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Назва дисципліни  Стратегічне управління персоналом 

Адреса викладання 

дисципліни 

Львів, вул. Коперника, 3 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет управління фінансами та бізнесу, кафедра публічного 

адміністрування та управління бізнесом 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування»,  

спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування» 

Викладачі дисципліни Комарницька Ганна Омелянівна, кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом 

Контактна інформація 

викладачів 

hanna.komarnytska@lnu.edu.ua 

lozjuk7@gmail.com 

вул. Коперника, 3, км. 501-502 

Консультації з питань 

навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

Четвер 15:00-17:50 год. 

факультет управління фінансами та бізнесу, кафедра публічного 

адміністрування та управління бізнесом, ауд. 501-502.  

 

Сторінка курсу https://financial.lnu.edu.ua/course/stratehichne-upravlinnia-personalom 

Інформація про 

дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання, обов’язкові для того, щоб формувати у майбутніх управлінців 

сучасне системне мислення та комплекс спеціальних вмінь, практичних 

знань і навичок щодо розвитку персоналу організації та розкриває 

систему знань, яка пов’язана з цілеспрямованим впливом на 

працівників організації (підприємства, фірми) для забезпечення її 

ефективного функціонування та підвищення конкурентоспроможності 

на ринку з одночасним збагаченням інтелектуального, творчого і 

культурного потенціалу працівників, задоволенням їхніх потреб у 

професійному навчанні, плануванні трудової кар’єри та професійно-

кваліфікаційному просуванні, соціальному розвитку.  

Коротка анотація 

дисципліни 

Навчальна дисципліна «Стратегічне управління персоналом» – 

дисципліна, яка вивчається при підготовці фахівців з галузі знань 28 

«Публічне управління та адміністрування». Навчальна дисципліна 

входить до циклу вибіркових дисциплін професійної та практичної 

підготовки, яка викладається в 1 семестрі в обсязі 3 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 

дисципліни 

Дисципліна «Стратегічне управління персоналом» має 

міждисциплінарний характер та інтегрує в собі знання юридичних, 

психологічних, соціологічних та економічних наук.  

Програму навчальної дисципліни «Стратегічне управління 

персоналом» укладено згідно з вимогами організації навчання. 

Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент 

відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, 

алгоритму вивчення навчального матеріалу з дисципліни, необхідне 

методичне забезпечення, складові й технологію оцінювання 

навчальних досягнень студентів  

Мета навчальної дисципліни «Стратегічне управління 

персоналом» — допомогти студентам, слухачам опанувати теоретичні 

основи та виробити вміння і практичні навички з стратегічного 

планування та організації розвитку персоналу в умовах ринкової 

економіки, структурної й технологічної перебудови галузей економіки 

в сучасних умовах. 

Основними завданнями викладання дисципліни «Стратегічне 

управління персоналом» є теоретична та практична підготовка 
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студентів з питань:  

- формування  ефективної  системи  управління 

 персоналом  в організації; 

- обґрунтовування концептуальних засад та методологічних 

принципів управління персоналом;  

- формування та аналіз стану кадрової політики організації;  

- проектування системи управління персоналом та нормативної 

чисельності працівників кадрової служби підприємства;  

- управління соціальним розвитком трудового колективу;  

- формування успішної команди як соціального утворення;  

- застосування сучасних методів планування та прогнозування 

потреб у персоналі;  

- організування набору і відбору персоналу в організації;  

- навчання, підвищення кваліфікації та перекваліфікація 

працівників на етапі розвитку персоналу організації;  

- управління діловою кар’єрою та службово-посадовим рухом 

управлінців з метою їх розвитку;  

- атестування персоналу та використання результатів у системі 

мотивування; 

- оцінювання ефективності та результативності управління 

персоналом. 

Література для 

вивчення дисципліни 

1. 1. Брич В.Я. Психологія управління: навч. посібник / В.Я. Брич, М.М. 

Корман. – Київ: Кондор, 2013. – 384 с.   

2. Василенко В.А. Теорія і практика розробки управлінських 

рішень: навч. посібник/ В.А. Василенко. – Київ: ЦУЛ, 2013. – 420 с.   

3. Грабс-Уэст, Л. Сотрудники на всю жизнь: Уроки лояльности от 

Southwest Airlines / Лорейн Грабс-Уэст; пер. с англ. П.В. Миронова и 

А.В. Камеко. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2008. – 128 с.  

4. Егоршин А.П. Управление персоналом: Учебник для вузов. – 4-е 

изд., испр.  

Н.Новгород: НИМБ, 2003. – 720 с. 5. Иванова С.В. Искусство подбора 

персонала: Как оценить человека за час. – М: Альпина Бизнес Букс, 

2004. – 160 с.  

5. Как найти и удержать лучших сотрудников / Пер. с англ. – М: 

Альпина Бизнес Букс, 2006. – 213 с. – (Серия ―Классика Harvard 

Business Review). 

6. Кибанов А.Я., Дуракова И.Б. Управление персоналом организации: 

отбор и оценка при найме, аттестация: Учебное пособие для студентов 

вузов. –2-е изд., перераб. И доп. / А.Я.Кибанов, И.Б. Дуракова. – М: 

Издательство ―Экзамен‖, 2005. – 416 с.  

7. Коул Джеральд. Управление персоналом в современных 

организациях / 10.  Коул Дж. [Пер. с англ. Н.Г.Владимирова]. – М: 

ООО ―Вершина, 2004. – 352с.  

8. Макарова И.К. Управление человеческими ресурсами: пять уроков 

эффективноro НR-менеджмента. М: Дело, 2007. – 232 с.  

9. Маслоу А.Г. Мотивация и личность. Перевод. с англ. Татлыбаевой А. 

М. – СПб.: Евразия, 1999. – 478 с.  

10. Новикова М. Компенсации и льготы. – 2-е изд., М: ООО ―Бегин 

групп, 2006. – 102  

с. (Серия ―Путеводитель по кадровому менеджменту‖. Выпуск III).  

11. Нормайер Р. Мотивация / Райнер Нирмайер, Манюель 

Зайфферт; [пер.с нем. Зись  

Е.А.]. – М: Изд-во ОМЕГА-Л, 2006. – 124 с.: ил.  

12. Никифоренко В.Г Управління персоналом: Навчальний 



посібник. 2-ге видання, виправлене та доповнене / В.Г. Никифоренко. – 

Одеса: Атлант, 2013. – 275 с.   

13. Реформування системи державного управління та державної 

служби: теорія і практика [Текст]: матер. наук.практ. конф. за міжнар. 

уч. (8 квітня 2011 р.) : у 2 ч. Ч. 2 / за наук. ред. чл.кор. НАН України В. 

С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – 

432 с.  

14. Свергун О., Пасс Ю., Дьякова Д., Новикова А. HR-практика. 

Управление персоналом: Как это есть на самом деле. – СПб.: Питер, 

2005. – 320 с: ил. – (Серия ―Практическая психология).  

15. Щѐкин В.Г. Теория и практика управления персоналом: учебно-

методич. пособие / В.Г. Щѐкин. – 2-е изд., стереотип. – К.: МАУП, 

2003. – 280 с.  

16. Концепция Business Performance Management: начало пути / 

Е.Ю. Духонин, Д.В. Исаев, Е.Л. Мостовой и др.; Под ред. Г.В. Генса. – 

М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 269 с.   

17. Румянцева З.П. Общее управление организацией. Теория и 

практика: Учебник / З.П. Румянцева. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 304 с.   

18. Ульрих Д. Эффективное управление персоналом: новая роль 

HR-менеджера в организации: Пер. с англ. – М. ООО ―И.Д. Вильямс, 

2007. – 304 с: ил.  

19. Управление персоналом / Пер. с анrл. М: Альпина Бизнес Букс, 

2006. 272 с. (Серия ―Классика Harvard Busine ss Review).  

  

Інтернет-реурси:  
20. http://www.management.com.ua/hrm/ - вітчизняний інтернет-

портал для управлінців, розділ «Персонал» наповнюється статтями та 

матеріалами для практичного застосування у HR-менеджменті.  

21. http://hr-kavjarnia.com.ua/ - проект «HR-кав'ярня» Львівського 

клубу менеджерів з персоналу.  

22. http://zhinna.wordpress.com/ - проект «HR in UA» – авторський 

сайт українського HR-менеджера Інни Жигадло.  

23. http://www.ucs-hrm.org.ua/elektronna-biblioteka/ - бібліотека 

проекту «Реформа управління персоналом на державній службі в 

Україні»  

http://www.hrliga.com/index.php -  спільнота кадровиків і фахівців з 

управління персоналом – новини, статті, журнал «Менеджер по 

персоналу». 

Обсяг курсу 150 годин, 5 кредитів 

Очікувані результати 

навчання 

Після закінчення курсу «Стратегічне управління персоналом» слухачі 

повинні отримати компетентності: 

- ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

- ЗК2. Вміння виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові 

ідеї. 

- ЗК3. Здатність планувати та управляти часом.   

- ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети, 

бути лідером. 

- ЗК6. Здатність удосконалювати й розвивати професійний, 

інтелектуальний і культурний рівні. 

- ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх 

реалізації (креативність). 

- ЗК8. Здатність ініціювати, планувати та управляти змінами 

- ЗК10. Здатність фахово аналізувати інформацію, оцінювати повноту 

та можливості її використання. 



- ЗК11. Здатність бути критичним і самокритичним. 

- ЗК12. Здатність організовувати та мотивувати людей, працювати в 

команді. 

- ЗК13. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, 

співробітництво, попереджати та розв’язувати конфлікти. 

- ЗК14. Здатність здійснювати професійну діяльність і приймати 

обґрунтовані рішення, керуючись засадами соціальної 

відповідальності, правових та етичних норм. 

- ЗК15. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

- ЗК16. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і 

взятих обов’язків. 

- ЗК18. Здатність управляти різнобічною комунікацією, прагнення до 

застосування сучасних інноваційних технологій. 

- ЗК19. Уміння бути критичним та самокритичним до розуміння 

чинників, які чинять позитивний чи негативний вплив на 

спілкування з представниками інших бізнес-культур та професійних 

груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей знань/видів 

діяльності) на засадах цінування різноманітності та 

мультикультурності та поваги до них. 

 

- Фахові компетентності спеціальності (ФК) 

- ФК1. Здатність забезпечувати реалізацію функцій та принципів 

кадрового менеджменту в цілому та окремих підрозділах. 

- ФК2. Здатність розуміти закономірності розвитку економіки та 

організації праці, формування і регулювання соціально-трудових 

відносин, механізмів ринку праці, процесів відтворення і 

використання трудового потенціалу. 

- ФК7. Здатність обирати та використовувати сучасний 

інструментарій управління персоналом, нормування, стимулювання 

та ефективної організації праці різних категорій працівників. 

- ФК12. Здатність забезпечувати належний рівень якості 

управлінських продуктів, послуг чи процесів. 

- ФК15. Здатність аналізувати стан людського розвитку. 

- ФК19. Здатність визначати сегментацію ринку праці, структуру 

попиту та пропозиції, зайнятості та безробіття. 

Ключові слова Стратегічне управління персоналом, кадрова політика і стратегія 

управління персоналом організації, кадрове планування в організаціях, 

організація набору та відбору персоналу, організування діяльності та 

функції служб персоналу, формування колективу організації, 

згуртованість, соціальний розвиток колективу, оцінювання персоналу, 

управління розвитком і рухом персоналу організації, вивільнення 

персоналу, соціальне партнерство, ефективність управління 

персоналом. 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого 

розуміння тем даної дисципліни. 

Теми 1. Стратегічне управління персоналом у системі менеджменту 

організацій.  

2. Управління персоналом як соціальна система.  

3. Кадрова політика і стратегія управління персоналом організації.  

4. Кадрове планування в організаціях.  

5. Організація набору та відбору персоналу. 



6. Організування діяльності та функції служб персоналу.  

7. Формування колективу організації. 

8. Згуртованість та соціальний розвиток колективу.  

9. Оцінювання персоналу в організації.  

10. Управління розвитком і рухом персоналу організації.  

11. Управління процесом вивільнення персоналу.  

12. Соціальне партнерство в організації.  

13. Ефективність управління персоналом. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит у формі тестів в системі МООDLE. Підсумковий кейс 

«Використання методики «центр оцінювання» (Assessment Centеr) в 

цілях відбору персоналу» . Розробка програми адаптації, тренінг 

«Вступ до посади» та завдання служби управління персоналом по 

адаптації нових співробітників. 

Пререквізити Передує вивченню – [Управління галузевими ринками, Управління 

кадровими ризиками. Тренінг  в роботі HR  менеджера з персоналом 

організації. Виробнича практика]. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

При читанні лекцій використовується мультимедійна презентація, 

платформи  Microsoft Teams. 

Практичні заняття проводяться з використанням інтерактивних форм і 

методів навчання (ситуаційні вправи, робота в парах, малих групах, 

рольові ігри та ін.). 

Необхідне обладнання Викладання курсу вимагає мультимедійного забезпечення. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• практичні заняття: максимальна кількість балів 50 

• індивідуальна науково-дослідна робота: максимальна кількість балів 

входить в семінарські заняття. 

 • екзамен: 50. Підсумкова максимальна кількість балів 100 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (розробка адаптаційних програм, вирішення 

ситуаційних вправ, кейсів).  

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.  

Відвідання 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. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до екзамену. Залікова оцінка виставляється за результатами роботи слухачів 

навчальної дисципліни «Стратегічне управління персоналом». 

 З навчально методичним комплексом з даної дисципліни можна 

ознайомитись на сайті факультету: financial.lnu.edu.ua  

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

завершенню курсу. 
 

 
 

Схема курсу 

«Стратегічне управління персоналом» 
Тиж. Тема, план, короткі тези Форма діяльності 

(заняття)* *лекція, 

самостійна, дискусія, 

групова робота) 

Література Завдання, 

год 

Термін 

виконання 

(тиж) 

1,2 Тема 1. Стратегічне 

управління персоналом у 

системі менеджменту 

організацій 

Роль та значення управління 

персоналом як науки. Система 

наук про працю і персонал. 

Людина як суб’єкт і об’єкт 

управління персоналом. 

Орієнтація персоналу на 

корпоративну культуру. 

Особливості та роль персоналу 

в досягненні 

конкурентоспроможності 

сучасних організацій. 

Проблеми та тенденції у 

кадровому менеджменті 

успішних компаній.  

Управління персоналом як 

специфічна функція 

менеджменту. Зміст понять 

«трудові ресурси», 

«персонал», «трудовий 

потенціал» «кадри». 

Системний підхід до 

управління персоналом 

організації. Принципи та 

методи управління 

персоналом. Основні елементи 

(підсистеми) управління 

персоналом. Функції системи 

управління персоналом.  

Три професійні революції. 

Місія HR-менеджменту в 

умовах третьої професійної 

революції. Еволюція форм 

спільної діяльності і 

становлення HR- 

менеджменту. Основні типи 

Лекція, 

практичне  

заняття,  

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота 

 

Література: 

[1, 2, 3, 12, 

13, 14, 15, 16, 

17, 18] 

Л-4 

П-4 

С-12 

2 

http://financial.lnu.edu.ua/


професійної культури і 

основні культурні архетипи 

HR-менеджменту.  

Поняття ―людські ресурси, 

―людський капітал. 

Економічні ресурси, їх 

загальні та специфічні 

особливості. Людські ресурси 

та їх специфічні особливості. 

Чинники, які впливають на 

HR-менеджмент. Управління 

персоналом і HR-менеджмент: 

спільні риси і відмінності. 

Предмет і основні завдання 

HR- менеджменту. Основні 

моделі кадрового 

менеджменту.  

Турбота про персонал і 

споживача: матриця 

взаємозв’язку. Чинники, які 

впливають на взаємовідносини 

між персоналом та 

представниками HR-

менеджменту.  

Особливості управління 

персоналом у закордонних 

компаніях: можливості 

використання досвіду.  

 

3 Тема 2. Управління 

персоналом як соціальна 

система 

Характерні риси особистості, 

що пов’язані з її поведінкою в 

організації. Поняття 

особистості. Ціннісна 

орієнтація працівника. Особа,  

індивід  і особистість. Індивід 

й індивідуальність: спільне та 

відмінне персоналу. Індивід і 

група. Характеристика 

індивідуальності людини. 

Взаємодія індивіда і групи. 

Класифікація персоналу за 

категоріями та її 

характеристика: виробничий 

персонал (робітники) та 

управлінський персонал 

(службовці), зміст 

виконуваних функцій та 

основні категорії в 

організаціях різних сфер 

діяльності.  

Основні характеристики 

персоналу організації. 

Чисельність та структура 

персоналу організації. 

Нормативна, фактична 

облікова та середньооблікова 

чисельність працівників 

організації. Структура 

персоналу: організаційна, 

соціальна, штатна, рольова, 

функціональна. 

Співвідношення та зміст 

Лекція, 

практичне  

заняття,  

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота. 

Література: 

[5, 8, 9, 12, 

13, 14, 15, 17, 

18, 20,  21] 

Л-2 

П-2 

С-6 

1 



понять «професія», 

«спеціальність», 

«кваліфікація», «посада». 

Вимоги до професійно-

кваліфікаційного рівня 

працівників. Компетентність і 

компетенції працівника. Види 

компетенцій та їх рівні. 

Професійна компетентність і 

професійна придатність. 

4 Тема 3. Кадрова політика і 

стратегія управління 

персоналом організації 

Поняття та значення кадрової 

політики в організації. 

Фактори, що впливають на 

формування кадрової політики 

та умови її реалізації. 

Класифікація типів кадрової 

політики за основними 

ознаками. Зміст кадрової 

політики на різних етапах 

життєвого циклу організації.  

Етапи розробки 

(проектування) кадрової 

політики та їх зміст: 

нормування, програмування та 

моніторинг персоналу. 

Розробка та реалізація 

кадрової політики у 

концептуальних кадрових 

документах. Правова база для 

здійснення сучасної кадрової 

політики (зміст та протиріччя).  

Сутність стратегії управління 

персоналом. Основні типи 

кадрової стратегії. 

Взаємозв’язок стратегії 

розвитку організації, стратегії 

управління персоналом та 

кадрової політики. Механізм 

розроблення та реалізації 

стратегії управління 

персоналом. Прогнозування в 

роботі з персоналом як основа 

розроблення кадрової 

стратегії.  

Процес  HR-планування.  

Сутність  планування.  

Взаємозв’язок основних  

категорій  персоналу  із  їх  

стратегічними  потребами,  що  

мають враховуватися  при  

плануванні.   

Структура  процесу  HR-

планування. Основні етапи 

планування.   

 Фактори, що впливають на 

вибір роботи. Визначено 

фактори для кожного рівня 

процесу пошуку роботи. 

Індивідуальні характеристики 

шукачів роботи.    

  Сутність  та  роль  

рекрутингу.  Мета  

Лекція, 

практичне  

заняття,  

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота. 

Література:  

[12, 13, 14, 

15, 17, 18, 20, 

21] 

 

Л-2 

П-2 

С-6 

1 



рекрутингу.  Види рекрутингу,  

їх  переваги  та  недоліки.  

Засоби  найму  персоналу.  

Джерела рекрутингу. 

Найбільш поширені проблеми 

найму працівників.   

5 Тема 4. Кадрове 

планування в організаціях 
Поняття кадрового 

планування. Мета та завдання 

планування роботи 

персоналом на підприємстві. 

Види планування: стратегічне, 

тактичне, операційне 

(поточне). Фактори, що 

впливають на визначення 

потреб у персоналі. Поняття 

маркетингу персоналу та його 

функції. Джерела покриття 

потреб організації  в 

персоналі.  

Методи визначення потреб 

підприємства у персоналі. 

Характеристика методів 

планування персоналу. 

Планування чисельності 

персоналу за категоріями 

посад: основна та додаткова 

потреби у персоналі. Аналіз 

внутрішніх та зовнішніх 

джерел покриття майбутніх 

потреб у персоналі. Способи 

нормування ресурсів.  

Оперативний план роботи з 

персоналом в організації. 

Індивідуальний план 

працівника. Структура 

інформації про персонал. 

Лекція, 

практичне  

заняття,  

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота. 

Література: 

 [1, 4, 6, 8, 12, 

13, 14, 15, 17, 

18, 21] 

Л-2 

П-2 

С-6 

1 

6,7 Тема 5. Організація набору 

та відбору персоналу 

Зміст процесу набору та 

наймання працівників. 

Основні джерела інформації 

про вакансії. Визначення 

вакантних місць. Формування 

вимог до претендентів. 

Професіограма: модель 

співробітника і модель посади. 

Залучення персоналу: 

створення бази даних 

кваліфікованих кандидатів для 

відбору. Характеристика 

джерел залучення кандидатів. 

Роль кадрових агентств.  

Професійна орієнтація та 

профорієнтаційна робота. 

Методи та форми професійної 

орієнтації. Профорієнтація: 

суть і завдання, організація 

роботи. Методи управління 

професійною орієнтацією 

працівників. Зарубіжний 

досвід.  

Моделі та методи відбору 

працівників. Критерії відбору 

Лекція, 

практичне  

заняття,  

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота. 

Література:  

[1, 2, 6, 7, 13, 

14, 15, 17, 18, 

20] 

 

 

Л-4 

П-4 

С-12 

2 



працівників. Загальні 

процедури найму персоналу в 

організаціях. Етапи відбору 

кадрів. Професійний відбір 

персоналу. Первинний відбір. 

Техніка проведення 

телефонної розмови з приводу 

працевлаштування. 

Анкетування. Тестування при 

прийомі на роботу. 

Фізіономічний  аналіз. Зв’язок  

морфологічних ознак із 

психічними особливостями 

індивіда. Експертиза почерку. 

Правила проведення інтерв’ю 

з представниками різних рівнів 

управління організації. Види 

співбесід. Стадії співбесіди. 

Загальні помилки при 

співбесіді. Довідки про 

кандидата. Співбесіда з 

керівником підрозділу. 

Аналізування та оцінювання 

індивідуальних відмінностей 

претендентів, їх зіставлення. 

Випробування. Рішення про 

найм. Оптимізація чисельності 

персоналу. 

Трудова адаптація та її види: 

організаційна, соціально-

психологічна, професійна, 

психофізіологічна. Первинна 

та вторинна адаптація. 

Входження та інтеграція. 

Швидкість трудової адаптації 

та фактори, що її зумовлюють. 

Керівна і виховна роль 

керівника та менеджера 

персоналу. Інструктаж. 

Наставництво. Підбір і 

адаптація персоналу. 

8 Тема 6. Організування 

діяльності та функції служб 

персоналу 
      Призначення та роль 

сучасних служб персоналу в 

організації. Стан, проблеми і 

тенденції розвитку кадрових 

служб. Основні функції та 

відповідальність кадрових 

служб. Статус, організаційна 

побудова та принципи 

розподілу повноважень між 

працівниками кадрових служб.  

Ролі та функції 

менеджера з персоналу в 

організації роботи кадрової 

служби. Вимоги до ділових, 

професійних та особистісних 

рис менеджера з персоналу.  

Інформаційне та 

методичне забезпечення 

служби персоналу. 

Автоматизовані програми з 

управління персоналом. 

Лекція, 

практичне  

заняття,  

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота. 

Література:  

[7, 9, 10, 12, 

13, 14, 15, 

17, 18, 20, 

21] 

Л-2 

П-2 

С-6 

1 



Основні регламентуючі 

документи в організації 

діяльності кадрових служб. 

Організація обліку та звітності 

з персоналу. Заходи з охорони 

та безпеки кадрової інформації 
в організації.  

9 Тема 7. Формування 

колективу організації 

Колектив як соціальна група. 

Ознаки колективу: єдність 

мети, умовна відокремленість, 

організаційна та  

територіальна єдність. Функції 

колективу та його різновиди в 

організації. Роль керівника та 

менеджера з персоналу у 

формуванні колективу. Види 

структур трудового колективу: 

функціональна, професійно-

кваліфікаційна, соціально-

демографічна, вікова, 

соціальнопсихологічна, 

соціально-класова.  

Колектив як вища форма 

внутрішньої організації групи. 

Ознаки колективу. Принципи 

та етапи процесу створення 

трудового колективу. Роль 

корпоративної культури у 

формуванні колективу 

організації: норми, цінності, 

традиції. Формальна і 

неформальна структура 

трудового колективу. Типи 

формальних груп в організації. 

Фактори утворення 

неформальних груп та основні 

ознаки їх існування. Різновиди 

малих груп в управлінні 

персоналом. Чинники 

ефективної роботи групи. 

Специфіка жіночих 

колективів. Моделі взаємодії  

людини і навколишнього 

середовища. Проблеми і 

способи встановлення 

взаємодії людини і 

організаційного оточення. 

Підходи до проектування 

взаємодії людини і організації.  

Навчання при вході в 

організацію.  

Лекція, 

практичне  

заняття,  

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота. 

Література:  

[4, 7, 8, 9, 

10, 12, 13, 

14, 15, 17, 

18, 20,  21] 

Л-2 

П-2 

С-6 

1 

10 Тема 8. Згуртованість та 

соціальний розвиток 

колективу 

Згуртованість колективу: 

сутність і стадії. Особливості 

управління персоналом на 

етапах розвитку колективу. 

Колективи згуртовані, 

розчленовані та роз’єднані. 

Лекція, 

практичне  

заняття,  

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота, 

робота в групах, 

самостійна  

Література:  

[1, 3, 7, 9, 

12, 13, 14, 

15, 17, 18, 

20, 21] 

Л-2 

П-2 

С-6 

1 



Фактори, що впливають на 

згуртованість колективу. 

Поняття про команду та 

командну роботу в управлінні 

персоналом. Колектив і 

команда: спільне та відмінне. 

Соціально-психологічні 

особливості колективу як 

об’єкта управління. 

Психологічна сумісність 

членів колективу та чинники, 

що її обумовлюють. 

Соціальні ролі особистості. 

Вимоги до психологічних 

якостей працівників і 

керівників сучасних 

організацій. Методи вивчення 

соціально-психологічного 

клімату в колективі. 

Соціоніка як новий науковий 

підхід до вивчення 

індивідуально-психологічних 

особливостей людини. 

Соціонічні типи. Екстраверти 

та інтроверти. Раціоналісти та 

ірраціоналісти. Відносини 

між представниками різних 

соціотипів /інтертипні 

відносини/. Сутність і 

значення соціального 

розвитку колективу. Зміст, 

етапи розробки проекту, 

затвердження та реалізація 

плану соціального розвитку. 

Характеристика основних 

розділів і документальне 

відображення. Методи 

збирання соціальної 

інформації. 

робота. 

11, 

12 

Тема 9. Оцінювання 

персоналу в організації 

Оцінювання персоналу в 

сучасній організації. Сутність 

та різновиди оцінювання 

персоналу за цілями. Критерії 

та методи оцінювання 

персоналу. Якісні, кількісні та 

комбіновані методи ділового 

оцінювання працівників 

організації.  

Основні принципи 

ефективного ділового 

оцінювання працівників. 

Оцінювання якості роботи 

різних категорій персоналу. 

Методи оцінювання 

управлінського персоналу: за 

діловими якостями, за 

складністю виконуваних 

функцій, за результатами та 

цілями діяльності.  

Критерії та різновиди 

ділового оцінювання 

керівників: оцінювання 

результатів основної та 

Лекція, 

практичне  

заняття,  

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота. 

Література:  

[1, 3, 7, 9, 

12, 13, 14, 

15, 17, 18, 

20, 21] 

Л-4 

П-4 

С-12 

2 



другорядної діяльності, 

оцінювання поведінки в 

колективі, виконання функцій 

з управління колективом та 

оцінювання результатів 

роботи підлеглих. Показники 

оцінювання різних категорій 

посад керівників.  

Основні критерії оцінювання 

спеціалістів: рівень 

кваліфікації, творчість і 

винахідливість, 

ініціативність, виконавська і 

трудова дисципліна. 

Оцінювання робітників і 

службовців: рівень 

кваліфікації, виконавська і 

трудова дисципліна, якісні 

показники роботи, 

дотримання правил техніки 

безпеки тощо.  

Основні етапи формування 

Assessment Center: 

моделювання компетенцій, 

формування сценарію, 

розробка вправ, тестів, 

інтерв'ю, тренінг 

спостерігачів, організаційні 

питання (проблеми). 

Поняття прогностичної 

валідності і надійності 

оціночного інструментарію. 

Компетенції як основа 

Assessment Center. Поняття 

компетенцій; компетентності. 

Універсальне і унікальне при 

застосуванні компетенцій в 

різних компаніях. Глибинні і 

поверхневі компетенції: що 

має сенс оцінювати з метою 

подальшого розвитку, а що 

просто оцінювати. Аналіз 

діяльності і проектування 

компетенцій. 

Структура компетенції: назва, 

опис (тема), поведінкові 

індикатори, розподілені по 

вимірювальній шкалі. 

Методи аналізу діяльності: 

прогностичне інтерв'ю, 

критичний інцидент, метод 

сортування карток, 

репертуарні решітки Келлі, 

бібліотека компетенцій, 

аналіз нормативної 

документації. 

Поведінкові та професійні 

компетенції. Умови 

ефективної розробки і 

застосування професійних 

компетенцій (ризик перетину 

з посадовими інструкціями). 

Шкали вимірювання 

компетенцій. Профіль успіху 

посади. 



Метод оцінювання персоналу 

360 градусів. 

Ключові показники 

ефективності КРІ. 

Нестандартні методи оцінки 

персоналу. 

Атестування персоналу: 

сутність та види. 

Призначення та зміст 

атестаційної комісії. 

Організація та порядок 

проведення атестації 

персоналу. Зміст атестації для 

різних категорій персоналу. 

Документальне 

супроводження атестації. 

Використання результатів 

атестації персоналу.  

13 Тема 10. Управління 

розвитком і рухом 

персоналу організації 

Загальний і професійний 

розвиток персоналу. Сутність 

та завдання професійного 

розвитку персоналу. 

Виявлення та аналізування 

потреб персоналу. Навчання 

персоналу. Програми 

підготовки персоналу. 

Професійна підготовка, 

підвищення кваліфікації, 

перепідготовка. 

Післядипломна та додаткова 

освіта. Стажування. Зміст 

понять «самоосвіта», 

«саморозвиток». Перспективи 

професійного зростання в 

Україні.  

Поняття про трудову кар’єру 

та службове зростання. 

Планування та управління 

службовою кар’єрою 

працівників. Моделі кар’єри. 

Горизонтальна, вертикальна 

та центроспрямована кар’єра. 

Фактори, що визначають 

напрям та швидкість кар’єри. 

Створення відповідних умов 

для кар’єрного зростання 

працівників. 

Сучасні підходи до навчання. 

Порівняльний аналіз 

традиційного та 

інтегрованого навчання 

персоналу.  

Навчання і розвиток: 

системний підхід. Визначення 

потреби і планування 

навчання. Оцінка програм 

розвитку і навчання. 

Розрахунок ефективності 

навчальних програм.  

Кадровий резерв, моделі 

формування кадрового 

резерву, типи та джерела 

Лекція, 

практичне  

заняття,  

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота. 

Література:  

[1, 3, 7, 9, 

12, 13, 14, 

15, 17, 18, 

20, 21] 

Л-2 

П-2 

С-6 

1 



кадрового резерву на керівні 

посади, стадії програми 

роботи з кадровим резервом. 

Поняття ―кар’єра, види 

кар’єри.  

Характеристика  сучасних  

визначень ділової кар’єри. 

Тест Айзенка. Типи  

темпераменту.   Японський  

досвід кар’єрного розвитку. 

Управління мобільністю 

кадрів. Аналізування потреб 

та оцінка плану розвитку 

персоналу. Планування та 

підготовка кадрового резерву. 

Формування списку 

кадрового резерву за 

категоріями персоналу. 

Особливості підготовки 

резерву управлінських кадрів. 

Ротація кадрів як форма руху 

і підвищення кваліфікації 

працівників. Переміщення, 

переведення на іншу посаду, 

роботу. Суміщення професій.  

Види кадрових нововведень. 

Інноваційний потенціал 

працівника.  

 

14 Тема 11. Управління 

процесом вивільнення 

персоналу 

Причини та фактори 

вивільнення персоналу. 

Процедура звільнення. 

Соціальні та виробничі 

критерії вибору працівників 

на звільнення. Соціальні 

гарантії. Особливості виходу 

працівників на пенсію як 

форма звільнення. Поняття та 

значення абсентеїзму.  

Абсентизм,  його  причини, 

економічні   наслідки та   

методи  регулювання.  

Масове вивільнення в аспекті 

соціальних та економічних  

проблем. Аутстафінг, 

аутсорсінг, лізинг персоналу. 

Вивільнення працівників. 

Принципи справедливості 

вивільнення. Регулювання  

дисципліни.  Розвиток  

лояльності  персоналу.  

Програми підтримки 

працівників. Основи 

аутплейсменту.    

  Управління  плинністю  

кадрів.  Управління  

добровільною  та 

примусовою плинністю 

кадрів.   

 Система  штрафів. 

Процес  нарахування штрафів. 

Поведінковий  аспект.  

Лекція, 

практичне  

заняття,  

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота. 

Література:  

[1, 3, 7, 9, 

12, 13, 14, 

15, 17, 18, 

20, 21] 

Л-2 

П-2 

С-6 

1 



Психологічний аспект.   

  Система  заохочень.  Процес  

нарахування  заохочень. 

Моніторинг нарахування 

заохочень.    

Управління плинністю кадрів 

та фактори, що її 

зумовлюють. Показники 

абсолютні та відносні. Типові 

порушення трудової та 

виконавської дисципліни, 

причини їх виникнення. 

Нещасні випадки.  

Дисциплінарний вплив. 

Розробка заходів із 

регулювання плинності 

персоналу. 

Управління якістю трудового 

життя працівників організації. 

Управління безпекою 

персоналу: техніка безпеки та 

охорони здоров’я працівників 

в організації. Профілактичні 

та протиепідемічні заходи в 

управлінні персоналом на 

підприємстві.  

15 Тема 12. Соціальне 

партнерство в організації 

Соціальне партнерство як 

засіб узгодження інтересів 

роботодавця і працівників. 

Механізм функціонування 

системи соціального 

партнерства: функції і 

завдання, законодавча база. 

Інтереси роботодавця і 

працівників: спільність і 

розбіжність, імовірність 

виникнення і загострення 

конфліктів. Управління 

конфліктом. Колективний 

договір як засіб зміцнення 

соціального партнерства. 

Сторони та зміст 

колективного договору. 

Порядок укладання та 

реєстрації колективного 

договору. Строк чинності 

колективного договору та 

контроль за його виконанням.  

Регулювання соціально-

трудових відносин в 

організації. Громадські 

організації.  

Роль профспілкової 

організації у представництві 

інтересів найманих 

працівників.  

Лекція, 

практичне  

заняття,  

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота. 

Література:  

[1, 3, 7, 9, 

12, 13, 14, 

15, 17, 18, 

20, 21] 

Л-2 

П-2 

С-6 

1 

16 Тема 13. Ефективність 

управління персоналом 

Система економічних, 

соціальних та організаційних 

показників управління 

персоналом: сутність та зміст. 

Критерії ефективності 

Лекція, 

практичне  

заняття,  

індивідуальна 

науково-дослідна 

Література:  

[1, 3, 7, 9, 

12, 13, 14, 

15, 17, 18, 

20, 21] 

Л-2 

П-2 

С-6 

1 



управління персоналом. 

Комплексна оцінка 

ефективності управління 

персоналом: сутність, 

переваги та недоліки у 

застосуванні. Методи 

оцінювання ефективності 

результатів роботи 

персоналу.  

Взаємозалежність 

ефективності діяльності 

підприємства та результатів 

роботи персоналу. Показники 

оцінювання ефективності 

діяльності підрозділів з 

управління персоналом. 

Ефективність витрат на 

персонал. Роль кадрового 

аудиту та кадрового 

консультування в підвищенні 

ефективності управління 

персоналом.  

 

робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота. 

Тема 13. Ефективність управління персоналом 
Система економічних, соціальних та організаційних показників управління персоналом: 

сутність та зміст. Критерії ефективності управління персоналом. Комплексна оцінка 

ефективності управління персоналом: сутність, переваги та недоліки у застосуванні. Методи 

оцінювання ефективності результатів роботи персоналу.  

Взаємозалежність ефективності діяльності підприємства та результатів роботи персоналу. 

Показники оцінювання ефективності діяльності підрозділів з управління персоналом. 

Ефективність витрат на персонал. Роль кадрового аудиту та кадрового консультування в 

підвищенні ефективності управління персоналом.  

 


