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Назва дисципліни «Організація праці HR-менеджера» 

Адреса викладання 

дисципліни 

вул. Коперника, 3 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет управління фінансами та бізнесу, 

Кафедра економіки та публічного управління 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування»,  

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування» 

Викладачі дисципліни Капленко Галина Вікторівна – доцент кафедри економіки та публічного 

управління Львівського національного університету імені Івана 

Франка, к.е.н., доцент 

Контактна інформація 

викладачів 

Halyna.kaplenko@lnu.edu.ua 

haliakapl@gmail.com 

Консультації з питань 

навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

середа, 15
00

-17
00

 год. (вул. Коперника, 3, ауд.408)  

АБО 

Консультації в день проведення лекцій/семінарських занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через Skype, Viber, Telegram або подібні ресурси. Для погодження часу 

он-лайн консультацій слід писати на електронну пошту викладача або 

дзвонити. 

Сторінка курсу Сайт кафедри https://financial.lnu.edu.ua/department/ekonomiky-ta-

publichnoho-upravlinnya 

Інформація про 

дисципліну 

Вибіркова навчальна дисципліна. 

 

Коротка анотація 

дисципліни 

Багато роботодавців вважають, що HR - це кадровик. На нього 

перекладають функції щодо заповнення кадрової документації і видачі 

довідок, а в навантаження видають пачку вакансій, які необхідно закрити. 

Особисті якості менеджера з персоналу повинні допомагати йому в роботі 

з людьми. Занадто велика чутливість, слабкість, недалекоглядність не 

дозволять співробітнику якісно виконувати покладені на нього обов'язки. 

В роботі ейчару необхідно використовувати велику кількість сучасних 

прогресивних інструментів. З огляду на, чим займається HR-менеджер, 

знання ці необхідно постійно освіжати і доповнювати. 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни є отримання 

здобувачами системних знань з об’єктивних закономірностей, умов, 

розробки кадрової політики, технологій і специфічних особливостей 

управління людськими ресурсами, а також набуття навичок їх 

практичного використання.  

 

Основні завдання викладання навчальної дисципліни: формування 

загальних та фахових компетентностей, навичок та умінь у сфері 

управління людськими ресурсами в організації  

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна література 

1. Балабанова Л.В. Управління персоналом : навч. посіб. / Л.В. 

Балабанова, О.В. Сардак. -К. : ВД «ЦУЛ», 2011- 468с.   

2. Виноградський М.Д. Управлiння персоналом : навчальний посiбник 

для вузiв : / М.Д. Виноградський, А.М.Виноградська, О.М. Шканова. - 

2-ге вид.. - К. : ЦУЛ, 2009 . - 500 с.  

3. Жуковська В.М. Управління персоналом. Практикум : навч. посіб. / 

В.М. Жуковська, І.П. Миколайчук. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 

2008. - 293 с.  

mailto:Halyna.kaplenko@lnu.edu.ua
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4. Архангельский Г. Тайм-драйв. Как успевать жить и работать 14-е 

изд/ Архангельский Глеб // Манн, Иванов и Фербер, 2008. - 260 стр.  

5. Балабанова Л.В. Стратегічне управління персоналом підприємства: 

Навчальний посібник/ Л.В. Балабанова, О.В. Стельмашенко. – К.: 

Знання, 2011. – 236с.  

6. Дафт Р.Л. Уроки лидерства / Р.Л. Дафт; при участии П. Лейн; [пер. с 

англ. А.В. Козлова; под ред. проф. И.В. Андреевой]. — Эксмо, 2006. — 

480 с.  

7. Ицхак А. Идеальный руководитель. почему им нельзя стать и что из 

этого следует/ Адизес Ицхак // Альпина Паблишер, 2016. - 264 с.  

8. Кови Р. Семь навыков высокоэффективных людей: Мощные 

инструменты развития личности / Стивен Р. Кови. // Альпина 

Паблишер, 2012. — 374 с.  

9. Михайлова, Л.І. Управлiння персоналом : навчальний посiбник для 

вузiв: / Л.І. Михайлова. - К. : ЦУЛ, 2007 . - 247 с.  

10. Морнель П. Технологии эффективного найма. Новая система 

оценки и отбора персонала/ Пьер Морнель // Добрая книга, 2005. - 264 

стр.  

11. Палеха Ю.І. Менеджмент персоналу: навч. посіб. / Ю. І. Палеха. – 

К.: Ліра-К. –2015. – 346 с.  

12. Пинк Д. Драйв: что на самом деле нас мотивирует / Дэниел Пинк // 

Альпина Паблишер, Русский, 2013. - 274 с.  

13. Управління персоналом: підручник / [В.М. Данюк. А.М. Колот, Г.С. 

Суков та ін.]; за заг. та наук. ред. к.е.н., проф. В.М. Данюка. — К.: 

КНЕУ; Краматорськ: НКМЗ, 2013. — 666с.  

14. Хміль Ф.І. Управління персоналом : підручник / Ф.І. Хміль. - К. : 

Академвидав, 2006. -606с.  

15. Цимбалюк С.О. Технології управління персоналом: навч. посіб. / 

С.О. Цимбалюк. – К.: КНЕУ, 2009. – 399 с.  

16. Якокка Ли. Карьера менеджера/ Ли Якокка // Попурри, 2014. - 548 с.  

 

Інтернет ресурси  

1. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади http://www.kmu.gov.ua  

2. Офіційний портал Верховної Ради України. http://rada.gov.ua  

3. Сайт Державної служби статистики України: 

http://www.ukrstat.gov.ua  

4. Сайт Міністерства соціальної політики 

http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/index  

5. Інтернет-портал для управлінців http://www.management.com.ua  

6. Журнал «Управление персоналом – Украина», «Праця і зарплата» - 

http://www.hrd.com.ua  

7. Информационный портал для специалистов по кадрам и 

управлению персоналом http://www.pro-personal.ru  

8. Сайт сообщества кадровиков http://hrliga.com  

9. Перелік інтернет-ресурсів для менеджерів з пероналу 

http://www.hrguide.com/HR/Web_Resources.htm  

10. Міжнародна спільнота менеджерів з персоналу 

https://www.shrm.org/Pages/default.aspx 

11. Human Resource Management: HR for People Managers (online 

course) // https://www.coursera.org/specializations/human-

resourcemanagement.  

12. Preparing to Manage Human Resources (online course) // 

https://www.coursera.org/learn/managing-human-resource s.  

http://www.kmu.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/index
http://www.management.com.ua/
http://www.hrd.com.ua/
http://www.pro-personal.ru/
http://hrliga.com/
http://www.hrguide.com/HR/Web_Resources.htm
https://www.shrm.org/Pages/default.aspx
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13. Архипова, Н.И. Основы управления персоналом: краткий курс : 

учебное пособие / Н.И. Архипова, О.Л. Седова. -Москва: Проспект, 

2016. -229 с.-URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4436662  

14. Митрофанова, Е.А. Управление персоналом: теория и практика. 

Компетентностный подход в управлении персоналом : учебно-

практическое пособие / Е.А. Митрофанова, В.Г. Коновалова, О.Л. 

Белова ; под ред. А.Я. Кибанова. -Москва : Проспект, 2014. -67 с.-

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2521199 

15. Бібліотека проекту «Реформа управління персоналом на державній 

службі в Україні»: http://www.ucs-hrm.org.ua/elektronna-biblioteka/  

16. Спільнота кадровиків і фахівців з управління персоналом – новини, 

статті, журнал «Менеджер по 

персоналу»http://www.hrliga.com/index.php. 

Обсяг курсу Всього 120 год (4 кредити системи ЄКТС). З них: 32 години 

аудиторних занять: 16 годин лекцій, 16 годин семінарських занять та 

88 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Програмні результати навчання: 

- навчити головним підходам спрямованим на отримання студентами 

знань щодо основ кадрового менеджменту, розуміння стратегічної ролі 

і функції управління персоналом в органах публічної влади та бізнесі; 

- демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи;  

- вміти аналізувати, проводити оцінку та робити обґрунтовані висновки 

щодо стану системи управління людськими ресурсами; показувати 

навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу 

організації; 

- вміти приймати та реалізовувати нестандартні управлінські рішення, 

застосовувати технології управління людськими ресурсами для 

підвищення ефективності роботи організації, забезпечувати 

найповніше використання трудового, освітнього та професійного 

потенціалів працівника для впровадження в практику нововведень, 

високих технологій і в такий спосіб підвищувати гнучкість організації, 

конкурентоспроможність суб’єкта господарювання на ринку, успішно 

протидіяти дестабілізуючим факторам зовнішнього та внутрішнього 

середовища. 

 

Ключові слова Управління персоналом, нарада, управлінське рішення, комунікація, 

обов’язки, компетентності, тайм-менеджмент, професійна етика.  

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, семінарських робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Подано у СХЕМІ КУРСУ 

 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін, 

«Основи вироблення політики та прийняття рішень», «Стратегічне 

управління персоналом», «Управління професійною кар‘єрою та 

розвитком персоналу», «Система оцінювання та мотивації персоналу» 

достатніх для сприйняття категоріального апарату, розуміння наукових 

джерел з навчальної дисципліни. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

Презентації, лекції, семінари-дискусії, робота в малих групах, кейс-

методи, ділові ігри.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2521199
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час викладання курсу 

Необхідне обладнання Із урахуванням особливостей окремих тем навчальної дисципліни. 

Вивчення навчальної дисципліни не потребує використання 

спеціального програмного забезпечення, крім загальновживаних 

програм і операційних систем. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

1. Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 

Критерії оцінювання 
5 

балів 

Практичні роботи/семінарські заняття 

Оцінку «відмінно» (максимально 5 балів за практичну 

роботу/семінарське заняття) студент отримує за умови відповідності 

виконаного завдання студентом та його усної відповіді (захисту 

виконаної практичної роботи) за усіма п’ятьма зазначеними критеріями. 

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку. 

Контроль систематичного виконання семінарських занять і 

самостійної роботи 

Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час 

усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває 

зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при 

цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі 

тестові завдання. 

5 

Добре («4») – студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових 

відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. 

Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та 

незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових завдань.  

4 

Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом 

викладає його основний зміст під час усних виступів та письмових 

відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при 

цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив 

половину тестових завдань. 

3 

Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та 

обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових 

відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, 

правильно вирішив меншість тестових завдань. 

2 

Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним матеріалом не 

в змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та 

письмових відповідей, допускаючи 

 при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

0-1 

2. Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання  

Самостійна робота (тестування за результатами виконаних самостійних робіт) 

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною 

роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. 

Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу контролюється при 

підсумковому семестровому контролі. 

3. Залік по модулю  

Критерії оцінювання  
30 

балів 

Модульний контроль. 

 Модульний контроль проводиться у тестовій письмовій формі за 

окремими варіантами (дистанційно за умови дистанційної форми 

навчання). 

0 – 30 
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Встановлено 3 рівні складності завдань.  

1. Перший рівень (завдання 1-20) – завдання із вибором відповіді – 

тестові завдання. 

Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в 

картці тестування записана правильна відповідь. Кожне правильно 

виконане завдання оцінюється в 0,5 бала 

10 

балів 

2. Другий рівень (завдання 21-25) – завдання з короткою 

відповіддю.  

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо 

студент дав вірні визначення, посилання, тлумачення, короткі коментарі. 

Кожне правильно виконане завдання оцінюється в 2 бала 

10 

балів 

3. Третій рівень (завдання 26-27) – завдання з розгорнутою 

відповіддю (повне обґрунтування відповіді).  

В цих завданнях треба зробити послідовні, логічні пояснення, необхідні 

посилання, вказати факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо 

потрібно, то слід проілюструвати думки схемами, графіками, таблицями. 

Кожне правильно виконане завдання оцінюється в 5 балів 

10 

балів 

4. Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання  

Відмінно («20-25») – студент в повному обсязі виконав ІР, вільно самостійно та 

аргументовано її викладає під час усних виступів, глибоко та всебічно розкриває 

зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу. В роботі використані сучасні методи 

аналізу. План роботи поданий і затверджений в терміни, які узгоджені на кафедрі. 

Захистив ІНДЗ по темі, яка має науково-дослідний характер і передбачає 

безпосередню участь студента у виконанні наукових досліджень та інших 

творчих завдань. 

Добре («14-19») – студент достатньо повно володіє матеріалом ІНДЗ, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів, в основному розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої 

глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та 

незначні помилки. Виконав ІНДЗ згідно вибраної теми.  

Задовільно («9-13») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає 

його основний зміст під час усних виступів, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури 

допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Невчасно подав 

тему ІНДЗ до захисту.  

Незадовільно («5-8») – студент не в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 

викладає його під час усних виступів, недостатньо розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності. ІНДЗ 

виконана не по вибраній темі. 

Незадовільно («до 5») – студент частково володіє навчальним матеріалом не в 

змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових 

відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. ІНДЗ по вибраній темі не 

виконано.  

 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним розподілом і сумуються:  

• практичні заняття: максимальна кількість балів 35 

• індивідуальна науково-дослідна робота: максимальна кількість 

балів 25 

 • заліковий модуль: 30 балів.  

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань 

на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання 

в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 
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можливої академічної не доброчесності. Виявлення ознак академічної 

не доброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її не 

зарахуванням викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману.  

 

Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 

курсом.  

 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

практичних заняттях, поточному тестуванні, самостійній роботі. При 

цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність 

студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків; 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 

навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін. 

 

Дуальна освіта: Навчальна дисципліна зараховується для здобувачів 

вищої освіти, які працюють за фахом і мають практичний досвід 

виконання робіт за темами навчальної дисципліни. У випадку участі в 

тренінгу (його повний опис) / написання тез для участі в наукових 

заходах (2 позиції) або статті у співавторстві з лектором за темами 

навчальної дисципліни – зараховується як індивідуальна науково-

дослідна робота. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

 

Питання до 

підсумкового 

контролю 

1. Що розуміють під системою управління людськими ресурсами?  

2. Що являє собою персонал організації?  

3. В чому проявляється призначення та роль сучасних служб персоналу 

в організації?  

4. Які типи стилів керівництва виокремлюють за ознакою переважання 

одноосібних чи групових способів впливу на персонал та організацію 

виробничого процесу?  

5. Дати окрему характеристику стилів керівництва  

6. За якими критеріями можна проводити класифікацію підлеглих? 

7. Що є суб’єктом та об’єктом менеджменту людських ресурсів (HRМ)?  

Які функції та принципи HRМ.  

8. Як у методах менеджменту виражається сутність його принципів?  

9. У чому полягає взаємозв’язок з генеральною лінією розвитку 

організації? Пояснити яким чином  

10. Сутність поняття Soft Skills.  
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11. Відмінність Soft Skills від поняття Hard Skills.  

12. Особисті та ділові якості, якими необхідно володіти HR-менеджеру. 

13. Цілі і завдання HR-менеджера в організації.  

14. Методи планування роботи HR-менеджера.  

15. Перспективні, річні, місячні та поточні (оперативні) плани.  

16. Раціональні методи й засоби планування та виконання 

управлінської роботи: практичні аспекти.  

17. Комунікативна компетенція HR-менеджера: поняття, принципи. 

18. Функції HR-менеджера, які сприяють ефективній HR-системі 

управління людськими ресурсами.  

19. Основні HR-інструменти в роботі HR-менеджера: характеристика та 

особливості застосування. 

20. Сутність управлінського рішення в управлінні персоналом.  

21. Сфера прийняття управлінських рішень HR-менеджера.  

22. Класифікація управлінських рішень HR-менеджера.  

23. Рішення, типові для функцій управління персоналом.  

24. Процес прийняття управлінського рішення в управлінні 

персоналом. Моделі і методи прийняття рішень.  

25. Якість управлінських рішень HR-менеджера та шляхи її 

підвищення. 

26. Основні HR-процеси в організації.  

27. Розподіл обов'язків між лінійним менеджментом і HRом.  

28. Ролі HR-менеджера. 

29. Які ви знаєте HR-процеси та технології HRМ?  

30. Дайте визначення поняттю ефективності (HRМ) та поясніть 

взаємозалежність ефективності роботи орану публічної влади чи 

бізнесу і роботи персоналу. 

31. Технологія підготовки проведення нарад і зборів HR-менеджером.  

32. Класифікація ділових нарад та методика їх раціонального 

проведення.  

33. Підготовка і проведення ділових бесід та переговорів HR-

менеджером.  

34. Керування потоком відвідувачів, техніка їх прийому.  

35. Етика службового спілкування у професійній діяльності HR-

менеджера. 

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
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СХЕМА КУРСУ 
 

Тиж

день 
Тема, план, короткі тези 

Форма діяльності 

(заняття)* 

Література. 

Ресурси в інтернеті 
Завдання, год 

Термін 

виконання 

1. 

Тема 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ УПРАВЛІНСЬКОГО 

ПЕРСОНАЛУ. ОРГАНІЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТА ФУНКЦІЇ HR-СЛУЖБ В ОРГАНІЗАЦІЇ. 

Еволюція HR-менеджменту. Правове забезпечення 

управлінської діяльності HR-менеджера: теоретичний 

аспект. 

Призначення та роль сучасних HR-служб персоналу в 

організації.  

Колесо HR-практик. Ролі та функції HR-менеджера. 
 

Лекція 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.4-16 

2 год Згідно з 

розкладом 

2. 

Тема 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ УПРАВЛІНСЬКОГО 

ПЕРСОНАЛУ. ОРГАНІЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТА ФУНКЦІЇ HR-СЛУЖБ В ОРГАНІЗАЦІЇ. 

Управлінська праця як складова управлінської 

діяльності. Сутність, зміст, предмет, об'єкт та 

особливості управлінської праці. Види та класифікація 

управлінської діяльності. Еволюція HR-менеджменту. 

Інформаційне та методичне забезпечення служби 

персоналу. Автоматизовані програми з управління 

персоналом. 

Семінарське заняття 

Самостійна робота 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.4-16 

Питання, управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

3. 

Тема 2. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА 

НЕОБХІДНІ ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЇ HR-

МЕНЕДЖЕРА. 
HR-функції у сучасному світі. Специфіка роботи HR-

менеджера. Варіанти розвитку кар’єри в галузі 

управління персоналом. Компетенції HR-менеджера. 

Тема 3. SOFT SKILLS. HARD SKILLS. 

Особисті та ділові якості, якими необхідно володіти 

Лекція 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.4-16 

2 год Згідно з 

розкладом 
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HR-менеджеру. 

4. 

Тема 2. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА 

НЕОБХІДНІ ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЇ HR-

МЕНЕДЖЕРА. 
Модель компетенції HR-менеджера як стратегічного 

ресурсу установи/організації. Модель 

професіоналізації HR-менеджера. 

Тема 3. SOFT SKILLS. HARD SKILLS. 

Сутність поняття Soft Skills. Відмінність Soft Skills від 

поняття Hard Skills. 

Семінарське заняття 

Самостійна робота 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.4-16 

Питання, управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

5. 

Тема 4. РОЛЬ HR-МЕНЕДЖЕРА В ОРГАНІЗАЦІЇ. 
Цілі і завдання HR-менеджера в компанії.  

Функції HR-менеджера, які сприяють ефективній HR-

системі управління людськими ресурсами.  

Основні HR-процеси в організації.  

Розподіл обов'язків між лінійним менеджментом і 

HRом. 

Лекція 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.4-16 

2 год Згідно з 

розкладом 

6. 

Тема 4. РОЛЬ HR-МЕНЕДЖЕРА В ОРГАНІЗАЦІЇ. 

Функції HR-менеджера, які сприяють ефективній HR-

системі управління людськими ресурсами. Основні 

HR-процеси в організації. Розподіл обов'язків між 

лінійним менеджментом і HR-менеджером. Ролі HR-

менеджера. Принципи управління кадровим 

потенціалом. 

Семінарське заняття 

Самостійна робота 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.4-16 

Питання, управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

7. 

Тема 5. ПЛАНУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ 

РОБОТИ ТА КОМУНІКАТИВНА 

КОМПЕТЕНЦІЯ HR-МЕНЕДЖЕРА. 

Концепція цілей організації в сучасному менеджменті 

і встановлення особистих цілей HR-менеджера. Вибір 

пріоритетності справ, принципи пріоритетності. 

Методи планування роботи HR-менеджера. 

Лекція 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.4-16 

2 год Згідно з 

розкладом 
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8. 

Тема 5. ПЛАНУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ 

РОБОТИ ТА КОМУНІКАТИВНА 

КОМПЕТЕНЦІЯ HR-МЕНЕДЖЕРА. 

Методи планування роботи HR-менеджера. 

Перспективні, річні, місячні та поточні (оперативні) 

плани. Раціональні методи й засоби планування та 

виконання управлінської роботи: практичні аспекти. 

Комунікативна компетенція керівника: поняття, 

принципи. 

Семінарське заняття 

Самостійна робота 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.4-16 

Питання, управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

9. 

Тема 6. ІНФОРМАЦІЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОМУНІКАЦІЙНО-

ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОЇ 

ПРАЦІ. 

Роль інформації в забезпеченні ефективності 

діяльності керівника.  

Вплив процесу комунікацій на ефективність 

управління організацією. 

Тема 7. HR-ІНСТРУМЕНТИ В РОБОТІ HR-

МЕНЕДЖЕРА. 

Основні HR-інструменти в роботі HR-менеджера: 

характеристика та особливості застосування. 

Лекція 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.4-16 

2 год Згідно з 

розкладом 

10. 

Тема 6. ІНФОРМАЦІЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОМУНІКАЦІЙНО-

ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОЇ 

ПРАЦІ. 

Вплив процесу комунікацій на ефективність 

управління організацією. Практичні аспекти 

формування комунікативної компетенції HR–

менеджера. 

Тема 7. HR-ІНСТРУМЕНТИ В РОБОТІ HR-

МЕНЕДЖЕРА. 

Організаційний розвиток і управління ефективністю. 

Семінарське заняття 

Самостійна робота 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.4-16 

Питання, управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 
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11. 

Тема 8. УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ: 

ПІДГОТОВКА, ПРИЙНЯТТЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА 

КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ. ПІДВИЩЕННЯ 

ЯКОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ. 

Сутність управлінського рішення.  

Сфера прийняття управлінських рішень в управлінні 

персоналом.  

Класифікація управлінських рішень в управлінні 

персоналом. 

Якість управлінських рішень в системі управління 

персоналом та шляхи її підвищення. 

Лекція 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.4-16 

2 год Згідно з 

розкладом 

12. 

Тема 8. УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ: 

ПІДГОТОВКА, ПРИЙНЯТТЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА 

КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ. ПІДВИЩЕННЯ 

ЯКОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ. 

Рішення, типові для функцій управління персоналом. 

Процес прийняття управлінського рішення в 

управлінні персоналом (особливості та відмінності в 

державному управлінні та корпоративному секторі). 

Моделі і методи прийняття рішень в управлінні 

персоналом. Якість управлінських рішень та шляхи її 

підвищення. 

Семінарське заняття 

Самостійна робота 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.4-16 

Питання, управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

13. 

Тема 9. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ НАРАД, 

ЗБОРІВ, ДІЛОВИХ ПЕРЕГОВОРІВ. 

Технологія підготовки проведення нарад і зборів 

керівником служби управління персоналом. 

Класифікація ділових нарад та методика їх 

раціонального проведення.  

Підготовка і проведення ділових бесід та переговорів 

HR–менеджером. 

Лекція 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.4-16 

2 год Згідно з 

розкладом 

14. 
Тема 9. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ НАРАД, 

ЗБОРІВ, ДІЛОВИХ ПЕРЕГОВОРІВ. 
Семінарське заняття 

Самостійна робота 

Список основної 

літератури 

Питання, управлінські 

ситуації, кейси 

Згідно з 

розкладом 
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Ділові ігри: «Проведення співбесіди», «Нарада з кадрових 

питань керівника служби управління персоналом і 

лінійними керівниками» 

Інтернет-ресурси пп.4-16 2 год 

15. 

Тема 10. СУЧАСНІ HR-ТЕХНОЛОГІЇ. 

Модель HR-партнерства. HR-технології: аутсорсинг, 

аутстафінг, лізинг. 

Лекція 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.4-16 

2 год Згідно з 

розкладом 

16. Заліковий модуль Семінарське заняття 
 Тестові завдання 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

 
 

 


