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Назва дисципліни «Технології управління персоналом» 

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 Пасінович Ірина Ігорівна – доцент кафедри економіки та публічного 

управління Львівського національного університету імені Івана 

Франка, к.е.н., доцент (до 20.09.2020р.) 

Куліш Інна Михайлівна - доцент кафедри економіки та публічного 

управління Львівського національного університету імені Івана 

Франка, к.н.держ.управл, старший науковий співробітник  

Контактна інформація 

викладачів 

"Ірина Пасінович" iryna.pasinovych@lnu.edu.ua 

"Інна Куліш" <inna.kulish@lnu.edu.ua> 

Консультації з питань 

навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

щочетверга, 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. 

Навчальна дисципліна передбачає поглиблене вивчення основних 

організаційних та методологічних засад реалізації сучасних та 

інноваційних технологій в управлінні персоналом. Знання основ теорії 

та володіння практичними навиками у галузі сучасних технологій 

управління персоналом є особливо цінними для студентів, які 

навчаються за магістерськими програмами, оскільки вони − майбутні 

професіонали та керівники. 

Коротка анотація 

дисципліни 

Одним з найголовніших аспектів підвищення рівня ефективності та  

конкурентоспроможності сучасних організацій є 

висококваліфікований, досвідчений персонал, який дозволяє 

реалізовувати прогресивні, інноваційні, наукомісткі проекти та 

технології. В теперішній час важливо не лише залучити до організації 

найкращих спеціалістів, але й утримати їх, використовуючи сучасні 

технології в сфері управління персоналом.  

Під технологією в даному сенсі слід розуміти сукупність методів, 

засобів і реалізації людьми конкретного складного процесу шляхом 

поділу його на систему послідовних взаємопов'язаних процедур і 

операцій, які виконуються більш або менш однозначно і мають на меті 

досягнення високої ефективності певного виду діяльності. Поділяючи 

процес управління персоналом на окремі складові та оптимізуючи в 

них процедури та операції, керівники таким чином підвищують рівень 

його технологічності. Відповідно виділяють технології підбору кадрів, 

їх наймання, адаптації, оцінювання, мотивації, розвитку, планування 

кар’єри, інші, вивчення та реалізація яких дозволяє спростити, 

оптимізувати та підвищити ефективність не лише окремих процесів, 

mailto:iryna.pasinovych@lnu.edu.ua
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але й усієї системи управління  

персоналом. Теорія та практика управління людськими ресурсами 

накопичила значний закордонний досвід застосування інноваційних 

технологій, таких як рекрутинг, аутсорсинг, аутстафінг, аутплейсмент, 

лізинг персоналу, що дозволяють знизити витрати на персонал та 

одночасно підвищити віддачу від нього.  

Професіоналізм майбутніх магістрів з Управління персоналом в 

органах публічної влади та бізнес-структурах залежить від їх знань та 

навичок застосовувати технології, або іншими словами, методи, засоби, 

прийоми і процедури, розроблені відповідно до поставлених цілей і 

завдань в усіх підсистемах управління персоналом.  

Мета та цілі 

дисципліни 

Мета навчальної дисципліни: сформувати у студентів теоретичні та 

прикладні знання в галузі використання сучасних персонал-технологій 

у практиці управління організаціями.  

 

Основні завдання викладання дисципліни: вивчення студентами 

теоретичних засад поширених в організаціях технологій управління 

людськими ресурсами та набуття вмінь практичного їх застосування у 

процесах добору, оцінювання та використання персоналу.  

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна література 

1. Аникин Б. А., Рудая И. Л. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии  

менеджмента : учеб, пособие. — М . : ИНФРА-М, 2009. — 320 с.  

2. Беленко П. Хедхантинг: принципы и технологии. — СПб : Питер, 2006. —  

2006. – 188 с.  

3. Василів В. Б. Інформаційні системи менеджменту персоналу : навч. посіб. 

/ В. Б. Василів; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. - Рівне : 

НУВГП, 2014. - 147 c.  

4. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. — Вип. 1.  

Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. 

- Розд. 1. Професії керівників професіоналів фахівців та технічних 

службовців. - Краматорськ : Центр продуктивності 2004.  

5. Дмитренко Г.А., Шарапатова Е.А., Максименко Т.М. Мотивация и оценка 

персонала: Учебное пособие. - К.: МАУП, 2002. - 248 с.  

6. Дубиненкова Е. Н. Техники подбора персонала: Искусство находить 

лучших. — СПб.: Речь, 2007. — 169с.  

7. Загірняк М. В. Психологія управління : навч. посіб. / М. В. Загірняк, А. Б. 

Почтовюк; ред.: Л. П. Гобельовська. - Х. : Точка, 2011. - 193 c.  

8. Закаблуцкая Е. Эффективное собеседование. Подбор сотрудников на 

100%. - СПб.: Питер, 2009. - 240 с.  

9. Иванова С. В. Искусство подбора персонала: Как оценить человека за час. 

— М. : Альпина Паблишер, 2016. — 272 с.  

10. Иванова С. В. Как найти своих людей. Искусство подбора и оценки 

персонала для руководителя. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 174 с.  

11. Йеттер В. Эффективный отбор персонала. Метод структурированного 

интервью. – М. : Гуманитарный центр, 2011. – 160 с.  

12. Карлін М.І. Можливості застосування лізингу персоналу і аутсорсингу в 

Україні / М.І. Карлін, О.В. Борисюк // Демографія та соціальна економіка. – 

2011. - 1(15). – С. 96-102.  

13. Кибанов А. Я. Управление персоналом организации: стратегия, 

маркетинг, интернационализация : учеб. пособие / А. Я. Кибанов, И. Б. 

Дуракова. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 301 с.  

14. Курбанов А.Х., Плотников В.А. Аутсорсинг: История, методология, 

практика. – М.:Инфра-М, 2011. – 112 с.  

15. Магура М. И. Поиск и отбор персонала: Настольная книга для 

предпринимателей, руководителей и специалистов кадровых служб и 

менеджеров. — 3-е изд. перераб. и доп. — М.: ООО «Журнал “Управление 
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персоналом”», 2003. — С. 160— 161.  

16. Маклаков А.Г. Профессиональный психологический отбор персонала.  

Теория и практика: Учебник для вузов. - С.-Пб.: Питер, 2008. - 480 с.  

17. Медведев Д., Булка А. Современные психотехники. Технология 

профессионально-психологического отбора. – М.: Феникс, 2008. – 592 с.  

18. Мелихов, Ю. Е. Управление персоналом: портфель надежных технологий 

: учебно-практ. пособие / Ю. Е. Мелихов, П. А. Малуев. — М. : Дашков и К°, 

2011. – 344 с.  

19. Новікова М. М. Технологія управління персоналом: теоретичні та 

методичні аспекти : [монографія] / М. М. Новікова, Л. О. Мажник; Харк. нац. 

акад. міськ. госп-ва. - Х., 2012. - 217 с.  

20. Петрова И.В. Эффективный аутсорсинг. Механизм принятия 

управленческих решений. – М. : Инфра – М, РИОР, 2014. – 108 с.  

21. Пономаренко В. С. Інформаційні системи в управлінні персоналом : навч.  

посіб. / В. С. Пономаренко, І. В. Журавльова, І. Л. Латишева; Харк. нац. екон. 

ун-т. - Х., 2008. - 336 c.  

22. Робертс Г. Рекрутмент и отбор. Подход, основанный на компетенциях: 

Практические руководства. - М.: ВР Books, 2010. - 288 с.  

23. Сафарова Е. Ю. Аутстаффинг, аутсорсинг, лизинг персонала. Новые  

технологии бизнеса. Простыми словами о сложных материях. – М.: Эксмо, 

2010. - 208 с.  

24. Сперанский В. И. Современные технологии управления персоналом :  

учебно–практическое пособие / В. И. Сперанский. – Москва : Альфа–Пресс, 

2008. – 493 с.  

25. Технологии поиска, отбора и адаптации персонала в компании [Текст] : 

метод. пособие / Л.А Козлова, Л.Э Самуйлова, Ю.А. Логинова, Д.Н. Рощин, 

С.В. Тарасова. - М. : Междунар. центр финансово-экон. развития, 2005. - 63 

с.  

26. Технология управления персоналом [Текст] : настольная книга 

менеджера / П.В. Журавлев, С.А.Карташов, Н.К.Маусов, Ю.Г.Одегов. - М.: 

Экзамен, 2000. — 575 с.  

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

Суков, А. О. Василенко, О. І. Волошин; ред.: В. М. Данюк; ДВНЗ "Київ. нац. 

екон. ун-т ім. В. Гетьмана", ПАТ "Новокраматор. машинобуд. з-д". - Вид. 2-

ге, зі змінами. - Київ : КНЕУ, 2014. - 666 c.  

28. Харцій, О. М. Візуальна психодіагностика : навч. посіб. (модульний  

варіант) / О. М. Харцій. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 223 с.  

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

Цимбалюк; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. - К., 2009. - 399 c.  

30. Щекин Г. В. Визуальная психодиагностика: познание людей по их  

внешности и поведению. - Киев: МАУП, 2001. – 616 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 

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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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.  

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 практичних занять та 

88 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після вивчення дисципліни  

студент повинен знати: технології аналізу робіт і розроблення вимог 

до кандидатів на вакантні посади; методи пошуку та залучення 

кандидатів на вакантні посади; технології збирання та аналізу 

інформації про кандидатів на вакантні посади; організаційне, 

методичне та документаційне забезпечення проведення інтерв’ю з 

кандидатами на вакантні посади; технології використання 

психологічних методів оцінювання кандидатів на вакантні посади; 

етапи розроблення та реалізації аутсорсинг-проекту; стратегії та 

технології роботи рекрутингових агентств; технології взаємодії 

лізингодавця і лізингоодержувача щодо задоволення тимчасової 

потреби в персоналі; технології виведення персоналу зі штату 

організації; технології оцінювання персоналу; інформаційні технології 

в управлінні персоналом; показники та методи оцінювання 

ефективності технологій управління персоналом. 

Студент повинен уміти: аналізувати роботи, розробляти профіль 

посади; формувати вимоги до кандидатів на вакантну посаду; 

розробляти процедури професійного добору персоналу; залучати 

кандидатів на вакантну посаду з використанням внутрішніх і зовнішніх 

джерел; обґрунтовувати доцільність використання рекрутингових 

послуг під час добору персоналу; аналізувати резюме кандидатів на 

вакантну посаду; складати стандартні форми (анкети) для заповнення 

кандидатами на вакантну посаду; перевіряти вірогідність інформації, 

наданої кандидатом на вакантну посаду, для гарантування кадрової 

безпеки організації; проводити телефонне, структуроване інтерв’ю з 

кандидатами на вакантну посаду; організовувати тестування кандидатів 

на вакантну посаду; організовувати проведення графологічної 

експертизи; робити остаточний вибір щодо заповнення певним 

кандидатом вакансії; оформляти трудові відносини з найманим 

працівником; добирати кандидатів на вакантні посади з використанням 

послуг рекрутингового агентства; розробляти аутсорсинг-проекти в 

галузі управління персоналом; залучати персонал на умовах лізингу; 

розробляти проекти виведення персоналу зі штату організації; 

розробляти комплексну методику оцінювання персоналу; розробляти 

положення про оцінювання працівників; вибирати програмні продукти 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2521199
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для автоматизації функцій добору та оцінювання персоналу.  

Ключові слова Технології, технології управління персоналом, інформаційні технології, 

методи оцінювання, аутсорсинг, інтерв’ю, рекрутинг, відбір.  

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 

час викладання курсу 

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

методи, ділові ігри.  

 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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навчальної дисципліни – зараховується як індивідуальна науково-

дослідна робота. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

 

Питання до 

підсумкового 

контролю 

1. Значення використання сучасних методичних підходів і процедур в 

управлінні персоналом.  

2. Ресурсне забезпечення системи управління персоналом на принципах 

технологічності.  

3. Напрями використання результатів аналізу робіт у практиці управління 

персоналом.  

4. Методи збору інформації для аналізу робіт: сутність та порівняльний 

аналіз.  

5. Технологія розроблення анкет та опитувальних листів для проведення 

аналізу робіт.  

6. Процедура збирання інформації для проведення аналізу робіт методом 

репертуарних ґрат.  

7. Сутність, порівняльна характеристика паспорта посади, опису роботи, 

посадової інструкції.  

8. Призначення, структура, зміст основних розділів і технології розроблення 

посадової інструкції.  

9. Призначення і зміст професіограми.  

10. Складання кваліфікаційної карти та карти компетенцій.  

11. Вимоги, яким мають відповідати критерії підбору кандидатів на вакантні 

посади та робочі місця.  

12. Яке значення для організації має позитивний НR – бренд? 

Охарактеризуйте чинники, що його формують.  

13. Охарактеризувати інформацію, яка може бути включена до тексту 

рекламного оголошення для пошуку необхідних кандидатів на вакантні 

посади.  

14. Особливості використання послуг служб/центрів зайнятості у пошуку і 

залученні необхідних кандидатів.  

15. Критерії вибору рекрутингової агенції для пошуку й відбору необхідних 

кандидатів на вакантні посади.  

16. Процедура аналізу інформації, що стосується підготовки і підвищення 

кваліфікації кандидата, під час вивчення його резюме.  

17. Характеристика інформації, на яку слід звертати увагу під час аналізу 

трудової діяльності кандидата.  

18. Визначити, які характеристики у резюме можуть свідчити про успішність 

кандидата у його професійній діяльності. Навести приклади.  

19. Пояснити мотиви розроблення фахівцями з підбору персоналу 

стандартних форм для заповнення кандидатами на вакантні посади.  

20. Структура і зміст стандартних форм для кандидатів на вакантні посади.  

21. Характеристики, які можна дослідити, вивчаючи автобіографію 

претендента на вакантну посаду.  

22. Інформація, яку можна почерпнути під час вивчення резюме.  

23. Процедура підготовки до проведення телефонного інтерв’ю з кандидатом 

на вакантну посаду.  

24. Необхідність перевірки інформації, наданої претендентом на вакантну 

посаду.  

25. Порівняльна характеристика основним формам проведення інтерв’ю.  

26. Структура та етапи проведення інтерв’ю з претендентом на вакантну 

посаду.  

27. Значення етапу «установлення контакту» для забезпечення ефективності 

проведення інтерв’ю з претендентом на вакантну посаду.  

28. Вірогідні проблеми, що можуть виникнути під час інтерв’ю з 

претендентом  
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на вакантну посаду, способи їх розв’язання.  

29. Прийоми активного слухання, що їх слід використовувати інтерв’юерам  

для підвищення ефективності інтерв’ю з претендентом на вакантну посаду.  

 

28. Значення етапу «запитання кандидата» під час проведення інтерв’ю з 

претендентом на вакантну посаду.  

29. Використання метапрограм при підборі персоналу. Визначення 

мотиваційних тенденцій «прагнення до досягнень» та «уникнення невдач» 

при підборі кандидата на вакантну посаду.  

30. Значення мотиваційних тенденцій для встановлення професійної 

придатності кандидата. Розкрийте технологію їх визначення під час інтерв’ю.  

31. Приклади запитань, які можна поставити кандидатам для визначення 

їхньої орієнтації на процес чи результат (процедури чи можливості). Дайте 

вірогідні варіанти відповідей кандидатів на запитання.  

32. Обґрунтувати значення типу референції для встановлення професійної 

придатності кандидата. Розкрити технологію її визначення під час інтерв’ю.  

33. Порівняльна характеристика різних типів людей залежно від їхнього 

позиціонування у робочих відносинах.  

34. Визначення позиціонування кандидата у робочих відносинах для 

встановлення його професійної придатності. Технологія визначення даної 

характеристики під час інтерв’ю.  

35. Приклади запитань, які можна поставити кандидатам для визначення 

їхнього позиціонування у робочих відносинах. Дайте вірогідні варіанти 

відповідей кандидатів на запитання.  

36. Сутність і технологія проведення поведінкового інтерв’ю. Навести 

приклади запитань.  

37. Сутність і технологія проведення проективного інтерв’ю. Навести 

приклади запитань.  

38. Сутність і технологія проведення ситуаційного інтерв’ю. Навести 

приклади ситуацій, які використовуються під час його проведення, та 

компетенції, що визначаються за їх допомогою.  

39. Порівняльна характеристика основних видів тестів. Призначення тестів 

на професійну придатність.  

40. Тестування як метод оцінювання претендентів на вакантну посаду. 

Основні правила тестування  

41. Призначення й види тестів загальних здібностей. Перелік 

інтелектуальних здібностей, які досліджуються під час оцінювання рівня 

інтелекту кандидатів на вакантну посаду.  

42. Значення дослідження мотиваційної сфери кандидата для визначення 

його професійної придатності.  

43. Види надійності тестів і джерела помилок. Процедура оцінювання 

дієвості тесту.  

44. Процедура відмови кандидатам у прийнятті на роботу. Пояснити 

значення даної процедури для формування позитивного НR - бренду.  

45. Скласти лист з відмовою кандидату після вивчення резюме, інтерв’ю.  

46. Структура витрат на професійний підбір персоналу.  

47. Причини тривалого незаповнення вакансії. Взаємозв’язок між вартістю та 

ефективністю підбору персоналу.  

48. Показники, за якими можна оцінити якість професійного підбору 

персоналу.  

49. Помилки, пов’язані з професійним підбором персоналу, які негативно 

позначаються на його якості, викликають підвищення плинності нових 

працівників.  

50. Дослідження здатності кандидата адаптуватися до соціального 

середовища під час професійного підбору.  

51. Порівняльна характеристика послуг, які надають рекрутингові агенції.  

52. Стратегії роботи рекрутингових агенцій.  

53. Технології роботи рекрутингових агенцій: стандартний і прямий пошук  
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персоналу.  

54. Характеристика послуг, які надають рекрутингові агенції: рекрутмент 

(recruitment), екзек’ютів сеч (executive search),. хедхантинг (headhunting), 

аутплейсмент (autplacement). Їх специфіка та особливості.  

55. Завдання і компетенції фахівців з підбору персоналу. Напрями 

спеціалізації фахівців з підбору персоналу рекрутингової агенції.  

56. Характеристика основних етапів рекрутування.  

57. Перелік запитань, які має поставити рекрутер кандидату після 

проходження ним інтерв’ю з представниками організації-замовника. Перелік 

запитань, які має поставити рекрутер представнику організації-замовника, 

котрий проводив інтерв’ю з кандидатом на вакантну посаду.  

58. Передумови використання організаціями аутсорсингових послуг.  

59. Порівняльна характеристика внутрішнього і зовнішнього, часткового і 

повного аутсорсингу.  

60. Характеристика проблем, пов’язаних із використанням аутсорсингової 

технології.  

61. Основні випадки виникнення додаткової потреби у персоналі. Дати 

порівняльну характеристику основних форм залучення персоналу.  

62. Переваги залучення персоналу на умовах лізингу для організації-

лізингоотримувача.  Вірогідні проблеми залучення персоналу на умовах 

лізингу для організації-замовника, способи їх мінімізації.  

63. Проблеми, з якими можуть зіткнутись організації-провайдери лізингових 

послуг. Обґрунтувати способи їх мінімізації.  

64. Особливості змісту та порядку укладання трудових договорів із 

лізинговими працівниками.  

65. Шляхи мінімізації негативних наслідків використання організаціями 

аутстафінгу як технології управління.  

66. Етапи виведення персоналу зі штату організації.  

67. Доцільність використання експертного опитування для встановлення 

достовірності сформованих показників оцінювання.  

68. Побудова оцінювальних шкал для визначення ступеня прояву у 

працівників компетенцій, якостей і характеристик. Навести приклад описової 

шкали оцінювання рівня прояву певних компетенцій.  

69. Методичні підходи до використання коефіцієнтних методів оброблення  

інформації.  

70. Сутність і особливості використання рейтингових методів у практиці 

оцінювання працівників. Навести приклади.  

71. Характеристика описових методів оцінювання працівників.  

72. Переваги, недоліки й особливості використання письмових 

характеристик в оцінюванні працівників.  

73. Технологія роботи центрів оцінювання (assessment centers).  

74. Розроблення загальних моделей оцінювання працівників у організації.  

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. Методологічні основи технологій управління 

персоналом. 

Основні вимоги та принципи технологічної побудови системи 

управління персоналом.  

Ресурсне забезпечення побудови системи управління 

персоналом. 

Тема 2. Аналіз робіт в організації.  

Сутність і завдання аналізу робіт. Напрями використання 

результатів аналізу  

робіт у практиці управління персоналом. Характеристика 

інформації, отриманої у результаті аналізу робіт. 

 

Лекція 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.4-16 

2 год Згідно з 

розкладом 

2. 

Тема 1. Методологічні основи технологій управління 

персоналом. 

Економічна доцільність використання різних методичних 

підходів і процедур в управлінні персоналом. 

Тема 2. Аналіз робіт в організації.  

Етапи аналізу робіт: аналіз структури організації та визначення 

місця кожного робочого процесу в ній; визначення цілей та 

завдань аналізу робіт; відбір типових робочих місць для аналізу; 

вибір методу аналізу; збирання інформації; опис та специфікація 

робіт.  

Методи збирання інформації для аналізу робіт: анкетування, 

опитування, спостереження метод репертуарних ґрат, метод 

критичних інцидентів. Технологія розроблення анкет та 

опитувальних листів для проведення аналізу робіт. 

Семінар 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.4-16 

Питання, управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

3. 

Тема 3. Формування вимог до кандидатів на вакантну 

посаду. 
Формулювання критеріїв підбору кандидатів на вакантну 

посаду.  

Складання опису та специфікації роботи.  

Складання посадової інструкції та паспорта посади. 

Призначення, структура, вміст основних розділів, технологія 

Лекція 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.4-16 

2 год Згідно з 

розкладом 
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розроблення посадової інструкції.  

 Сутність, призначення, зміст, технологія розроблення 

професіограми.  

Технології розроблення кваліфікаційної карти і карти 

компетенцій для певної посади.  

Формування профілю посади. 

4. 

Тема 3. Формування вимог до кандидатів на вакантну 

посаду. 
Розроблення критеріїв підбору кандидатів на вакантні посади. 

Формулювання мінімальних і деталізованих вимог до кандидатів 

на вакантні посади. Визначення компетенцій, якими мають 

володіти кандидати на вакантні посади.  

Складання кваліфікаційної карти та карти компетенцій.  

Необхідність урахування етапу розвитку бізнесу організації, 

стилю керівництва та особливостей корпоративної культури під 

час формування профілю посади.  

Основні правила складання профілю посади. 

Семінар 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.4-16 

Питання, управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

5. 

Тема 4. Технології збирання та аналізу інформації про 

кандидатів на вакантну посаду. 
Мета, призначення та склад документів, що використовуються 

під час  

професійного підбору персоналу. Технологія перевірки 

документів кандидатів на  

вакантні посади. Вивчення резюме кандидатів на вакантну 

посаду. Призначення та  

вимоги до складання претендентами автобіографії. Вивчення 

автобіографії.  

Перевірка рекомендацій.  

Методи і процедури оцінювання кандидатів на вакантну посаду. 

Ефективність різних методів оцінювання кандидатів.  

Необхідність перевірки інформації, наданої претендентом на 

вакантну посаду. 

Лекція 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.4-16 

2 год Згідно з 

розкладом 

6. 

Тема 4. Технології збирання та аналізу інформації про 

кандидатів на вакантну посаду. 
Технології збирання та аналізу інформації про кандидатів на 

вакантну посаду.  

Вивчення резюме кандидата: аналіз трудової діяльності 

Семінар 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.4-16 

Питання, управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 
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кандидата, оцінка успішності кандидата у професійній 

діяльності.  

Технологія розроблення стандартних форм для заповнення 

кандидатами на вакантні посади.  

Структура, зміст, вимоги щодо стандартних форм.  

Технології проведення телефонного інтерв’ю.  

7. 

Тема 5. Технології проведення інтерв’ю з кандидатами 

на вакантну посаду. 
Інтерв’ю як метод оцінювання кандидатів.  

Види інтерв’ю.  

Фактори, які визначають зміст і структуру інтерв’ю.  

Підведення підсумків інтерв’ю.  

Форми подальшої взаємодії з кандидатами. 

Лекція 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.4-16 

2 год Згідно з 

розкладом 

8. 

Тема 5. Технології проведення інтерв’ю з кандидатами 

на вакантну посаду. 
Технології проведення інтерв’ю.  

Підготовка до інтерв’ю. Розроблення опитувальних листів. 

Збирання інформації про претендента під час інтерв’ю 

(формально-біографічна, професійно-освітня; особистісна 

частини інтерв'ю).  

Типи запитань, які використовуються під час інтерв’ю. 

Технологія проведення поведінкового інтерв’ю.  

Помилки, які заважають почути та зрозуміти співрозмовника. 

Прийоми активного слухання.  

Значення етапу «запитання кандидата» під час проведення 

інтерв’ю 

Семінар 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.4-16 

Питання, управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

9. 

Тема 6. Психологічні та нетрадиційні методи 

оцінювання кандидатів на вакантну посаду. 

Тестування як метод оцінювання претендентів. Види 

тестів: на професійну придатність, загальні та 

інтелектуальні здібності, особистісні, проективні, 

психологічні тести. Основні правила тестування. 

Технологія підготовки до проведення тестування. 

Технології проведення тестування. Надійність результатів 

оцінки, отриманих за допомогою тестів, джерела помилок. 

Оцінювання дієвості тесту. Життєвий цикл тесту. 

Лекція 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.4-16 

2 год Згідно з 

розкладом 
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Необхідність та способи апробації тестових методик. 

10. 

Тема 6. Психологічні та нетрадиційні методи 

оцінювання кандидатів на вакантну посаду. 

Нетрадиційні методи оцінювання кандидатів на вакантні 

посади: поліграф («детектор брехні»), фізіогномічний 

аналіз, алкогольні і наркотичні тести.  

Ефективність психологічних і нетрадиційних методів 

оцінювання кандидатів.  
Процедура ухвалення остаточного рішення про заповнення 

вакансії.  

Методи оброблення інформації, отриманої на різних етапах 

професійного підбору. Варіанти ухвалення остаточного рішення 

про прийняття на роботу одного з претендентів. 

Семінар 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.4-16 

Питання, управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

11. 

Тема 7. Технології роботи рекрутингових агентств. 
Рекрутування як особливий вид послуг у підборі персоналу. Цілі 

та завдання рекрутингових агенцій. Очікування сторін 

(роботодавців і рекрутерів) від співробітництва у галузі підбору 

персоналу.  

Інфраструктура ринку рекрутингових послуг.  

Стратегії роботи рекрутингових агенцій: спеціалізація і 

диверсифікація.  

Стандартний і прямий пошук персоналу. Послуги 

рекрутингових агенцій у підборі персоналу: хедхантинг 

(headhunting), екзек’ютів сеч (executive search), аутплейсмент 

(outplacement), рекрутмент (recruitment). 

Розвиток ринку рекрутингових послуг на Україні. Сертифікація 

рекрутингових агенцій.  

Лекція 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.4-16 

2 год Згідно з 

розкладом 

12. 

Тема 7. Технології роботи рекрутингових агентств. 
Завдання і компетенції фахівців з підбору персоналу. Етапи 

рекрутування.  

Отримання замовлення на пошук і відбір кандидатів на вакантну 

посаду від клієнта.  

Складання опису вакантної посади.  

Розробка плану рекрутування.  

Семінар 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.4-16 

Питання, управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 
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Пошук кандидатів.  

Проведення телефонного інтерв’ю з кандидатами. Інтерв’ю з 

кандидатами. Перевірка рекомендацій.  

Підготовка звіту для клієнта. Знайомство клієнта з відібраними 

кандидатами. Призначення дати та часу зустрічі кандидата та 

клієнта.  

Процедура підготовки кандидата до інтерв’ю з представниками 

організації-замовника.  

Звіт кандидата та клієнта.  

Заповнення вакансії. Підтвердження прийняття на роботу й 

узгодження дати виходу на роботу. 

13. 

Тема 8. Використання аутсорсингових послуг в 

управлінні персоналом. Технології у галузі лізингу 

персоналу. 
Сутність аутсорсингових послуг.  

Причини, які зумовлюють використання організаціями 

аутсорсингових послуг.  

Форми, види та переваги аутсорсингу. 

Технології аутсорсингу в управлінні персоналом. Типові функції 

з управління персоналом, які передаються на аутсорсинг 

спеціалізованим агенціям.  

Аналіз ринку послуг аутсорсингу. Критерії вибору провайдера 

аутсорсингових послуг.  

Наукові підходи до обґрунтування економічної доцільності 

залучення персоналу за допомогою лізингових відносин.  

Розрахунок витрат на залучення співробітника на умовах 

лізингу: витрат на заробітну плату фахівця, взятого в лізинг, та 

витрати на винагороду компанії – лізингодавця.  

Розвиток ринку лізингових послуг у галузі управління 

персоналом в Україні.  

Лекція 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.4-16 

2 год Згідно з 

розкладом 

14. 

Тема 9. Технології комплексного оцінювання персоналу. 
Місце оцінювання працівників у системі персонал-технологій. 

Технологія розроблення показників оцінювання.  

Методичні аспекти розроблення шкали оцінювання. Варіанти 

побудови оцінювальних шкал. Описові шкали оцінювання рівнів 

прояву якостей (компетенцій).  

 

Семінар 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.4-16 

Питання, управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 
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Технологія оцінювання персоналу за досягненням поставлених 

цілей. 

Послуги центрів оцінювання (Assessment Center) з комплексного 

оцінювання персоналу. Програми роботи центрів оцінки.  

Проблеми розроблення загальної моделі оцінювання персоналу.  

Розроблення модифікованих моделей для вирішення певних 

завдань.  

15. 

Тема 10. Управління проектами з виведення персоналу зі 

штату організації. 

Передумови використання організаціями схем виведення 

персоналу зі свого  

штату (аутстафінгу). Відмінності між технологіями аутсорсингу, 

лізингу та  

аутстафінгу.  

Переваги використання організаціями схем виведення 

персоналу зі свого  

штату. Переваги зайнятості на умовах аутстафінгу для різних 

категорій персоналу.  

Вірогідні проблеми юридичного та управлінського характеру, 

пов’язані з  

виведенням персоналу зі штату організації.  

Технологія виведення персоналу зі штату організації.  

Тема 11. Інформаційні технології в управлінні 

персоналом. 
 Класифікація інформаційних автоматизованих систем в 

управлінні персоналом (ІАСУП).  

Використання аналітичних і базових модулів для вирішення 

різних завдань управління персоналом. Характеристика ІАСУП.  

Принципи вибору програмного забезпечення для вирішення 

різних завдань управління персоналом.  

Аналіз та оцінка відповідності інформаційних автоматизованих 

систем основним завданням управління персоналом.  

Лекція 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси пп.4-16 

2 год Згідно з 

розкладом 

16. Заліковий модуль Семінар 
 Тестові завдання 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

 
 

 


