. посібн. Одеса, 2018. 305 с. 

4. Карпіловська С.Я., Мітельман Р.И., 

Синявський В.В., Ткаченко О.М., Б.О., 

Ящишин О. Основи професіографії: навч. 

посібник. К.: МАУП, 2017.148 с. 

5. Кібанов А. Я. Кадрова політика і 

стратегія управління персоналом. М.: 

Государственный университет управления. 

2019. 64 с. 

6. Коллектив авторов Harvard Business 

Review (HBR). Про лідерство. К. : КМ-БУКС, 

2018. 216 с. 

7. Коллектив авторов Harvard Business 

Review (HBR). Управление командой: 

деловой журнал. М.: Литагент Альпина. 

2017. 220 с.  

8. Козирєва О. В., Овсієнко О. В. 

Організація праці менеджера: навч. посіб. 

Харків: Видавництво Іванченка І. С., 2019. 

203 с. 



вибір форми підвищення кваліфікації для 

кожного конкретного працівника. 

4. Розкрити етапи формування резерву 

керівників у організації. 

5. Назвіть основні форми підготовки 

резерву керівників організації. 

6. Сформулюйте сутність поняття 

«кар’єра», назвіть основні її типи. 

7. Назвати види руху персоналу фірми, 

типи переміщення. 

 

Завдання 1. Підготуйтесь до тестового 

опитування за ключовими програмними 

питаннями теми. 

 

Завдання 2. Опрацюйте контрольні 

питання теми. Підготуйте стислі доповіді. 

9. Сладкевич В.П. Мотивационный 

менеджмент: Курс лекций. К.: МАУП, 2017.  

168 с. 

10. Балановська Т. І., Михайліченко М. 

В., Троян А. В. Сучасні технології 

управління персоналом: навчальний 

посібник. Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2020. 

466с. 
http://dglib.nubip.edu.ua/jspui/bitstream/123456

789/6297/3/Balanovska_STUP.pdf 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Питання для самоперевірки: 

1. Розкрийте сутність понять: «кар’єра», 

«трудова кар’єра», «ділова кар’єра». Назвіть 

та охарактеризуйте види трудової кар’єри. 

2. Охарактеризуйте етапи кар’єри. 

3. Назвіть мотиви кар’єри. 

4. Розкрийте сутність поняття 

«динамічність кар’єри». 

5. Висвітліть сутність та зміст 

управління кар’єрою персоналу 

підприємства. 

6. Охарактеризуйте види та модель 

навчання персоналу підприємства. 

7. Розкрийте специфіку оцінки 

ефективності навчання персоналу 

підприємства. 

 

Підготуйте відповіді у виді презентації. 

1. Веснин В.Р. Практический 

менеджмент персонала: Пособие по кадровой 

работе. М.: Юристъ, 2017. 496 с. 

2. Гордієнко О. О. «М’який» 

менеджмент: концептуалізація сучасністю. 

Гілея: науковий вісник. 2017. Вип. 122. С. 

196-199. 

3. Доброва Н. В., Осипова М. М. Основи 

бізнесу: навч. посібн. Одеса, 2018. 305 с. 

4. Карпіловська С.Я., Мітельман Р.И., 

Синявський В.В., Ткаченко О.М., Б.О., 

Ящишин О. Основи професіографії: навч. 

посібник. К.: МАУП, 2017.148 с. 

5. Кібанов А. Я. Кадрова політика і 

стратегія управління персоналом. М.: 

Государственный университет управления. 

2019. 64 с. 

6. Коллектив авторов Harvard Business 

Review (HBR). Про лідерство. К. : КМ-БУКС, 

2018. 216 с. 

7. Коллектив авторов Harvard Business 

Review (HBR). Управление командой: 

деловой журнал. М.: Литагент Альпина. 

2017. 220 с.  

8. Козирєва О. В., Овсієнко О. В. 

Організація праці менеджера: навч. посіб. 

Харків: Видавництво Іванченка І. С., 2019. 

203 с. 

9. Сладкевич В.П. Мотивационный 

менеджмент: Курс лекций. К.: МАУП, 2017.  

168 с. 

 

 

Тема 11. Управління процесом вивільнення персоналу 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

http://dglib.nubip.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6297/3/Balanovska_STUP.pdf
http://dglib.nubip.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6297/3/Balanovska_STUP.pdf


Лекція (2 год.): 

1. Способи вивільнення персоналу. 

Організація процесу звільнення 

2. Управління плинністю кадрів у 

підприємстві 

3. Управління безпекою персоналу 

1. Акімова Т. А. Теорія організації: 

навч. посібник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

367 с. 

2. Балановська Т.І., Гогуля О.П., 

Троян А.В. Словник-довідник з управління 

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

с. 

3. Довгань Л. Є., Ведута Л. Л., 

Мохонько Г.А. Технології управління 

людськими ресурсами: навч. посібник. Київ: 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 512 с. 

4. Кібанов А. Я. Кадрова політика і 

стратегія управління персоналом. М.: 

Государственный университет управления. 

2019. 64 с. 

5. Мурашко M.I. Менеджмент 

персоналу: Навч. посіб. – 3-те вид., випр. і 

дон. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2018. 435 с. 

6. Муромець Н. Є. Менеджмент : 

навчальний посібник. Харків : ФОП Мезина 

В. В., 2017. 324 с. 

7. Кодекс законів України про 

працю (зі змінами та доповненнями) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08    

8. Про зайнятість населення: Закон 

України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17   

9. Про колективні договори і угоди: 

Закон України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3356-12  

 

Семінарське заняття (2 год.): 

Ключові програмні питання 

1. Професійний розвиток персоналу. 

2. Поняття про трудову кар’єру та 

просування по службі. 

3. Планування та управління 

службовою кар’єрою працівників. 

4. Моделі кар’єри: горизонтальна та 

вертикальна. Фактори, що визначають 

напрям та швидкість кар’єри. 

5. Методи соціального та морального 

впливу на персонал. 

6. Навчання персоналу. Професійна 

підготовка, підвищення кваліфікації, 

перепідготовка, стажування. 

7. Мобільність та рух персоналу. 

8. Ротація кадрів та збагачення праці як 

форми руху і підвищення кваліфікації 

працівників. 

9. Планування та підготовка резерву. 

1. Акімова Т. А. Теорія організації: 

навч. посібник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

367 с. 

2. Балановська Т.І., Гогуля О.П., Троян 

А.В. Словник-довідник з управління 

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

с.  

3. Довгань Л. Є., Ведута Л. Л., Мохонько 

Г.А. Технології управління людськими 

ресурсами: навч. посібник. Київ: КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, 2018. 512 с. . 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25275/1/

TULR_navch_posibn.pdf (дата звернення: 

12.12.21). 

4. Кібанов А. Я. Кадрова політика і 

стратегія управління персоналом. М.: 

Государственный университет управления. 

2019. 64 с. 

5. Мурашко M.I. Менеджмент 

персоналу: Навч. посіб. – 3-те вид., випр. і 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3356-12
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25275/1/TULR_navch_posibn.pdf
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25275/1/TULR_navch_posibn.pdf


Формування внутрішнього резерву. 

 

Контрольні питання 

1. Основні завдання розвитку персоналу 

організації. 

2. Які форми професійного навчання 

використовуються для розвитку персоналу. 

3. Розкрийте чинники, які зумовлюють 

вибір форми підвищення кваліфікації для 

кожного конкретного працівника. 

4. Розкрити етапи формування резерву 

керівників у організації. 

5. Назвіть основні форми підготовки 

резерву керівників організації. 

6. Сформулюйте сутність поняття 

«кар’єра», назвіть основні її типи. 

7. Назвати види руху персоналу фірми, 

типи переміщення 

 

Завдання 1. Підготуйтесь до тестового 

опитування за ключовими програмними 

питаннями теми. 

 

Завдання 2. Опрацюйте контрольні 

питання теми. Підготуйте стислі доповіді. 

дон. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2018. 435 с. 

6. Муромець Н. Є. Менеджмент : 

навчальний посібник. Харків : ФОП Мезина 

В. В., 2017. 324 с. 

7. Кодекс законів України про 

працю (зі змінами та доповненнями) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08   

8. Про зайнятість населення: Закон 

України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17   

9. Про колективні договори і угоди: 

Закон України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3356-12  

 

Завдання для самостійної роботи: 

Питання для самоперевірки: 

1. Дайте визначення поняття 

«вивільнення персоналу». 

2. У чому відмінність звільнення і 

вивільнення персоналу? Які види 

вивільнення персоналу вам відомі? 

3. Перерахуйте причини звільнення 

персоналу з організації. Перелічіть етапи 

системи заходів щодо вивільнення 

персоналу. 

4. Назвіть права та гарантії працівників, 

що вивільняються з виробництва. У чому 

полягає підтримка вивільняється персоналу 

та її призначення? 

5. У чому полягають заборони та 

обмеження на звільнення окремих категорій 

працівників? 

Перерахуйте статті Трудового кодексу, що 

регламентують діяльність організації з 

питань вивільнення персоналу. 

1. Акімова Т. А. Теорія організації: навч. 

посібник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 367 с. 

2. Балановська Т.І., Гогуля О.П., Троян 

А.В. Словник-довідник з управління 

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

с. 

3. Довгань Л. Є., Ведута Л. Л., Мохонько 

Г.А. Технології управління людськими 

ресурсами: навч. посібник. Київ: КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, 2018. 512 с. . 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25275/1/

TULR_navch_posibn.pdf (дата звернення: 

12.12.21). 

4. Кібанов А. Я. Кадрова політика і 

стратегія управління персоналом. М.: 

Государственный университет управления. 

2019. 64 с. 

5. Мурашко M.I. Менеджмент персоналу: 

Навч. посіб. 3-те вид., випр. і дон.  К. : Т-во 

«Знання», КОО, 2018. 435 с. 

6. Муромець Н. Є. Менеджмент : 

навчальний посібник. Харків : ФОП Мезина 

В. В., 2017. 324 с. 

7. Кодекс законів України про працю (зі 

змінами та доповненнями) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08   

8. Про зайнятість населення: Закон України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3356-12
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25275/1/TULR_navch_posibn.pdf
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25275/1/TULR_navch_posibn.pdf
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08


http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17    

9. Про колективні договори і угоди: Закон 

України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3356-12  

 

 

Тема 12. Соціальне партнерство в організації 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Соціальне партнерство на 

підприємстві: сутність і функції 

2. Система регулювання соціально-

трудових відносин на підприємстві 

3. Колективний договір як засіб 

зміцнення соціального партнерства 

1. Агамирова Е.В. Управление 

персоналом в туризме и гостинично-

ресторанном бизнесе. Практикум. М.: 

Дашков и Ко, 2017. 180 с. 

2. Воронина Л.И. Социальное 

партнерство: учебное пособие. Москва: 

ЮРАЙТ, 2017. 247 с. 

3. Доброва Н. В., Осипова М. М. Основи 

бізнесу: навч. посібн. Одеса, 2018. 305 с. 

4. Муромець Н. Є. Менеджмент : 

навчальний посібник. Харків : ФОП Мезина 

В. В., 2017. 324 с. 

5. Петруня Ю. Є., Говоруха В. Б., 

Літовченко Б. В. та ін. Прийняття 

управлінських рішень: навч. посіб. К.: Центр 

учбової літератури, 2017. 216 с. 

6. Щекин Г. В. Основы кадрового 

менеджмента: Учебник 3-е издание, перераб. 

и доп.  К:МАУП, 2018.  352 с. 
https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/mn4_1.

pdf  

 

Семінарське заняття (2 год.): 

Ключові програмні питання 

1. Причини та фактори вивільнення 

персоналу. Процедура звільнення. 

2. Форми звільнення: з ініціативи 

адміністрації та за власним бажанням. 

3. Соціальні та виробничі критерії 

вибору працівників на звільнення. Соціальні 

гарантії. 

4. Типові порушення трудової та 

виконавської дисципліни, причини їх 

виникнення. 

5. Управління плинністю кадрів. 

6. Розробка заходів з регулювання 

плинності 

7. Управління безпекою персоналу. 

 

Контрольні питання 

1. Причини, фактори і форми 

вивільнення персоналу. 

2. Охарактеризуйте складові процесу 

вивільнення персоналу. 

1. Агамирова Е.В. Управление 

персоналом в туризме и гостинично-

ресторанном бизнесе. Практикум. М.: 

Дашков и Ко, 2017. 180 с. 

2. Воронина Л.И. Социальное 

партнерство: учебное пособие. Москва: 

ЮРАЙТ, 2017. 247 с. 

3. Доброва Н. В., Осипова М. М. Основи 

бізнесу: навч. посібн. Одеса, 2018. 305 с. 

4. Муромець Н. Є. Менеджмент : 

навчальний посібник. Харків : ФОП Мезина 

В. В., 2017. 324 с. 

5. Петруня Ю. Є., Говоруха В. Б., 

Літовченко Б. В. та ін. Прийняття 

управлінських рішень: навч. посіб. К.: Центр 

учбової літератури, 2017. 216 с. 

6. Щекин Г. В. Основы кадрового 

менеджмента: Учебник 3-е издание, перераб. 

и доп.  К:МАУП, 2018.  352 с 
https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/mn4_1

.pdf  

7. Балановська Т. І., Михайліченко М. В., 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3356-12
https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/mn4_1.pdf
https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/mn4_1.pdf
https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/mn4_1.pdf
https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/mn4_1.pdf


3. Які заходи охоплює програма 

аутсорсингу, основні заходи аутплейсменту? 

4. Порядок звільнення персоналу з 

ініціативи працівника. 

5. Порядок звільнення персоналу з 

ініціативи адміністрації організації. 

6. Правові підстави звільнення 

персоналу. 

7. Розкажіть про умови роботи за 

сумісництвом. 

 

Завдання 1. Підготуйтесь до тестового 

опитування за ключовими програмними 

питаннями теми. 

 

Завдання 2. Опрацюйте контрольні 

питання теми. Підготуйте стислі доповіді. 

Троян А. В. Сучасні технології управління 

персоналом: навчальний посібник. Київ: 

ФОП Ямчинський О.В., 2020. 466с. 
http://dglib.nubip.edu.ua/jspui/bitstream/123456

789/6297/3/Balanovska_STUP.pdf 

Завдання для самостійної роботи: 

Питання для самоперевірки: 

1. Поясніть підходи до трактування 

сутності соціального партнерство у вузькому 

і широкому значеннях. 

2. Яке суспільне призначення 

соціального партнерства? 

3. На яких рівнях здійснюється 

соціальне партнерство? 

4. Назвіть суб'єктів соціального 

партнерства. 

5. Що є предметом соціального 

партнерства? 

6. Які елементи для виконання 

суспільних функцій повинне мати соціальне 

партнерство? 

7. Назвіть традиційні функції 

соціального партнер-ства. 

8. Які специфічні завдання виконує 

соціальне партнерство в Україні, крім 

традиційних функцій? 

9. Назвіть основні форми соціального 

партнерства. 

10. На яких принципах має здійснюватися 

соціальне партнерство при укладанні 

колективних договорів і угод? 

1. Агамирова Е.В. Управление 

персоналом в туризме и гостинично-

ресторанном бизнесе. Практикум. М.: 

Дашков и Ко, 2017. 180 с. 

2. Воронина Л.И. Социальное 

партнерство: учебное пособие. Москва: 

ЮРАЙТ, 2017. 247 с. 

3. Доброва Н. В., Осипова М. М. Основи 

бізнесу: навч. посібн. Одеса, 2018. 305 с. 

4. Муромець Н. Є. Менеджмент : 

навчальний посібник. Харків : ФОП Мезина 

В. В., 2017. 324 с. 

5. Петруня Ю. Є., Говоруха В. Б., 

Літовченко Б. В. та ін. Прийняття 

управлінських рішень: навч. посіб. К.: Центр 

учбової літератури, 2017. 216 с. 

6. Щекин Г. В. Основы кадрового 

менеджмента: Учебник 3-е издание, перераб. 

и доп.  К:МАУП, 2018.  352 с 
https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/mn4_1

.pdf  

7. Балановська Т. І., Михайліченко М. 

В., Троян А. В. Сучасні технології 

управління персоналом: навчальний 

посібник. Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2020. 

466с. 
http://dglib.nubip.edu.ua/jspui/bitstream/123456

789/6297/3/Balanovska_STUP.pdf 

Заочна форма навчання 

Тема № 1. Управління персоналом в системі менеджменту організації 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Роль і значення управління 

персоналом як науки і навчальної 

дисципліни 

1. Акімова Т. А. Теорія організації: 

навч. посібник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

367 с. 

2. Балановська Т.І., Гогуля О.П., 

http://dglib.nubip.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6297/3/Balanovska_STUP.pdf
http://dglib.nubip.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6297/3/Balanovska_STUP.pdf
https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/mn4_1.pdf
https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/mn4_1.pdf
http://dglib.nubip.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6297/3/Balanovska_STUP.pdf
http://dglib.nubip.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6297/3/Balanovska_STUP.pdf


2. Управління персоналом як часткова 

функція менеджменту 

3. Етапи історичного розвитку 

управління персоналом 

Драгнєва Н.І., Драмарецька К.П., Троян А.В. 

Управління персоналом: навч. посібник. 2-ге 

вид. Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2018. 417 с. 

3. Назарчук Т. В., Косіюк О. М. 

Менеджмент організацій: навч. посіб. Київ: 

Центр учбової літератури, 2018. 560 с. 

4. Рульєв В. А., Гуткевич С. О. 

Менеджмент: навч. посіб. Київ: Центр 

учбової літератури, 2019. 312 с. 

5. Кодекс законів України про працю 

(зі змінами та доповненнями). URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08. 

6. Сладкевич В.П. Мотивационный 

менеджмент: Курс лекций. К.: МАУП, 2017.  

168 с. 

7. Балановська Т. І., Михайліченко М. В., 

Троян А. В. Сучасні технології управління 

персоналом: навчальний посібник. Київ: 

ФОП Ямчинський О.В., 2020. 466с. 
http://dglib.nubip.edu.ua/jspui/bitstream/123456

789/6297/3/Balanovska_STUP.pdf  

Семінарське заняття (2 год.): 

Ключові програмні питання 

1. Людина як об’єкт управління 

персоналом. 

2. Особливості та роль персоналу в 

досягненні конкурентоспроможності 

сучасних організацій. 

3. Управління персоналом як 

специфічна функція менеджменту. 

4. Зміст понять «трудові ресурси», 

«персонал», «кадри». 

5. Системний підхід до управління 

персоналом організації. 

6. Загальна модель управління 

персоналом.  

7. Аналіз сучасних концепцій і теорій 

управління персоналом. 

 

Питання для обговорення 

1. Розкрийте актуальність науки 

управління персоналом. 

2. Назвіть відзнаки основних 

концепцій управління персоналом. 

3. Назвіть головну ціль та підцілі 

функціонування системи управління 

персоналом. 

4. Охарактеризуйте основних 

суб’єктів системи управління персоналом. 

5. Назвіть класифікаційні ознаки і 

розкрийте зміст принципів управління 

персоналом. 

6. Надайте характеристику 

методів аналізу та побудови системи 

1. Акімова Т. А. Теорія організації: 

навч. посібник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

367 с. 

2. 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. 

3. Назарчук Т. В., Косіюк О. М. 

Менеджмент організацій: навч. посіб. Київ: 

Центр учбової літератури, 2018. 560 с. 

4. Рульєв В. А., Гуткевич С. О. 

Менеджмент: навч. посіб. Київ: Центр 

учбової літератури, 2019. 312 с. 

5. Кодекс законів України про працю 

(зі змінами та доповненнями). URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08. 

6. Сладкевич В.П. Мотивационный 

менеджмент: Курс лекций. К.: МАУП, 

2017.  168 с. 

7. Балановська Т. І., Михайліченко М. 

В., Троян А. В. Сучасні технології 

управління персоналом: навчальний 

посібник. Київ: ФОП Ямчинський О.В., 

2020. 466с. 
http://dglib.nubip.edu.ua/jspui/bitstream/12345

6789/6297/3/Balanovska_STUP.pdf 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08
http://dglib.nubip.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6297/3/Balanovska_STUP.pdf
http://dglib.nubip.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6297/3/Balanovska_STUP.pdf
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08
http://dglib.nubip.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6297/3/Balanovska_STUP.pdf
http://dglib.nubip.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6297/3/Balanovska_STUP.pdf


управління персоналом. 

Доповіді за результатами самостійної роботи. 

 

Завдання 1. Наведіть приклади світових та 

вітчизняних підприємств (організацій), які 

надають перевагу будь-якій з 

нижченаведених концепцій управління 

персоналом: використання людських 

ресурсів (labor resources use); управління 

персоналом (personnel management); 

управління людськими ресурсами (human 

resource management); управління людиною 

(human being management). 

 

Завдання 2. Проведіть огляд спеціальної 

літератури (підручники з менеджменту 

персоналу, періодичні видання, наукові 

видання тощо) за темами: 

- особливості управління персоналом у 

закордонних компаніях: можливості і 

використання досвіду українськими 

компаніями; 

- етапи історичного розвитку управління 

персоналом. 

Завдання для самостійної роботи: 

Питання для самоперевірки: 

1. У чому полягає роль управління 

персоналом як науки? 

2. Розкрийте сутність поняття «персонал». 

3. Назвіть основні компоненти організації як 

системи. 

4. Вкажіть мету курсу «Управління 

персоналом». 

5. Назвіть та охарактеризуйте основні 

завдання курсу «Управління персоналом». 

6. Назвіть та охарактеризуйте основні 

функції менеджменту. 

7. Доведіть важливість орієнтації уваги 

керівника до персоналу організації в 

сучасних 

соціально-економічних умовах України та 

світових тенденціях. 

8. Розкрийте сутність понять «суб’єкт» та 

«об’єкт» управління. 

9. Охарактеризуйте сутність та необхідність 

прямого та зворотного зв’язку між суб’єктом 

та об’єктом управління. 

1. Акімова Т. А. Теорія організації: 

навч. посібник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

367 с. 

2. 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. 

3. Назарчук Т. В., Косіюк О. М. 

Менеджмент організацій: навч. посіб. Київ: 

Центр учбової літератури, 2018. 560 с. 

4. Рульєв В. А., Гуткевич С. О. 

Менеджмент: навч. посіб. Київ: Центр 

учбової літератури, 2019. 312 с. 

5. Кодекс законів України про працю 

(зі змінами та доповненнями). URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08. 

6. Сладкевич В.П. Мотивационный 

менеджмент: Курс лекций. К.: МАУП, 2017.  

168 с. 

7. Балановська Т. І., Михайліченко М. 

В., Троян А. В. Сучасні технології 

управління персоналом: навчальний 

посібник. Київ: ФОП Ямчинський О.В., 

2020. 466с. 
http://dglib.nubip.edu.ua/jspui/bitstream/123456

789/6297/3/Balanovska_STUP.pdf 

 

Тема № 2. Управління персоналом як соціальна система 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08
http://dglib.nubip.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6297/3/Balanovska_STUP.pdf
http://dglib.nubip.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6297/3/Balanovska_STUP.pdf


Лекція (2 год.): 

3. Особистість: сутність, структура, 

організаційна поведінка. 

4. Структура і чисельність персоналу 

підприємства. 

1. Балановська Т.І., Гогуля О.П., Троян 

А.В. Словник-довідник з управління 

персоналом. Київ: ЦП «Компринт», 2017. 

516 с. 

2. Веснин В.Р. Практический менеджмент 

персонала: Пособие по кадровой работе. М.: 

Юристъ, 2017. 496 с. 

3. Виноградський М. Д., Виноградська А. 

М., Шканова О. М. Управління персоналом. 

2-ге видання: Навч. посіб. К. : Центр учбової 

літератури, 2017. 502 с. 

4. Довгань Л. Є., Ведута Л. Л., Мохонько 

Г.А. Технології управління людськими 

ресурсами: навч. посібник. Київ: КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, 2018. 512 с. 

5. Карпіловська С.Я., Мітельман Р.И., 

Синявський В.В., Ткаченко О.М., Б.О., 

Ящишин О. Основи професіографії: навч. 

посібник. К.: МАУП, 2017.148 с. 

6. Коллектив авторов Harvard Business 

Review (HBR). Управление командой: 

деловой журнал. М.: Литагент Альпина. 

2017. 220 с.  

7. Козирєва О. В., Овсієнко О. В. 

Організація праці менеджера: навч. посіб. 

Харків: Видавництво Іванченка І. С., 2019. 

203 с. 

8. Кодекс законів України про працю (зі 

змінами та доповненнями). URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08.  

Семінарське заняття (2 год.): 

Ключові програмні питання 

1. Персонал як суб’єкт та об’єкт 

управління. 

2. Класифікаційні ознаки персоналу за 

категоріями. Робітники та службовці. 

3. Структура персоналу: штатна, 

організаційна, соціальна, рольова. 

4. Соціальна структура персоналу: за 

віком, статтю, стажем роботи, рівнем освіти. 

5. Чисельність персоналу: нормативний, 

штатний, фактичний склад працівників. 

6. Категорії працівників у складі 

спискової чисельності. 

7. Вимоги до професійно-

кваліфікаційного рівня працівників. Поняття 

посади, професії, кваліфікації. 

8. Компетентність працівника. 

Професійна компетентність і професійна 

придатність. 

 

Питання для обговорення 

6. Розкрийте актуальність визначення 

персоналу як суб’єкта управління 

1. Балановська Т.І., Гогуля О.П., Троян А.В. 

Словник-довідник з управління персоналом. 

Київ: ЦП «Компринт», 2017. 516 с. 

2. Веснин В.Р. Практический менеджмент 

персонала: Пособие по кадровой работе. М.: 

Юристъ, 2017. 496 с. 

3. Виноградський М. Д., Виноградська А. 

М., Шканова О. М. Управління персоналом. 

2-ге видання: Навч. посіб. К. : Центр учбової 

літератури, 2017. 502 с. 

4. Довгань Л. Є., Ведута Л. Л., Мохонько 

Г.А. Технології управління людськими 

ресурсами: навч. посібник. Київ: КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, 2018. 512 с. 

5. Карпіловська С.Я., Мітельман Р.И., 

Синявський В.В., Ткаченко О.М., Б.О., 

Ящишин О. Основи професіографії: навч. 

посібник. К.: МАУП, 2017.148 с. 

6. Коллектив авторов Harvard Business 

Review (HBR). Управление командой: 

деловой журнал. М.: Литагент Альпина. 

2017. 220 с.  

7. Козирєва О. В., Овсієнко О. В. 

Організація праці менеджера: навч. посіб. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08


організацією. 

7. Розкрийте актуальність визначення 

персоналу як об’єкта управління 

організацією. 

8. Дайте характеристику соціальної 

структури персоналу підприємства. 

9. Назвіть вимоги до професійно-

кваліфікаційного рівня менеджерів 

підприємства. 

10. Дайте характеристику компетентності 

функціонального (лінійного) менеджера 

підприємства. 

 

Завдання 1. Проведіть огляд спеціальної 

літератури (підручники з менеджменту 

персоналу, періодичні видання, наукові 

видання тощо) за темою «Можливість 

використання партисипативного підходу до 

управління персоналом в українських 

компаніях». За результатами аналізу 

підготуйте стислий реферат. 

 

Завдання 2. Прокоментуйте наступний 

вислів П.Друкера: «Людьми не треба 

управляти. Завдання – направляти людей. 

Мета – зробити максимально продуктивними 

специфічні навички та знання кожного 

окремого працівника» 

 (Друкер П. Задачи  менеджмента в 21 веке. 

Пер. с англ. М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2001.  272 с. С.40).  

Чи згодні Ви з ним? Відповідь обґрунтуйте. 

За результатами напишіть есе. 

Харків: Видавництво Іванченка І. С., 2019. 

203 с. 

8. Кодекс законів України про працю (зі 

змінами та доповненнями). URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08.  

Завдання для самостійної роботи: 

Питання для самоперевірки: 

1. Дайте визначення поняттю 

«персонал». 

2. За якими ознаками класифікують 

персонал підприємства? 

3. Назвіть та охарактеризуйте принципи 

управління персоналом. 

4. Назвіть та охарактеризуйте методи 

управління персоналом. 

5. Розкрийте сутність, структуру та 

особливості поведінки особистості. 

6. Дайте визначення темпераменту та 

його види. 

7. Розкрийте сутність понять: 

«екстраверт», «інтроверт», «амберверт». 

8. Назвіть та охарактеризуйте характер і 

його види. 

9. Охарактеризуйте чисельність 

персоналу підприємства. 

1. Балановська Т.І., Гогуля О.П., Троян 

А.В. Словник-довідник з управління 

персоналом. Київ: ЦП «Компринт», 2017. 

516 с. 

2. Веснин В.Р. Практический 

менеджмент персонала: Пособие по 

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

3. Виноградський М. Д., Виноградська 

А. М., Шканова О. М. Управління 

персоналом. 2-ге видання: Навч. посіб. К. : 

Центр учбової літератури, 2017. 502 с. 

4. Довгань Л. Є., Ведута Л. Л., 

Мохонько Г.А. Технології управління 

людськими ресурсами: навч. посібник. Київ: 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 512 с. 

5. Карпіловська С.Я., Мітельман Р.И., 

Синявський В.В., Ткаченко О.М., Б.О., 

Ящишин О. Основи професіографії: навч. 

посібник. К.: МАУП, 2017.148 с. 

6. Коллектив авторов Harvard Business 

Review (HBR). Управление командой: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08


деловой журнал. М.: Литагент Альпина. 

2017. 220 с.  

7. Козирєва О. В., Овсієнко О. В. 

Організація праці менеджера: навч. посіб. 

Харків: Видавництво Іванченка І. С., 2019. 

203 с. 

8. Кодекс законів України про працю (зі 

змінами та доповненнями). URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08.  

 

Тема № 3. Кадрова політика і стратегія управління персоналом організації 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Поняття і значення сучасної 

кадрової політики підприємств 

2. Стратегії управління персоналом 

підприємства 

3. Зміст кадрової політики на різних 

етапах життєвого циклу підприємства 

1. Виноградський М. Д., Виноградська 

А. М., Шканова О. М. Управління 

персоналом. 2-ге видання: Навч. посіб. К. : 

Центр учбової літератури, 2017. 502 с. 

2. Доброва Н. В., Осипова М. М. Основи 

бізнесу: навч. посібн. Одеса, 2018. 305 с. 

3. Карпіловська С.Я., Мітельман Р.И., 

Синявський В.В., Ткаченко О.М., Б.О., 

Ящишин О. Основи професіографії: навч. 

посібник. К.: МАУП, 2017.148 с. 

4. Кібанов А. Я. Кадрова політика і 

стратегія управління персоналом. М.: 

Государственный университет управления. 

2019. 64 с. 

5. Коллектив авторов Harvard Business 

Review (HBR). Управление командой: 

деловой журнал. М.: Литагент Альпина. 

2017. 220 с. 

6. Свидрук І.І., Миронов Ю.Б. 

Психологія управління та конфліктологія: 

підручник. Львів: Видавництво Львівського 

торговельно-економічного університету, 

2017. 320 c. 

Семінарське заняття (2 год.): 

Ключові програмні питання 

1. Поняття та значення сучасної кадрової 

політики організацій. 

2. Основні структурні складові кадрової 

політики. 

3. Фактори, що впливають на 

формування кадрової політики. 

4. Стратегія управління персоналом. 

5. Взаємозв’язок стратегії розвитку 

організації, стратегії управління 

персоналом та кадрової політики. 

6. Зміст кадрової політики на різних 

етапах життєвого циклу організації. 

7. Розробка та реалізація кадрової 

політики у концептуальних кадрових 

документах. 

 

1.  Виноградський М. Д., Виноградська 

А. М., Шканова О. М. Управління 

персоналом. 2-ге видання: Навч. посіб. К. : 

Центр учбової літератури, 2017. 502 с. 

2. Доброва Н. В., Осипова М. М. Основи 

бізнесу: навч. посібн. Одеса, 2018. 305 с. 

3. Карпіловська С.Я., Мітельман Р.И., 

Синявський В.В., Ткаченко О.М., Б.О., 

Ящишин О. Основи професіографії: навч. 

посібник. К.: МАУП, 2017.148 с. 

4. Кібанов А. Я. Кадрова політика і 

стратегія управління персоналом. М.: 

Государственный университет управления. 

2019. 64 с. 

5. Коллектив авторов Harvard Business 

Review (HBR). Управление командой: 

деловой журнал. М.: Литагент Альпина. 

2017. 220 с. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08


8. Питання для обговорення 

9. Дайте визначення поняття кадрової 

політики організації. 

10. Назвіть і охарактеризуйте типи 

кадрової політики організації. 

11. Розкрийте сутність основних 

принципів роботи з персоналом. 

12. Дайте визначення стратегії управління 

персоналом підприємства. 

13. Чим відрізняється стратегія 

управління персоналом від стратегії 

розвитку організації. 

14. Охарактеризуйте основні етапи 

проектування кадрової політики. 

 

Завдання 3. За даними періодики та інших 

засобів масової інформації наведіть приклади 

сучасних світових та українських 

організацій, що реалізують певний тип 

кадрової політики (пасивну, реактивну, 

превентивну, активну, авантюристичну, 

відкриту, закриту). Відповідь обґрунтуйте. За 

результатами аналізу підготувати стислу 

усну доповідь. 

Завдання 4. Проведіть огляд спеціальної 

літератури (підручники з менеджменту 

персоналу, періодичні видання, наукові 

видання, нормативно-правової документації 

тощо) за темами «Правова база для 

здійснення сучасної кадрової політики (зміст 

та протиріччя)», «Роль держави у здійсненні 

кадрової політики», «Вплив стилю 

керівництва на кадрову політику». За 

результатами огляду підготуйте реферат. 

6. Свидрук І.І., Миронов Ю.Б. 

Психологія управління та конфліктологія: 

підручник. Львів: Видавництво Львівського 

торговельно-економічного університету, 

2017. 320 c. 

7. Балановська Т. І., Михайліченко М. 

В., Троян А. В. Сучасні технології 

управління персоналом: навчальний 

посібник. Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2020. 

466с. 
http://dglib.nubip.edu.ua/jspui/bitstream/123456

789/6297/3/Balanovska_STUP.pdf 

1. Завдання для самостійної роботи: 

Питання для самоперевірки: 

2. Розкрийте сутність, значення і цілі 

кадрової політики підприємства в 

сучасних умовах. 

3. Охарактеризуйте систему чинників, 

що визначають кадрову політику 

підприємства. 

4. Назвіть напрямки кадрової політики 

підприємства. 

5. Назвіть і охарактеризуйте типи 

кадрової політики підприємств. 

6. Розкрийте етапи проектування 

кадрової політики підприємства. 

7. Назвіть і охарактеризуйте стратегії 

управління персоналом підприємства. 

8. Розкрийте зміст кадрової політики на 

різних етапах життєвого циклу 

підприємств. 

 

1. Виноградський М. Д., Виноградська 

А. М., Шканова О. М. Управління 

персоналом. 2-ге видання: Навч. посіб. К. : 

Центр учбової літератури, 2017. 502 с. 

2. Доброва Н. В., Осипова М. М. Основи 

бізнесу: навч. посібн. Одеса, 2018. 305 с. 

3. Карпіловська С.Я., Мітельман Р.И., 

Синявський В.В., Ткаченко О.М., Б.О., 

Ящишин О. Основи професіографії: навч. 

посібник. К.: МАУП, 2017.148 с. 
https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/teor_p

ract_prof_orient.pdf  

4. Кібанов А. Я. Кадрова політика і 

стратегія управління персоналом. М.: 

Государственный университет управления. 

2019. 64 с. 

5. Коллектив авторов Harvard Business 

Review (HBR). Управление командой: 

деловой журнал. М.: Литагент Альпина. 

2017. 220 с. 

http://dglib.nubip.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6297/3/Balanovska_STUP.pdf
http://dglib.nubip.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6297/3/Balanovska_STUP.pdf
https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/teor_pract_prof_orient.pdf
https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/teor_pract_prof_orient.pdf


6. Свидрук І.І., Миронов Ю.Б. 

Психологія управління та конфліктологія: 

підручник. Львів: Видавництво Львівського 

торговельно-економічного університету, 

2017. 320 c. 

 

Тема № 4. Кадрове планування в організаціях 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Не передбачено навчальним планом  

Не передбачено навчальним планом  

Завдання для самостійної роботи: 

Питання для самоперевірки: 

1. Що відноситься до об'єктивних 

(зовнішніх) факторів, які необхідно 

враховувати при визначенні потреби 

організації в персоналі ? 

2. Які можливості прогнозування 

потреби в кадрах, що виникають у зв'язку зі 

звільненням за власним бажанням? 

3. Назвіть об’єктивні та суб’єктивні 

чинники зміни потреб організації у 

персоналі. 

4. Що є інформаційною базою для 

визначення поточних і перспективних потреб 

організації у персоналі? 

 

1. Агамирова Е.В. Управление 

персоналом в туризме и гостинично-

ресторанном бизнесе. Практикум. М.: 

Дашков и Ко, 2017. 180 с. 

2. Акімова Т. А. Теорія організації: навч. 

посібник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 367 с. 

3. Веснин В.Р. Практический 

менеджмент персонала: Пособие по 

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

4. Доброва Н. В., Осипова М. М. Основи 

бізнесу: навч. посібн. Одеса, 2018. 305 с. 

5. Коллектив авторов Harvard Business 

Review (HBR). Управление командой: 

деловой журнал. М.: Литагент Альпина. 

2017. 220 с. 

6. Краснокутська Н.С., Нащекіна О.М., 

Замула О.В. та ін.Менеджмент : навчальний 

посібник. Харків : «Друкарня Мадрид», 

2019. 231 с. 

7. Мурашко M.I. Менеджмент 

персоналу: Навч. посіб. – 3-те вид., випр. і 

дон. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2018. 435 с. 

8. Про колективні договори і угоди: 

Закон України. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3356-12    

9. Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів): Закон України. 

URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/137/98%D

0%B2%D1%80 . 

 

 

Тема № 5. Організація набору та відбору персоналу 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Не передбачено навчальним планом  

Не передбачено навчальним планом  

Завдання для самостійної роботи: 

Питання для самоперевірки: 

1. Виноградський М. Д., 

Виноградська А. М., Шканова О. М. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3356-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/137/98%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/137/98%D0%B2%D1%80


1. Які етапи включає процес 

комплектування підприємства працівниками? 

2. Які чинники обмежують вибір джерел 

набору персоналу? 

3. Які групи джерел набору персоналу 

можна виділити? 

4. Наведіть переваги та недоліки 

внутрішніх джерел набору персоналу. 

5. До яких зовнішніх організацій можна 

звертатися за отриманням послуг щодо 

набору персоналу? 

6. Які послуги з набору персоналу 

можна отримати в цих зовнішніх 

організаціях? 

7. Охарактеризуйте переваги та недоліки 

зовнішніх джерел набору персоналу. 

8. Розкрийте сутність аутсорсингу. 

9. Охарактеризуйте види рекрутингу. 

Управління персоналом. 2-ге видання: Навч. 

посіб. К. : Центр учбової літератури, 2017. 

502 с. 

2. Гордієнко О. О. «М’який» 

менеджмент: концептуалізація сучасністю. 

Гілея: науковий вісник. 2017. Вип. 122. С. 

196-199. 

3. Довгань Л. Є., Ведута Л. Л., 

Мохонько Г.А. Технології управління 

людськими ресурсами: навч. посібник. Київ: 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 512 с. 

4. Карпіловська С.Я., Мітельман Р.И., 

Синявський В.В., Ткаченко О.М., Б.О., 

Ящишин О. Основи професіографії: навч. 

посібник. К.: МАУП, 2017.148 с. 
https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/teor_p

ract_prof_orient.pdf  

5. Рульєв В. А., Гуткевич С. О. 

Менеджмент: навч. посіб. Київ: Центр 

учбової літератури, 2019. 312 с. 

6. Свидрук І.І., Миронов Ю.Б. 

Психологія управління та конфліктологія: 

підручник. Львів: Видавництво Львівського 

торговельно-економічного університету, 

2017. 320 c. 

7. Сладкевич В.П. Мотивационный 

менеджмент: Курс лекций. К.: МАУП, 2017.  

168 с. 

 

Тема № 6. Організування діяльності та функції служб персоналу 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Не передбачено навчальним планом  

Не передбачено навчальним планом  

Завдання для самостійної роботи: 

Питання для самоперевірки: 

1. У який відділ кадрова служба надає 

накази на візування? 

2. Відкіля кадрова служба одержує графіки 

відпусток працівників? 

3. Для якої категорії працюючих в 

особисту справу включаються витяги з 

протоколів зборів трудових колективів чи 

засновників? 

4. Що відноситься до розпорядницьких 

документів за особовим складом. 

5. Укажіть задачі кадрової служби. 

6. До функцій кадрової служби 

відносяться… 

7. Чи правомірно включення до складу 

особистої справи результатів тестування 

професійних і особистісних якостей 

1. Акімова Т. А. Теорія організації: 

навч. посібник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

367 с. 

2. Карпіловська С.Я., Мітельман Р.И., 

Синявський В.В., Ткаченко О.М., Б.О., 

Ящишин О. Основи професіографії: навч. 

посібник. К.: МАУП, 2017.148 с. 

3. Кібанов А. Я. Кадрова політика і 

стратегія управління персоналом. М.: 

Государственный университет управления. 

2019. 64 с. 

4. Коллектив авторов Harvard Business 

Review (HBR). Про лідерство. К.: КМ-БУКС, 

2018. 216 с. 

5. Муромець Н. Є. Менеджмент : 

навчальний посібник. Харків: ФОП Мезина 

В. В., 2017. 324 с. 

6. Довідник кваліфікаційних 

https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/teor_pract_prof_orient.pdf
https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/teor_pract_prof_orient.pdf


працівника? 

Ситуація 1. 

Вихідні дані: 

 У трудовий колектив, де існує конфлікт 

між двома групами з приводу впровадження 

нового стилю керівництва, прийшов новий 

керівник, запрошений зі сторони. 

Постановка завдання: 

Яким чином, на вашу думку, йому краще 

діяти, щоб нормалізувати психологічний 

клімат у колективі? 

д) встановити тісний контакт із 

прихильниками нововведень і, не приймаючи 

всерйоз доводи прихильників старого стилю 

роботи, вести роботу із впровадження 

нововведень; 

е) спробувати переконати й залучити на 

свою сторону прихильників колишнього 

стилю роботи, супротивників новацій; 

ж) вибрати найбільш авторитетних 

членів трудового колективу, доручити їм 

розібратися в ситуації, що склалася й 

запропонувати заходи для її нормалізації; 

з) вивчити перспективи розвитку 

колективу, поставити перед колективом нові 

завдання спільної трудової діяльності, 

спираючись на кращі досягнення й трудові 

традиції колективу, не протиставляти нове 

старому. 

 

характеристик професій працівників. URL: 

http://www.jobs.ua/ukr/dkhp/  

7. Кодекс законів України про працю 

(зі змінами та доповненнями).URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08    

8. Про зайнятість населення: Закон 

України. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17   

9. Про колективні договори і угоди: 

Закон України. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3356-12   

10. Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів): Закон України 

[Електронний ресурс]. –

 Режим доступу:

 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/13

7/98%D0%B2%D1%80  

 

 

Тема 7. Формування колективу організації 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Не передбачено навчальним планом  

Не передбачено навчальним планом  

Завдання для самостійної роботи: 

Питання для самоперевірки: 

1. Класифікація колективів. 

2. Зміст процесу створення 

трудового колективу. 

3. Етапи розвитку трудового 

колективу. 

4. Механізм створення й 

особливості формальних і неформальних 

груп. 

1. Коллектив авторов Harvard Business 

Review (HBR). Управление командой: 

деловой журнал. М.: Литагент Альпина. 

2017. 220 с.  

2. Козирєва О. В., Овсієнко О. В. 

Організація праці менеджера: навч. посіб. 

Харків: Видавництво Іванченка І. С., 2019. 

203 с. 

3. Краснокутська Н.С., Нащекіна 

О.М., Замула О.В. та ін. Менеджмент : 

навчальний посібник. Харків: «Друкарня 

Мадрид», 2019. 231 с. 

4. Мурашко M.I. Менеджмент 

персоналу: Навч. посіб. – 3-те вид., випр. і 

дон. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2018. 435 с. 

5. Муромець Н. Є. Менеджмент : 

http://www.jobs.ua/ukr/dkhp/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3356-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/137/98%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/137/98%D0%B2%D1%80


навчальний посібник. Харків: ФОП Мезина 

В. В., 2017. 324 с. 

6. Міжнародний менеджмент : 

підручник. Київ: Центр учбової літератури, 

2018. 412 с. 

7. Назарчук Т. В., Косіюк О. М. 

Менеджмент організацій: навч. посіб. Київ: 

Центр учбової літератури, 2018. 560 с. 

8. Рульєв В. А., Гуткевич С. О. 

Менеджмент: навч. посіб. Київ: Центр 

учбової літератури, 2019. 312 с. 

9. Свидрук І.І., Миронов Ю.Б. 

Психологія управління та конфліктологія: 

підручник. Львів: Видавництво Львівського 

торговельно-економічного університету, 

2017. 320 c. 

 
Тема 8. Згуртованість та соціальний розвиток колективу 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Не передбачено навчальним планом  

Не передбачено навчальним планом  

Завдання для самостійної роботи: 

Питання для самоперевірки: 

1. Що означають поняття «команда» та 

«управлінська команда»? 

2. Чим відрізняються поняття 

«колектив», «згуртований колектив», 

«команда»? 

3. В якій концепції управління 

персоналом науковцями вперше було 

розглянуто поняття 

4. «згуртований колектив»? 

5. Які фактори впливають на 

формування згуртованого колективу? 

6. На які види поділяються колективи за 

ступенем згуртованості? 

7. Назвіть основні психологічні якості 

працівників, що вивчаються в практиці 

управління персоналом. 

8. 7. Що означає поняття 

«психологічна сумісність» і чи завжди вона є 

основою формування згуртованого 

колективу? (Обґрунтуйте на прикладах). 

1. Виноградський М. Д., 

Виноградська А. М., Шканова О. М. 

Управління персоналом. 2-ге видання: Навч. 

посіб. К. : Центр учбової літератури, 2017. 

502 с. 

2. Мурашко M.I. Менеджмент 

персоналу: Навч. посіб.  3-те вид., випр. і 

дон.– К. : Т-во «Знання», КОО, 2018. 435 с. 

3. Рульєв В. А., Гуткевич С. О. 

Менеджмент: навч. посіб. Київ: Центр 

учбової літератури, 2019. 312 с. 

4. Свидрук І.І., Миронов Ю.Б. 

Психологія управління та конфліктологія: 

підручник. Львів: Видавництво Львівського 

торговельно-економічного університету, 

2017. 320 c. 

5. Хомяков В.І. Менеджмент 

підприємства.  2-ге вид. Київ: Кондор, 2018.  

434 с. 

6. Щекин Г. В. Основы кадрового 

менеджмента: Учебник 3-е издание, перераб. 

и доп.  К:МАУП, 2018.  352 с. 
https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/mn4_1

.pdf  

7. Шкільняк М.М., Овсянюк-

Бердадіна О.Ф., Крисько Ж.Л., Демків. 

Менеджмент: Навчальний посібник.  

Тернопіль: Крок, 2017.  252 с. 

 

Тема 9. Оцінювання персоналу організації 

https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/mn4_1.pdf
https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/mn4_1.pdf


Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Не передбачено навчальним планом  

Не передбачено навчальним планом  

Завдання для самостійної роботи: 

Питання для самоперевірки: 

10. Розкрийте сутність процесу 

оцінювання персоналу. 

11. В чому полягає мета оцінювання 

персоналу? 

12. Які функції виконує оцінювання? 

13. Охарактеризуйте етапи процесу 

оцінювання персоналу. 

14. Які види оцінювання працівників ви 

знаєте? 

15. На яких засадах здійснюється 

оцінювання персоналу? 

16. Які документи є результатом оцінки 

персоналу? 

17. В чому полягає сутність методів 

оцінювання? 

18. Які види методів оцінювання ви 

знаєте? Охарактеризуйте їх. 

 

1. Верещагина Л.А. Психология 

персонала. Потребности, мотивація и 

ценности. Харьков: Гуманитарный Центр, 

2017. 232 с. 

2. Висоцький А.А. Малий бізнес. 

Велика гра. Київ: Visotsky Consulting, 2020. 

221 с.  

3. Довгань Л. Є., Ведута Л. Л., 

Мохонько Г.А. Технології управління 

людськими ресурсами: навч. посібник. Київ: 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 512 с. . 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25275/1/

TULR_navch_posibn.pdf (дата звернення: 

12.12.21). 

4. Кібанов А. Я. Кадрова політика і 

стратегія управління персоналом. М.: 

Государственный университет управления. 

2019. 64 с. 

5. Петруня Ю. Є., Говоруха В. Б., 

Літовченко Б. В. та ін. Прийняття 

управлінських рішень: навч. посіб. К.: Центр 

учбової літератури, 2017. 216 с. 

6. Рульєв В. А., Гуткевич С. О. 

Менеджмент: навч. посіб. Київ: Центр 

учбової літератури, 2019. 312 с. 

7. Довідник кваліфікаційних 

характеристик професій працівників 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.jobs.ua/ukr/dkhp/  

 

 
Тема 10. Управління розвитком і рухом персоналу організації 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Не передбачено навчальним планом  

Не передбачено навчальним планом  

Завдання для самостійної роботи: 

Питання для самоперевірки: 

8. Розкрийте сутність понять: «кар’єра», 

«трудова кар’єра», «ділова кар’єра». Назвіть 

та охарактеризуйте види трудової кар’єри. 

9. Охарактеризуйте етапи кар’єри. 

10. Назвіть мотиви кар’єри. 

11. Розкрийте сутність поняття 

«динамічність кар’єри». 

1. Веснин В.Р. Практический 

менеджмент персонала: Пособие по 

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

2. Гордієнко О. О. «М’який» 

менеджмент: концептуалізація сучасністю. 

Гілея: науковий вісник. 2017. Вип. 122. С. 

196-199. 

3. Доброва Н. В., Осипова М. М. Основи 

бізнесу: навч. посібн. Одеса, 2018. 305 с. 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25275/1/TULR_navch_posibn.pdf
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25275/1/TULR_navch_posibn.pdf
http://www.jobs.ua/ukr/dkhp/


12. Висвітліть сутність та зміст 

управління кар’єрою персоналу 

підприємства. 

13. Охарактеризуйте види та модель 

навчання персоналу підприємства. 

14. Розкрийте специфіку оцінки 

ефективності навчання персоналу 

підприємства. 

 

Підготуйте відповіді у виді презентації. 

4. Карпіловська С.Я., Мітельман Р.И., 

Синявський В.В., Ткаченко О.М., Б.О., 

Ящишин О. Основи професіографії: навч. 

посібник. К.: МАУП, 2017.148 с. 

5. Кібанов А. Я. Кадрова політика і 

стратегія управління персоналом. М.: 

Государственный университет управления. 

2019. 64 с. 

6. Коллектив авторов Harvard Business 

Review (HBR). Про лідерство. К. : КМ-

БУКС, 2018. 216 с. 

7. Коллектив авторов Harvard Business 

Review (HBR). Управление командой: 

деловой журнал. М.: Литагент Альпина. 

2017. 220 с.  

8. Козирєва О. В., Овсієнко О. В. 

Організація праці менеджера: навч. посіб. 

Харків: Видавництво Іванченка І. С., 2019. 

203 с. 

9. Сладкевич В.П. Мотивационный 

менеджмент: Курс лекций. К.: МАУП, 2017.  

168 с. 

 

 

Тема 11. Управління процесом вивільнення персоналу 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Не передбачено навчальним планом  

Не передбачено навчальним планом  

Завдання для самостійної роботи: 

Питання для самоперевірки: 

6. Дайте визначення поняття 

«вивільнення персоналу». 

7. У чому відмінність звільнення і 

вивільнення персоналу? Які види 

вивільнення персоналу вам відомі? 

8. Перерахуйте причини звільнення 

персоналу з організації. Перелічіть етапи 

системи заходів щодо вивільнення 

персоналу. 

9. Назвіть права та гарантії працівників, 

що вивільняються з виробництва. У чому 

полягає підтримка вивільняється персоналу 

та її призначення? 

10. У чому полягають заборони та 

обмеження на звільнення окремих категорій 

працівників? 

Перерахуйте статті Трудового кодексу, що 

регламентують діяльність організації з 

питань вивільнення персоналу. 

1. Акімова Т. А. Теорія організації: 

навч. посібник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

367 с. 

2. Балановська Т.І., Гогуля О.П., Троян 

А.В. Словник-довідник з управління 

персоналом. Київ: ЦП «Компринт», 2017. 

516 с. 

3. Довгань Л. Є., Ведута Л. Л., 

Мохонько Г.А. Технології управління 

людськими ресурсами: навч. посібник. Київ: 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 512 с. . 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25275/1/

TULR_navch_posibn.pdf (дата звернення: 

12.12.21). 

4. Кібанов А. Я. Кадрова політика і 

стратегія управління персоналом. М.: 

Государственный университет управления. 

2019. 64 с. 

5. Мурашко M.I. Менеджмент 

персоналу: Навч. посіб. 3-те вид., випр. і дон.  

К. : Т-во «Знання», КОО, 2018. 435 с. 

6. Муромець Н. Є. Менеджмент : 

навчальний посібник. Харків : ФОП Мезина 

В. В., 2017. 324 с. 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25275/1/TULR_navch_posibn.pdf
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25275/1/TULR_navch_posibn.pdf


7. Кодекс законів України про працю 

(зі змінами та доповненнями) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08   

8. Про зайнятість населення: Закон 

України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17    

9. Про колективні договори і угоди: 

Закон України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3356-12  

 

 

Тема 12. Соціальне партнерство в організації 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Не передбачено навчальним планом  

Не передбачено навчальним планом  

Завдання для самостійної роботи: 

Питання для самоперевірки: 

11. Поясніть підходи до трактування 

сутності соціального партнерство у вузькому 

і широкому значеннях. 

12. Яке суспільне призначення 

соціального партнерства? 

13. На яких рівнях здійснюється 

соціальне партнерство? 

14. Назвіть суб'єктів соціального 

партнерства. 

15. Що є предметом соціального 

партнерства? 

16. Які елементи для виконання 

суспільних функцій повинне мати соціальне 

партнерство? 

17. Назвіть традиційні функції 

соціального партнер-ства. 

18. Які специфічні завдання виконує 

соціальне партнерство в Україні, крім 

традиційних функцій? 

19. Назвіть основні форми соціального 

партнерства. 

20. На яких принципах має здійснюватися 

соціальне партнерство при укладанні 

колективних договорів і угод? 

1. Агамирова Е.В. Управление 

персоналом в туризме и гостинично-

ресторанном бизнесе. Практикум. М.: 

Дашков и Ко, 2017. 180 с. 

2. Воронина Л.И. Социальное 

партнерство: учебное пособие. Москва: 

ЮРАЙТ, 2017. 247 с. 

3. Доброва Н. В., Осипова М. М. 

Основи бізнесу: навч. посібн. Одеса, 2018. 

305 с. 

4. Муромець Н. Є. Менеджмент : 

навчальний посібник. Харків : ФОП Мезина 

В. В., 2017. 324 с. 

5. Петруня Ю. Є., Говоруха В. Б., 

Літовченко Б. В. та ін. Прийняття 

управлінських рішень: навч. посіб. К.: Центр 

учбової літератури, 2017. 216 с. 

6. Щекин Г. В. Основы кадрового 

менеджмента: Учебник 3-е издание, перераб. 

и доп.  К:МАУП, 2018.  352 с 
https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/mn4_1

.pdf  

7. Балановська Т. І., Михайліченко М. 

В., Троян А. В. Сучасні технології 

управління персоналом: навчальний 

посібник. Київ: ФОП Ямчинський О.В., 

2020. 466с. 
http://dglib.nubip.edu.ua/jspui/bitstream/123456

789/6297/3/Balanovska_STUP.pdf 
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6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів 

в умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на семінарських 

заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав був 

відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін після 

повернення до навчання. Студент, який не використав надане йому право у встановлений 

термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 

балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, мають в повному обсязі 

виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з викладачем. 

Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. У випадку відсутності 

студента на проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої документально, йому 

призначається інша дата складання модульної контрольної роботи. 

Політика академічної доброчесності 
Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу 

академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських доповідях 

є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час проведення 

модульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її складання та 

виставлення негативної оцінки. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

Форма проміжного контролю: модульна контрольна робота 

Зразок модульної контрольної роботи 

Модульний контроль з дисципліни «Підприємництво та бізнес-культура» проводиться 

у тестовій формі. Кількість модульних контрольних робіт на дисципліну – 1. 

Приклад: 

Варіант 1  

1. Група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення 

спільної мети – це: 

а) колектив;  

б) організація;  

в) кадри; 

г) персонал. 

2. На зростаючій ролі людини в процесі виробництва і в суспільстві 

базуються теорії управління: 
а) марксистські; 

 б) класичні; 

в) неокласичні;  

г) тейлористські. 

3. В управлінні персоналом кадри виступають:  

а) об’єктом, а не суб’єктом управління; 

б) не об’єктом, а суб’єктом управління;  

в) не об’єктом і не суб’єктом управління;  

г) і об’єктом, і суб’єктом управління. 

4. Предметом вивчення управління персоналом є:  

а) професійні здібності людей; 

б) взаємовідносини працівників у колективі;  

в) люди; 

г) трудові ресурси. 

5. Основною метою управління персоналом в сучасних умовах є:  

а) вивчення взаємовідносин працівників; 



б) поєднання ефективного навчання персоналу, підвищення кваліфікації та мотивації 

для розвитку здібностей працівників; 

в) відбір працівників, оцінка трудової діяльності з метою досягнення цілей організації 

та особистих цілей працівників; 

г) покращення умов праці людей з метою підвищення продуктивності і якості праці. 

6. “Створення ефективної системи роботи з кадрами на виробництві та 

механізму у правління нею” як один із етапів управління персоналом означає: 

а) відбір і підготовку кваліфікованих спеціалістів і менеджерів по кадрах та розробка 

оптимальної структури кадрової служби; 

б) розробку системи мотивації з метою залучення, найму та збереження працівників, 

розробку процедур переміщення працівників на посадах; 

в) знання та використання джерел задоволення потреби в кадрах; 

г) розробку та здійснення програм для навчання трудовим навикам, які необхідні для 

ефективного виконання роботи. 

7. “Планування людських ресурсів” як один із етапів управління персоналом 

означає:  
а) розробку плану задоволення потреби в кадрах; 

б) знання та використання джерел задоволення потреби в кадрах; 

в) відбір та підготовку кваліфікованих спеціалістів і менеджерів по кадрах та розробка 

оптимальної структури кадрової служби; 

г) розробку системи залучення, найму та збереження працівників. 

8. “Набір персоналу” як один із етапів управління персоналом означає:  

а) розробку плану задоволення потреби в кадрах; 

б) знання та використання джерел задоволення потреби в кадрах;  

в) введення прийнятих працівників у фірму; 

г) розробку системи мотивації з метою залучення, найму та збереження працівників, 

розробку процедур переміщення працівників на посадах. 

9. “Профорієнтація і адаптація кадрів” як один із етапів управління 

персоналом означає: 

а) розвиток у працівників розуміння вимог до них та того, яка праця отримує заслужену 

оцінку; 

б) введення прийнятих працівників у фірму, розвиток у працівників розуміння вимог до 

них та того, яка праця отримує заслужену оцінку; 

в) розробку і здійснення програм для навчання трудовим навикам; 

г) розробку системи мотивації з метою залучення, найму і збереження працівників, 

розробку процедур переміщення працівників на посадах. 

10. “Навчання персоналу” як один із етапів управління персоналом означає: 

а) введення прийнятих працівників у фірму, розвиток у працівників розуміння вимог до 

них та того, яка праця отримує заслужену оцінку; 

б) розвиток у працівників розуміння вимог до них та того, яка праця отримує заслужену 

оцінку; 

в) розробку і здійснення програм для навчання трудовим навикам, які необхідні для 

ефективного виконання роботи; 

г) розробку системи мотивації з метою залучення, найму і збереження працівників. 

 

Приклади ситуаційних завдань 

Ситуація 1. 

Вихідні дані: 

  

У трудовий колектив, де існує конфлікт між двома групами з приводу впровадження 

нового стилю керівництва, прийшов новий керівник, запрошений зі сторони. 

Постановка завдання: 

Яким чином, на вашу думку, йому краще діяти, щоб нормалізувати психологічний 

клімат у колективі? 



и) встановити тісний контакт із прихильниками нововведень і, не приймаючи всерйоз 

доводи прихильників старого стилю роботи, вести роботу із впровадження 

нововведень; 

к) спробувати переконати й залучити на свою сторону прихильників колишнього стилю 

роботи, супротивників новацій; 

л) вибрати найбільш авторитетних членів трудового колективу, доручити їм розібратися 

в ситуації, що склалася й запропонувати заходи для її нормалізації; 

м) вивчити перспективи розвитку колективу, поставити перед колективом нові завдання 

спільної трудової діяльності, спираючись на кращі досягнення й трудові традиції 

колективу, не протиставляти нове старому. 

 

Ситуація 2. 

Вихідні дані: 

Ви керівник виробничого колективу. У період нічного чергування один з ваших 

робітників у стані алкогольного сп'яніння зіпсував дороге устаткування. Інший, намагаючись 

його відремонтувати, одержав травму. Винуватець телефонує до Вас додому й запитує, як їм 

діяти? 

Постановка завдання: 

Як ви відповісте на дзвінок? 

а) Дійте відповідно до інструкції. Прочитайте її, вона лежить у мене на столі; 

б) Доповісте про те, що трапилося, вахтерові. Складіть акт про поломку устаткування, 

потерпілий нехай іде до чергової медсестри; 

в) Без мене не починайте ніяких дій, зараз я приїду й розберуся; 

г) У якому стані потерпілий? Якщо необхідно, терміново викличте лікаря! 

 

Ситуація 3. 

Вихідні дані: 

Одного разу ви виявилися учасником дискусії декількох керівників про те, як краще 

працювати з підлеглими. 

Постановка завдання: 

Яка з точок зору Вам сподобалася найбільше й чому? 

а) щоб підлеглий добре працював потрібно підходити до кожного індивідуально, 

враховуючі якості особистості; 

б) все це дріб'язки. Головне в оцінці людей - це їхні ділові якості, ретельність. 

в) Кожний повинен виконувати свої обов’язки; 

г) успіху в керівництві можна домогтися лише в тому випадку, якщо підлеглі довіряють 

своєму керівникові та поважають його; 

д) це правильно, але кращими стимулами в роботі є чіткий наказ, пристойна зарплата, 

премія. 

 

Ситуація 4. 

Вихідні дані: 

Ви начальник цеху. Після реорганізації Вам терміново необхідно перекомплектувати 

бригади згідно із штатним розписом. 

Постановка завдання: 

Який шлях ви оберете й чому? 

а) візьметеся за справу самі, розглянете всі списки й особисті справи працівників, 

запропонуєте свій проект на зборах колективу; 

б) запропонуєте вирішувати це запитання відділу кадрів - адже це їхня робота; 

в) щоб уникнути конфлікту, запропонуєте висловити свої побажання

 всім зацікавленим особам; 

г) спочатку визначите, хто буде очолювати нові бригади, потім доручите цим людям 

подати свої пропозиції щодо складу бригад. 

 



Ситуація 5. 

Вихідні дані: 

Між двома підлеглими(колегами) виник конфлікт, який заважає їм успішно працювати. 

Кожний з них окремо звертався до Вас із проханням розібратися й підтримати їхню позицію. 

Постановка завдання: 

Виберіть і обґрунтуйте свій варіант поведінки в ситуації: 

а) припинити конфлікт на роботі, а конфліктні відносини

 порекомендувати розв`язувати в неслужбовий час; 

б) попросити розібратися в конфліктах фахівців лабораторії соціологічних досліджень 

або іншого підрозділу служби управління персоналом, у чиї функції це входить; 

в) особисто спробувати розібратися в мотивах конфлікту й знайти прийнятний для обох 

сторін варіант примирення; 

г) з'ясувати, хто із членів колективу є авторитетом для конфліктуючих співробітників, і 

спробувати через нього вплинути на них. 

 

Перелік питань для самоперевірки: 
 

1. Трудові ресурси країни. Характеристика категорій населення, що до них відносяться. 

2. Колектив: сутність поняття та основні ознаки. 

3. Зміст основних напрямків профорієнтаційної роботи. 

4. Зайняте та безробітне населення. Категорії населення, що до них відносяться. 

5. Сутність і види колективів. 

6. Види адаптації. Основні умови успішної трудової адаптації. 

7. Сутність поняття «соціально-трудові відносини». 

8. Основні психологічні характеристики колективу. 

9. Сутність, типи та види атестації персоналу. 

10. Характеристика основних типів соціально-трудових відносин. 

11. Етапи розвитку колективу. 

12. Сутність ринку праці, основні його характеристики. 

13. Основні принципи створення ефективної команди. 

14. Поняття і основні види ділової кар’єри. 

15. Сутність понять «зайнятість населення» і «зайнятість персоналу організації». 

16. Специфіка процесу управління персоналом в багатонаціональних організаціях. 

17. Характеристика процесу відбору кандидата на зайняття вакантної посади. 

18. Сутність поняття «безробіття». Характеристика форм безробіття. 

19. Сутність і цілі кадрової політики організації. 

20. Принципи та методи формування кадрового резерву. 

21. Державна система управління трудовими ресурсами. 

22. Специфіка кадрової політики в умовах ринкової системи господарювання. 

23. Сутність та класифікація мотивації. 

24. Мета і завдання Міжнародної організації праці. 

25. Сутність, цілі та завдання кадрового планування. 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

8.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку за 

традиційною шкалою 

Підсумковий бал 
Оцінка за традиційною шкалою 

залік 

90-100 

зараховано 89-70 

51-69 



26-50 не зараховано 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість 

балів 

70 балів 

 (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за 

відповіді на семінарських заняттях та 

виконання індивідуальних завдань, 

який переводиться у 100- бальну 

шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,4 

30 балів  

(проміжний контроль) – за 

результатами  виконання 

модульної контрольної 

роботи 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 16 балів (проміжний 

контроль) 

 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. Під час 

поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських заняттях та результати 

самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль відбувається відповідно до 

«Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в 

ІДГУ». 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термі-нологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується 

необхідною літе-ратурою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє 

навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без 

аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання навчальної 

дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних 

завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf


теоретичних питань та практичних завдань. 

 

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

 
Вид роботи Максимальна кількість балів 

Презентація до завдання 5 

Конспект тем для самостійної роботи 5 

Реферат 5 

Розв’язання задач (ситуацій) 5 

Тестові завдання 5 

Проходження курсів у відповідності до тем навчальної 

дисципліни на платформах ЕdEra,  Prometheus та ін. 

5 

 

Максимальна кількість балів за виконання будь-якого з видів індивідуальних завдань 

складає 5 балів. 

Оцінювання доповіді (реферату) здійснюється за такими критеріями: самостійність та 

оригінальність дослідження, виконання поставлених автором завдань, здатність здійснювати 

узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність помилок при 

оформленні цитування й посилань на джерела.  

Критеріями розв’язання задач (ситуацій) є знання методики здійснення розрахунків, 

вміння нестандартно підходити до розв’язання управлінських ситуацій та робити 

обґрунтовані висновки. 

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання та передбачає написання 

реферату на одну із запропонованих тем. Разом з тим у  здобувач освіти може запропонувати 

свою тему у відповідності до особистих науково-дослідних інтересів та погодити її з 

викладачем. Також за бажанням студент може написати декілька рефератів протягом 

семестру для підвищення загальної оцінки за курс. 

Окрім цього замість написання реферату можуть бути зараховано прослуховування 

курсів і у відповідності до тем навчальної дисципліни на платформах ЕdEra,  Prometheus. 

Зарахування відбувається за наявності сертифікату про успішне проходження курсу. 

Методичні поради для виконання науково-дослідного завдання (реферату) 

Під час першого семінарського заняття студенти спільно з викладачем затверджують 

тему дослідження. Зміна теми, включаючи незначні уточнюючі поправки в предмет 

дослідження, можлива лише за умови погодження з викладачем. 

Робота (реферат) повинна показати здатність студентів поглиблено аналізувати тему 

дослідження, працювати  із джерелами (що включає у себе і пошук джерел), поряд із 

наведеними у логічній послідовності цитатами студенти мають показати і власний 

аргументований погляд на описувану проблему, дійти до самостійних висновків. 

Автор роботи самостійно обирає структуру, при цьому її обов’язковими елементами 

повинні бути: титульний лист, зміст, вступ, основна частина, висновки, список використаних 

джерел, додатки (за необхідністю). Обсяг роботи визначається автором, але не може бути 

меншим за 0,25 авт. аркуша (орієнтовно 10 000 знаків)  без урахування титульної сторінки, 

сторінки опису використаних джерел і додатків. 

Якщо в роботі вживається багато малозрозумілих скорочень і абревіатур, то варто дати 

їм пояснення на початку роботи. Відповідно, список таких скорочень (якщо вони мають 

місце) слід подавати одразу після Змісту. Вступ є важливою частиною роботи. Іноді буває 

досить лише перегорнути кілька сторінок вступу – і науковий рівень автора стає зрозумілим. 

Тому відповідному оформленню вступної частини слід приділити своєчасну й належну 

увагу. 

У Вступі, зокрема, подається бачення актуальності, наукової та практичної значущості 

проблеми, формулюється мета і завдання роботи, характеризуються методи та методологія, 

дається огляд джерел і літератури (тобто ступеня розробленості проблеми), стисло 

обґрунтовується структура роботи. Фахівці радять – і з цим слід погодитися – не писати 

одразу вступ, а починати з опрацювання змісту основної частини. Вже після того, як стає 

більш-менш зрозумілим, що саме складає цей зміст і що вдалось зробити взагалі, можна 



оформити Вступ. На початку досить задовільнитися чітким визначенням теми, мети, завдань 

і, відповідно - структури роботи. Таким чином, робота починається з Вступу, але пишеться 

він практично вже на завершальному етапі роботи. 

Вимоги до оформлення: 

матеріал слід підготувати у форматі MS Word, розмір сторінки А4 (всі поля – 2 см.), 

міжрядковий інтервал - 1,5, шрифт Times New Roman, 14 кегль; 

абзацний відступ ставити автоматично 1,25 см. (Увага: не допускається створення 

абзаців за допомогою пробілів чи клавіші Tab); 

текст вирівнюється по ширині; 

у тексті слід розрізняти тире і дефіс. (Увага: не допускається їх взаємна заміна); 

у статті слід використовувати лапки «». Використовуйте їх для цитат, назв творів тощо; 

усі сторінки нумеруються (за винятком титульної, відповідно, наступна за титульною 

сторінкою буде мати номер 2); 

посилання давати за зразком [2, с. 45], де 2 – позиція джерела у Списку використаних 

джерел, 45 – сторінка, з якої взята цитата. 

Письмова робота здається за два тижні до початку залікової сесії на кафедру, а її копія у 

електронному вигляді – надсилається на електронну пошту, вказану викладачем. Відміткою 

про прийняття роботи до розгляду є віза викладача з датою на титульні сторінці (для 

письмового варіанту) або відповідь-підтвердження про отримання листа (для електронного 

варіанту). 

Задля якісного виконання роботи студентам рекомендується звернутися до викладача за 

консультацією ще на етапі формування мети, завдань та структури роботи. Вчасне звернення 

до викладача і корекція роботи допоможе уникнути поспішної переробки роботи в умовах 

відсутності часу. Також консультація викладача допоможе студенту вирішити чи не основну 

проблему при підготовці науково-дослідного завдання – відсутність або обмеженість у 

доступі актуальних джерел з теми дослідження. 

 

Тематика 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. 

16. Порядок і організація процесу ведення трудових книжок працівників, основні 

елементи записів у трудових книжках.  

17. Поняття та складові елементи системи соціально-трудових відносин. 

18. Сторони, суб’єкти і принципи соціально-трудових відносин.  

19. Рівні та предмет соціально-трудових відносин.  

20. Типи соціально-трудових відносин та їх характеристики.  

21. Колективні договори та угоди як форма соціального партнерства: загальна 

характеристика.  

22. Зміст колективних договорів та процедура їх підписання.  



23. Статус профспілок та їх об’єднань в Україні.  

24. Регулювання соціально-трудових відносин на глобальному рівні. 

25. Міжнародна організація праці: завдання, організація та напрями діяльності.  

26. Загальні засади та критерії оцінки ефективності управління персоналом.  

27. Сутність економічної ефективності управління персоналом, її показники.  

28. Сутність організаційної та соціальної ефективності управління персоналом.  

29. Поняття та основні групи витрат підприємства на персонал.  

30. Особливості зарубіжних систем управління персоналом на підприємстві. 

 

1.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

 
Критерії оцінювання модульної контрольної роботи  

 

Тестові завдання І рівня (1-20) 0,5 балів за вірну відповідь =10 б 

Тестові завдання ІІ рівня (21-28) 2 бали за вірну відповідь = 14 б. 

Тестові завдання ІІІ рівня (28-30) 3 бали за вірну відповідь  =6 б. 

Разом                                                 30 б 

 

1.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю. 

 

 Оцінку за семестр з дисципліни, що закривається заліком, слід виставляти після її 

вивчення до початку екзаменаційної сесії за результатами поточного та проміжного 

контролю (відповідно вагові коефіцієнти 0,7 та 0,3); при цьому обов’язкової присутності 

здобувачів вищої освіти не передбачено. 

 

Залік отримує студент, який виконав усі види завдань, визначені у робочій програмі 

навчальної дисципліни й має достатню кількість балів за поточний контроль (не менше 35 

балів) та проміжний контроль (не менше 16 балів).  

Підрахунок загальної оцінки (поточний + проміжний контроль) 

 

Викладач           Метіль Т.К. 
                 (підпис)       (ПІБ) 

 

Затверджено на засіданні кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю  

протокол № 8 від «12» січня 2022 р. 

 

Завідувач кафедри          Метіль Т.К.  
                 (підпис)       (ПІБ) 

 

 

 

 

 

  


