
Конспект лекції №1 

 

Тема. Стратегія та цілі компанії. HR-аналітика: сутність та основні завдання 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як «Інформаційні та комунікаційні технології», «Вступ до фаху», 

«Алгоритмізація та програмування», «Моніторинг ІТ-технологій», 

«Макроекономіка», «Економіка і фінанси суб’єктів підприємництва», «Економіко-

математичне моделювання», «Фінанси, гроші і кредит» і інш. 

 

Мета лекції полягає у формуванні в студентів системи знань з основний понять, а 

саме, стратегії та цілей компанії, бізнесу як системи, HR-аналітики, а також сутності 

та основних завдань HR-аналітики. 

 

План лекції: 

1. Бізнес як система. Цілі та стратегія організації. 

2. Поняття HR-аналітики: суть, зміст, функції і завдання. 

3. 8 кроків ефективності: HR-аналітика та бізнес. 

4. Основні способи використання HR-аналітики. 

5. Як HR впливає на розвиток компанії. Яка роль HR у бізнесі і хто є його 

клієнтом. HR система на різних етапах розвитку компанії. 

 

Опорні поняття: бізнес, система, стратегія, компанія, цілі компанії, HR-аналітика. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література: 

1. Бизнес-аналитика в области HR: задачи, методы, польза 

http://blog.luckyhunter.io/hr-analytics-ru 

Зарплата і Управління персоналом 8 https://www.softcom.ua/ua/1c/v8/catalog/zarplata-

i-upravlenie-personalom-8/. 

2. Как использовать данные о сотрудниках с пользой для 

бизнеса https://home.kpmg/ua/ru/home/media/press-releases/2018/07/kak-ispolzovat-

dannie-o-sotrudnikah-s-polzoi-dlya-

biznesa.html?fbclid=IwAR3MixPi8gN8GyG1ac4_rcbinDhlcQCUhtFiei5F9uctvYLj-

OyivTr9InU. 

3. Магія даних: 3 причини впровадити аналітику в HR https://prohr.rabota.ua/magiya-

danih-3-prichini-vprovaditi-analitiku-v-hr/ 

4. Опис бізнес-процесів компанії. Кому, навіщо і як?  https://gc.ua/uk/opis-biznes-

procesiv-kompaniї-komu-navishho-i-yak/ 

5. Опис бізнес-процесів. Малюємо карту бізнесу https://gc.ua/uk/opis-biznes-procesiv-

malyuyemo-kartu-biznesu/ 

6. РУКОВОДСТВО ПО HR-АНАЛИТИКЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

HTTPS://WWW.TALENT-MANAGEMENT.COM.UA/3443-RUKOVODSTVO-

PO-HR-ANALITIKE-DLYA-NACHINAYUSHHIH/ 

7. Сутнісна характеристика бізнес-процесів https://library.if.ua/book/28/1897.html 
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8. Система управления персоналом https://jsolutions.ua/sistema-upravleniya-

personalom?gclid=Cj0KCQiArvX_BRCyARIsAKsnTxO4gw7Y3h81sW0iIzDyoxXjLr_F

upQ9kDwU1OYpUIXF53Q0ed6n4twaAho1EALw_wcB 

9. HR-аналитика: как говорить с бизнесом на одном языке https://hr-

academy.ru/hrarticle/hr-analitika--kak-govorit-s-biznesom-na-odnom-

yazyike.html?fbclid=IwAR3TLrp74l6J2YeWr3U6MUPbOlqG6ucDNk_yoJnzq-

3fPoxQ5nlqzJQMdV0 

10. HR Аналитика в практике HR 

менеджмента https://pritula.academy/analytics?fbclid=IwAR158ixqt01Ml1lrGHw_T3-

4Mselfg5vhhnyvKMPUeE3iD51VfLOcT1EsjU 

11. HR-метрики, HR-аналитика и прогнозы простыми словами 

https://pritula.academy/tpost/bufu3r12k0-hr-metriki-hr-analitika-i-prognozi-prost 

12. HR-АНАЛИТИКА. С ЧЕГО НАЧАТЬ? HTTPS://WWW.TALENT-

MANAGEMENT.COM.UA/4778-HR-ANALITIKA-S-CHEGO-NACHAT/ 

13. HR-аналітика як ключовий фактор для прийняття рішень у 2020 році 

https://hurma.work/blog/hr-analitika-yak-klyuchovij-faktor-dlya-prijnyattya-rishen-u-

2020-roczi/ 

14. HR Digital: тренды и технологии 2019 года, о которых говорят HR-ы  

https://hr-elearning.ru/hr-digital-trendy-i-tekhnologii-2019-goda-o-kotorykh-govoryat-hr/ 

15. 6 главных HR-трендов в 2020 году https://hurma.work/ru/blog/6-glavnyh-hr-

trendov-v-2020-godu/ 

16. Трансформація HR-системи https://kmbs.ua/ua/edp/People%20in%20the%20organization/lyudi-v-organizaciyi-

transformaciya-hr-sistemi 

17. Технологии HR-менеджмента в стратегическом 

управлении компанией https://naukovedenie.ru/PDF/10EVN515.pdf?fbclid=IwAR22joU

Q_Oh29Slc8tL3JamdtxtapFpuEhXHbRTTTh3xBTSyWEUKdOc4ud4 

18. Как разработать HR-стратегию: алгоритм и рекомендации мар 

чара https://prohr.rabota.ua/kak-razrabotat-hr-strategiyu-algoritm-i-rekomendatsii-

marchara/?fbclid=IwAR0Fh1FFGiJBuOdg7HSMzdi2kXv6deVUJjF88D4sSwj862LF8pn

BnPaSqz8 

19. ТРАНСФОРМАЦІЯ HR-ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ВПЛИВОМ ЦИФРОВІЗАЦІЇ 

БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ http://jeou.donnu.edu.ua/article/view/7355/7379 

20. Управление персоналом и HR-

менеджмент https://www.intalev.ua/library/articles/hrm/ 

21. Типи бізнес-процесів та як обрати 

потрібний https://helpdesk.bitrix24.ua/open/5888493/ 

22. Як створити бізнес-процес зі статусами https://helpdesk.bitrix24.ua/open/5888117/ 

23. Опис бізнес-процесів компанії. Кому, навіщо і як? https://gc.ua/uk/opis-biznes-

procesiv-kompaniї-komu-navishho-i-yak/ 

24. Опис бізнес-процесів. Малюємо карту бізнесу https://gc.ua/uk/opis-biznes-

procesiv-malyuyemo-kartu-biznesu/ 

25. 5 інструментів інтернет-маркетингу, про які повинен знати кожен власник 

бізнесу https://it-kitchen.com.ua/blog/5-instrumentiv-internet-marketyngu/ 

26. Структурування HR бізнес-процесів https://ffc.expert/uk/franchajzi/hr-

konsalting/strukturuvannya-hr-biznes-protsesiv/ 

27. Що вважати бізнесом? https://spe.org.ua/blog/bi/shcho-vvazhaty-biznesom/ 

https://hr-academy.ru/hrarticle/hr-analitika--kak-govorit-s-biznesom-na-odnom-yazyike.html?fbclid=IwAR3TLrp74l6J2YeWr3U6MUPbOlqG6ucDNk_yoJnzq-3fPoxQ5nlqzJQMdV0
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28. Что такое бизнес-система и для чего она нужна? 

https://discovered.com.ua/business/chto-takoe-biznes-sistema-i-dlya-chego-ona-nuzhna/ 

29. Эффективная Бизнес Система: КОД ПРИБЫЛЬНОГО РОСТА 

http://beleader.com.ua/stati/biznes-sistema-n-sbs/yeffektivnaja-biznes-sistema-kod-

pribylnogo-rosta.html 

30. Эффективная Бизнес Система: КОД ПРИБЫЛЬНОГО РОСТА 

http://beleader.com.ua/stati/biznes-sistema-n-sbs/yeffektivnaja-biznes-sistema-kod-

pribylnogo-rosta.html 

31. Сладкевич В. П. Методичні матеріали до семінарських та практичних занять з 

дисципліни “Стратегічний менеджмент” (для спеціалістів, магістрів) — К.: МАУП, 

2007 — 28 с. http://library.iapm.edu.ua/metod_disc/pdf/2928_str_mened.pdf 

 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, 

мультимедійна презентація. 

 

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ 

 

Роздатковий матеріал у викладача 

 

 

Загальний висновок за темою лекції 

У лекції розглянуто поняття а саме, стратегії та цілей компанії, бізнесу як 

системи, HR-аналітики, а також сутності та основних завдань HR-аналітики. 

 

 

Питання для самоконтролю: 

 

Кожна команда вибирає однин із пунктів процесу розробки і реалізації стратегії 

і описує його, зобразивши схематично для конкретної компанії.  

 

Завдання на семінарське заняття №1. Процес розробки і реалізації стратегії 

1. Аналіз середовища 

1.1. Розробити бізнес-план компанії, враховуючи стратегію її розвитку на 

найближчі 5 років. 

 

2. Розробка місії та стратегічних цілей 

2.1. Розробити бізнес-план компанії, враховуючи стратегію її розвитку на 

найближчі 5 років. 

 

3. Оцінювання і вибір стратегії 

3.1. Розробити бізнес-план компанії, враховуючи стратегію її розвитку на 

найближчі 5 років. 

 

4. Реалізація стратегії 

4.1. Розробити бізнес-план компанії, враховуючи стратегію її розвитку на 

найближчі 5 років. 
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5. Організаційна структура як інструмент стратегічного управління. 

5.1. Розробити бізнес-план компанії, враховуючи стратегію її розвитку на 

найближчі 5 років. 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач:  ____________             Васьків О. М., ст. викладач   
                                       (підпис)                        (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 



Конспект лекції №2 

 

Тема. Стратегія Human Capital. HR-метрики, HR-аналітика, прогнози і методи 

аналізу даних 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як «Інформаційні та комунікаційні технології», «Вступ до фаху», 

«Алгоритмізація та програмування», «Моніторинг ІТ-технологій», 

«Макроекономіка», «Економіка і фінанси суб’єктів підприємництва», «Економіко-

математичне моделювання», «Фінанси, гроші і кредит» і інш. 

 

Мета лекції полягає у формуванні в студентів системи знань з основний понять, а 

саме, стратегії та цілей компанії, HR-аналітики, HR-метрик, КРІ, а також сутності та 

основних завдань HR-аналітики. 

 

План лекції: 

1. Стратегія Human Capital. КРІ та критерії їх вибору. 

2. Можливості HR-аналітики. Які KPI HR найважливіші? 

3. Метрики і цілі в HR. Що можна і що потрібно вимірювати? 

 

Опорні поняття: бізнес, система, стратегія, компанія, цілі компанії, HR-аналітика, 

прогноз, метрики, КРІ. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література: 

1. Бизнес-аналитика в области HR: задачи, методы, польза 

http://blog.luckyhunter.io/hr-analytics-ru 

Зарплата і Управління персоналом 8 https://www.softcom.ua/ua/1c/v8/catalog/zarplata-

i-upravlenie-personalom-8/. 

2. Как использовать данные о сотрудниках с пользой для 

бизнеса https://home.kpmg/ua/ru/home/media/press-releases/2018/07/kak-ispolzovat-

dannie-o-sotrudnikah-s-polzoi-dlya-

biznesa.html?fbclid=IwAR3MixPi8gN8GyG1ac4_rcbinDhlcQCUhtFiei5F9uctvYLj-

OyivTr9InU. 

3. Магія даних: 3 причини впровадити аналітику в HR https://prohr.rabota.ua/magiya-

danih-3-prichini-vprovaditi-analitiku-v-hr/ 

4. Опис бізнес-процесів компанії. Кому, навіщо і як?  https://gc.ua/uk/opis-biznes-

procesiv-kompaniї-komu-navishho-i-yak/ 

5. Опис бізнес-процесів. Малюємо карту бізнесу https://gc.ua/uk/opis-biznes-procesiv-

malyuyemo-kartu-biznesu/ 

6. РУКОВОДСТВО ПО HR-АНАЛИТИКЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

HTTPS://WWW.TALENT-MANAGEMENT.COM.UA/3443-RUKOVODSTVO-

PO-HR-ANALITIKE-DLYA-NACHINAYUSHHIH/ 

7. Сутнісна характеристика бізнес-процесів https://library.if.ua/book/28/1897.html 

8. Система управления персоналом https://jsolutions.ua/sistema-upravleniya-

personalom?gclid=Cj0KCQiArvX_BRCyARIsAKsnTxO4gw7Y3h81sW0iIzDyoxXjLr_F

upQ9kDwU1OYpUIXF53Q0ed6n4twaAho1EALw_wcB 

http://blog.luckyhunter.io/hr-analytics-ru
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9. HR-аналитика: как говорить с бизнесом на одном языке https://hr-

academy.ru/hrarticle/hr-analitika--kak-govorit-s-biznesom-na-odnom-

yazyike.html?fbclid=IwAR3TLrp74l6J2YeWr3U6MUPbOlqG6ucDNk_yoJnzq-

3fPoxQ5nlqzJQMdV0 

10. HR Аналитика в практике HR 

менеджмента https://pritula.academy/analytics?fbclid=IwAR158ixqt01Ml1lrGHw_T3-

4Mselfg5vhhnyvKMPUeE3iD51VfLOcT1EsjU 

11. HR-метрики, HR-аналитика и прогнозы простыми словами 

https://pritula.academy/tpost/bufu3r12k0-hr-metriki-hr-analitika-i-prognozi-prost 

12. HR-АНАЛИТИКА. С ЧЕГО НАЧАТЬ? HTTPS://WWW.TALENT-

MANAGEMENT.COM.UA/4778-HR-ANALITIKA-S-CHEGO-NACHAT/ 

13. HR-аналітика як ключовий фактор для прийняття рішень у 2020 році 

https://hurma.work/blog/hr-analitika-yak-klyuchovij-faktor-dlya-prijnyattya-rishen-u-

2020-roczi/ 

14. HR Digital: тренды и технологии 2019 года, о которых говорят HR-ы  

https://hr-elearning.ru/hr-digital-trendy-i-tekhnologii-2019-goda-o-kotorykh-govoryat-hr/ 

15. 6 главных HR-трендов в 2020 году https://hurma.work/ru/blog/6-glavnyh-hr-

trendov-v-2020-godu/ 

16. Трансформація HR-системи https://kmbs.ua/ua/edp/People%20in%20the%20organization/lyudi-v-organizaciyi-

transformaciya-hr-sistemi 

17. Технологии HR-менеджмента в стратегическом 

управлении компанией https://naukovedenie.ru/PDF/10EVN515.pdf?fbclid=IwAR22joU

Q_Oh29Slc8tL3JamdtxtapFpuEhXHbRTTTh3xBTSyWEUKdOc4ud4 

18. Как разработать HR-стратегию: алгоритм и рекомендации мар 

чара https://prohr.rabota.ua/kak-razrabotat-hr-strategiyu-algoritm-i-rekomendatsii-

marchara/?fbclid=IwAR0Fh1FFGiJBuOdg7HSMzdi2kXv6deVUJjF88D4sSwj862LF8pn

BnPaSqz8 

19. ТРАНСФОРМАЦІЯ HR-ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ВПЛИВОМ ЦИФРОВІЗАЦІЇ 

БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ http://jeou.donnu.edu.ua/article/view/7355/7379 

20. Управление персоналом и HR-

менеджмент https://www.intalev.ua/library/articles/hrm/ 

21. Типи бізнес-процесів та як обрати 

потрібний https://helpdesk.bitrix24.ua/open/5888493/ 

22. Як створити бізнес-процес зі статусами https://helpdesk.bitrix24.ua/open/5888117/ 

23. Опис бізнес-процесів компанії. Кому, навіщо і як? https://gc.ua/uk/opis-biznes-

procesiv-kompaniї-komu-navishho-i-yak/ 

24. Опис бізнес-процесів. Малюємо карту бізнесу https://gc.ua/uk/opis-biznes-

procesiv-malyuyemo-kartu-biznesu/ 

25. 5 інструментів інтернет-маркетингу, про які повинен знати кожен власник 

бізнесу https://it-kitchen.com.ua/blog/5-instrumentiv-internet-marketyngu/ 

26. Структурування HR бізнес-процесів https://ffc.expert/uk/franchajzi/hr-

konsalting/strukturuvannya-hr-biznes-protsesiv/ 

27. Що вважати бізнесом? https://spe.org.ua/blog/bi/shcho-vvazhaty-biznesom/ 

28. Что такое бизнес-система и для чего она нужна? 

https://discovered.com.ua/business/chto-takoe-biznes-sistema-i-dlya-chego-ona-nuzhna/ 
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29. Эффективная Бизнес Система: КОД ПРИБЫЛЬНОГО РОСТА 

http://beleader.com.ua/stati/biznes-sistema-n-sbs/yeffektivnaja-biznes-sistema-kod-

pribylnogo-rosta.html 

30. Эффективная Бизнес Система: КОД ПРИБЫЛЬНОГО РОСТА 

http://beleader.com.ua/stati/biznes-sistema-n-sbs/yeffektivnaja-biznes-sistema-kod-

pribylnogo-rosta.html 

31. Сладкевич В. П. Методичні матеріали до семінарських та практичних занять з 

дисципліни “Стратегічний менеджмент” (для спеціалістів, магістрів) – К.: МАУП, 

2007. – 28 с. http://library.iapm.edu.ua/metod_disc/pdf/2928_str_mened.pdf 

32. KPI (ключові показники ефективності). Як впровадити систему KPI в 

компанії: https://uteka.ua/ua/publication/news-14-delovye-novosti-36-kpi-klyuchovi-

pokazniki-efektivnosti-yak-vprovaditi-sistemu-kpi-v-kompanii  

33. Примеры KPI: изучаем, оцениваем, применяем 

Источник: https://www.kom-dir.ru/article/2132-primery-kpi: https://www.kom-

dir.ru/article/2132-primery-kpi 

24. Що таке ключові показники ефективності (КРІ): http://nikareklama.com.ua/shho-

take-klyuchovi-pokazniki-efektivnosti-kpi/ 

35. Могдальова Н.В. Управління людським капіталом підприємства в сучасних 

умовах / Н.В. Могдальова, С.В. Севрюкова, О.Ю. Руднєва [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=10136. 

36. Волошина С.В. Економічний механізм управління процесом ефективності 

формування людського капіталу підприємства / С.В. Волошина, Ю.В. Галабурда // 

Економіка Криму. – 2008. – № 24. – С. 99-103. 

37. Захарова О.В. Мотиваційні спонукання роботодавців до активізації інвестування 

у людський капітал / О.В. Захарова, В.В. Колобова [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?operation=1&iid=1360.  

38. Андрушків Б.М. Механізм реалізації державної інноваційної політики у сфері 

людського капіталу ( на прикладі підприємств та підприємницької діяльності) / Б.М. 

Андрушків, Н.Б. Кирич, О.Б. Погайдак, Л.П. Мельник // Академічний огляд. – 2012. 

- № 2 (37). – С. 45-51. 

39. Луценко Г. Інвестиції в людський капітал та їх особливості [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://conferences.neasmo.org.ua/node/1211. 

40. Позднякова С. Формування механізму управління людським капіталом / С. 

Позднякова, Следь О. // Економічний аналіз. – 2010. – Вип. 7. – С. 326-326. 

41. ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ 

https://core.ac.uk/download/pdf/72005911.pdf 

 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, 

мультимедійна презентація. 
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Конспект лекції №3 

 

Тема. Управління продуктивністю і винагородою 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як «Інформаційні та комунікаційні технології», «Вступ до фаху», 

«Алгоритмізація та програмування», «Моніторинг ІТ-технологій», 

«Макроекономіка», «Економіка і фінанси суб’єктів підприємництва», «Економіко-

математичне моделювання», «Фінанси, гроші і кредит» і інш. 

 

Мета лекції полягає у формуванні в студентів системи знань з основний понять, а 

саме, управління персоналом, якість роботи персоналу, бізнес-процеси, ролі у 

процесі, soft & hard, управління компенсацією, компенсаційного пакету, управління 

системою винагород, та ін. 

 

План лекції: 

1. Управління персоналом на основі бізнес-процесів. 

2. Ролі у процесі. Поняття ролі – soft & hard. 

3. Управління компенсацією. Основні компоненти процесу компенсації. Методи 

формування компенсаційного пакету. Грейдинг як основа побудови 

компенсаційного пакету 

4. Управління системою винагороди. 

5. Управління залученістю персоналу. 

6. Аналіз задоволеності персоналу. 

 

Опорні поняття: бізнес-процес, управління персоналом, роль у процесі, soft & hard, 

компенсація, винагорода, залученість, компенсаційний пакет. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література: 

1. Бизнес-аналитика в области HR: задачи, методы, польза 

http://blog.luckyhunter.io/hr-analytics-ru 

Зарплата і Управління персоналом 8 https://www.softcom.ua/ua/1c/v8/catalog/zarplata-

i-upravlenie-personalom-8/. 

2. Как использовать данные о сотрудниках с пользой для 

бизнеса https://home.kpmg/ua/ru/home/media/press-releases/2018/07/kak-ispolzovat-

dannie-o-sotrudnikah-s-polzoi-dlya-

biznesa.html?fbclid=IwAR3MixPi8gN8GyG1ac4_rcbinDhlcQCUhtFiei5F9uctvYLj-

OyivTr9InU. 

3. Магія даних: 3 причини впровадити аналітику в HR https://prohr.rabota.ua/magiya-

danih-3-prichini-vprovaditi-analitiku-v-hr/ 

4. Опис бізнес-процесів компанії. Кому, навіщо і як?  https://gc.ua/uk/opis-biznes-

procesiv-kompaniї-komu-navishho-i-yak/ 

5. Опис бізнес-процесів. Малюємо карту бізнесу https://gc.ua/uk/opis-biznes-procesiv-

malyuyemo-kartu-biznesu/ 
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http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6288
https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/Brizhan-I.A.-Minyajlenko-I.V.-Nazarovska-V.M..pdf
https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/Brizhan-I.A.-Minyajlenko-I.V.-Nazarovska-V.M..pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/197264068.pdf


Конспект лекції №4 

 

Тема. HR-аналітика в практиці HR-менеджменту 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як «Інформаційні та комунікаційні технології», «Вступ до фаху», 

«Алгоритмізація та програмування», «Моніторинг ІТ-технологій», 

«Макроекономіка», «Економіка і фінанси суб’єктів підприємництва», «Економіко-

математичне моделювання», «Фінанси, гроші і кредит» і інш. 

 

Мета лекції полягає у формуванні в студентів системи знань з основних понять, а 

саме, HR-менеджменту, основних елементів (підсистеми) HR-менеджменту, 

загальної моделі HR-менеджменту, HR планування, залучення персоналу, HR-

бренду та ін. 

 

План лекції: 

1. HR-менеджмент. Системний підхід до HR-менеджменту організації. 

2. Залучення персоналу: створення бази даних кваліфікованих кандидатів для 

відбору. 

3. Роль, зрілість, функції та компетенції HR-менеджера. 

4. 4 способи залученя кандидатів. 

5. Ціннісна пропозиція роботодавця EVP. 

 

Опорні поняття: менеджмент, HR-менеджмент, HR-бренд, залучення персоналу, 

модель HR-менеджменту, HR планування. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література: 

1. Бизнес-аналитика в области HR: задачи, методы, польза 

http://blog.luckyhunter.io/hr-analytics-ru 

Зарплата і Управління персоналом 8 https://www.softcom.ua/ua/1c/v8/catalog/zarplata-

i-upravlenie-personalom-8/. 

2. Как использовать данные о сотрудниках с пользой для 

бизнеса https://home.kpmg/ua/ru/home/media/press-releases/2018/07/kak-ispolzovat-

dannie-o-sotrudnikah-s-polzoi-dlya-

biznesa.html?fbclid=IwAR3MixPi8gN8GyG1ac4_rcbinDhlcQCUhtFiei5F9uctvYLj-

OyivTr9InU. 

3. Магія даних: 3 причини впровадити аналітику в HR https://prohr.rabota.ua/magiya-

danih-3-prichini-vprovaditi-analitiku-v-hr/ 

4. Опис бізнес-процесів компанії. Кому, навіщо і як?  https://gc.ua/uk/opis-biznes-

procesiv-kompaniї-komu-navishho-i-yak/ 

5. Опис бізнес-процесів. Малюємо карту бізнесу https://gc.ua/uk/opis-biznes-procesiv-

malyuyemo-kartu-biznesu/ 

6. РУКОВОДСТВО ПО HR-АНАЛИТИКЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

HTTPS://WWW.TALENT-MANAGEMENT.COM.UA/3443-RUKOVODSTVO-

PO-HR-ANALITIKE-DLYA-NACHINAYUSHHIH/ 

7. Сутнісна характеристика бізнес-процесів https://library.if.ua/book/28/1897.html 

http://blog.luckyhunter.io/hr-analytics-ru
https://www.softcom.ua/ua/1c/v8/catalog/zarplata-i-upravlenie-personalom-8/
https://www.softcom.ua/ua/1c/v8/catalog/zarplata-i-upravlenie-personalom-8/
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https://home.kpmg/ua/ru/home/media/press-releases/2018/07/kak-ispolzovat-dannie-o-sotrudnikah-s-polzoi-dlya-biznesa.html?fbclid=IwAR3MixPi8gN8GyG1ac4_rcbinDhlcQCUhtFiei5F9uctvYLj-OyivTr9InU
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https://www.talent-management.com.ua/3443-rukovodstvo-po-hr-analitike-dlya-nachinayushhih/
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https://library.if.ua/book/28/1897.html


8. Система управления персоналом https://jsolutions.ua/sistema-upravleniya-

personalom?gclid=Cj0KCQiArvX_BRCyARIsAKsnTxO4gw7Y3h81sW0iIzDyoxXjLr_F

upQ9kDwU1OYpUIXF53Q0ed6n4twaAho1EALw_wcB 

9. HR-аналитика: как говорить с бизнесом на одном языке https://hr-

academy.ru/hrarticle/hr-analitika--kak-govorit-s-biznesom-na-odnom-

yazyike.html?fbclid=IwAR3TLrp74l6J2YeWr3U6MUPbOlqG6ucDNk_yoJnzq-

3fPoxQ5nlqzJQMdV0 

10. HR Аналитика в практике HR 

менеджмента https://pritula.academy/analytics?fbclid=IwAR158ixqt01Ml1lrGHw_T3-

4Mselfg5vhhnyvKMPUeE3iD51VfLOcT1EsjU 

11. HR-метрики, HR-аналитика и прогнозы простыми словами 

https://pritula.academy/tpost/bufu3r12k0-hr-metriki-hr-analitika-i-prognozi-prost 

12. HR-АНАЛИТИКА. С ЧЕГО НАЧАТЬ? HTTPS://WWW.TALENT-

MANAGEMENT.COM.UA/4778-HR-ANALITIKA-S-CHEGO-NACHAT/ 

13. HR-аналітика як ключовий фактор для прийняття рішень у 2020 році 

https://hurma.work/blog/hr-analitika-yak-klyuchovij-faktor-dlya-prijnyattya-rishen-u-

2020-roczi/ 

14. HR Digital: тренды и технологии 2019 года, о которых говорят HR-ы  

https://hr-elearning.ru/hr-digital-trendy-i-tekhnologii-2019-goda-o-kotorykh-govoryat-hr/ 

15. 6 главных HR-трендов в 2020 году https://hurma.work/ru/blog/6-glavnyh-hr-

trendov-v-2020-godu/ 

16. Трансформація HR-системи https://kmbs.ua/ua/edp/People%20in%20the%20organization/lyudi-v-organizaciyi-

transformaciya-hr-sistemi 

17. Технологии HR-менеджмента в стратегическом 

управлении компанией https://naukovedenie.ru/PDF/10EVN515.pdf?fbclid=IwAR22joU

Q_Oh29Slc8tL3JamdtxtapFpuEhXHbRTTTh3xBTSyWEUKdOc4ud4 

18. Как разработать HR-стратегию: алгоритм и рекомендации мар 

чара https://prohr.rabota.ua/kak-razrabotat-hr-strategiyu-algoritm-i-rekomendatsii-

marchara/?fbclid=IwAR0Fh1FFGiJBuOdg7HSMzdi2kXv6deVUJjF88D4sSwj862LF8pn

BnPaSqz8 

19. ТРАНСФОРМАЦІЯ HR-ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ВПЛИВОМ ЦИФРОВІЗАЦІЇ 

БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ http://jeou.donnu.edu.ua/article/view/7355/7379 

20. Управление персоналом и HR-

менеджмент https://www.intalev.ua/library/articles/hrm/ 

21. Типи бізнес-процесів та як обрати 

потрібний https://helpdesk.bitrix24.ua/open/5888493/ 

22. Як створити бізнес-процес зі статусами https://helpdesk.bitrix24.ua/open/5888117/ 

23. Опис бізнес-процесів компанії. Кому, навіщо і як? https://gc.ua/uk/opis-biznes-

procesiv-kompaniї-komu-navishho-i-yak/ 

24. Опис бізнес-процесів. Малюємо карту бізнесу https://gc.ua/uk/opis-biznes-

procesiv-malyuyemo-kartu-biznesu/ 

25. 5 інструментів інтернет-маркетингу, про які повинен знати кожен власник 

бізнесу https://it-kitchen.com.ua/blog/5-instrumentiv-internet-marketyngu/ 

26. Структурування HR бізнес-процесів https://ffc.expert/uk/franchajzi/hr-

konsalting/strukturuvannya-hr-biznes-protsesiv/ 

27. Що вважати бізнесом? https://spe.org.ua/blog/bi/shcho-vvazhaty-biznesom/ 

https://hr-academy.ru/hrarticle/hr-analitika--kak-govorit-s-biznesom-na-odnom-yazyike.html?fbclid=IwAR3TLrp74l6J2YeWr3U6MUPbOlqG6ucDNk_yoJnzq-3fPoxQ5nlqzJQMdV0
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http://jeou.donnu.edu.ua/article/view/7355/7379
https://www.intalev.ua/library/articles/hrm/
https://helpdesk.bitrix24.ua/open/5888493/
https://helpdesk.bitrix24.ua/open/5888117/
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28. Что такое бизнес-система и для чего она нужна? 

https://discovered.com.ua/business/chto-takoe-biznes-sistema-i-dlya-chego-ona-nuzhna/ 

29. Эффективная Бизнес Система: КОД ПРИБЫЛЬНОГО РОСТА 

http://beleader.com.ua/stati/biznes-sistema-n-sbs/yeffektivnaja-biznes-sistema-kod-

pribylnogo-rosta.html 

30. Эффективная Бизнес Система: КОД ПРИБЫЛЬНОГО РОСТА 

http://beleader.com.ua/stati/biznes-sistema-n-sbs/yeffektivnaja-biznes-sistema-kod-

pribylnogo-rosta.html 

31. Сладкевич В. П. Методичні матеріали до семінарських та практичних занять з 

дисципліни “Стратегічний менеджмент” (для спеціалістів, магістрів) – К.: МАУП, 

2007. – 28 с. http://library.iapm.edu.ua/metod_disc/pdf/2928_str_mened.pdf 

32. KPI (ключові показники ефективності). Як впровадити систему KPI в 

компанії: https://uteka.ua/ua/publication/news-14-delovye-novosti-36-kpi-klyuchovi-

pokazniki-efektivnosti-yak-vprovaditi-sistemu-kpi-v-kompanii  

33. Примеры KPI: изучаем, оцениваем, применяем 

Источник: https://www.kom-dir.ru/article/2132-primery-kpi: https://www.kom-

dir.ru/article/2132-primery-kpi 

24. Що таке ключові показники ефективності (КРІ): http://nikareklama.com.ua/shho-

take-klyuchovi-pokazniki-efektivnosti-kpi/ 

35. Могдальова Н.В. Управління людським капіталом підприємства в сучасних 

умовах / Н.В. Могдальова, С.В. Севрюкова, О.Ю. Руднєва [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=10136. 

36. Волошина С.В. Економічний механізм управління процесом ефективності 

формування людського капіталу підприємства / С.В. Волошина, Ю.В. Галабурда // 

Економіка Криму. – 2008. – № 24. – С. 99-103. 

37. Захарова О.В. Мотиваційні спонукання роботодавців до активізації інвестування 

у людський капітал / О.В. Захарова, В.В. Колобова [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?operation=1&iid=1360.  

38. Андрушків Б.М. Механізм реалізації державної інноваційної політики у сфері 

людського капіталу ( на прикладі підприємств та підприємницької діяльності) / Б.М. 

Андрушків, Н.Б. Кирич, О.Б. Погайдак, Л.П. Мельник // Академічний огляд. – 2012. 

- № 2 (37). – С. 45-51. 

39. Луценко Г. Інвестиції в людський капітал та їх особливості [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://conferences.neasmo.org.ua/node/1211. 

40. Позднякова С. Формування механізму управління людським капіталом / 

С. Позднякова, Следь О. // Економічний аналіз. – 2010. – Вип. 7. – С. 326-326. 

41. ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ 

https://core.ac.uk/download/pdf/72005911.pdf 

42. Процес управління персоналом 

https://stud.com.ua/21296/menedzhment/upravlinnya_personalom 

43. Сучасні назви Soft і Hard skills – що це? 

https://careerfornewlife.com/blog/find/suchasni-nazvi-soft-i-hard-skills-shho-tse/ 

44. https://stsaltiv.gov.ua/useful-info/suchasni-nazvi-soft-i-hard-skills--scho-tse 

45. Що таке hard та soft skills? У чому різниця та що важливіше 

https://freelancehunt.com/blog/shcho-takie-hard-ta-soft-skills/ 

46.   Soft і Hard skills: що важливіше? https://www.globallogic.com/ua/blog/soft-hard-

skills-what-important/ 
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47. Soft і Hard skills https://eduhub.in.ua/news/shcho-take-hard-skills-i-soft-skills-yak-

nas-ocinyuye-robotodavec 

48. Про управління компенсацією: люди не люблять отримувати гроші, які вони не 

заслужили https://lvbs.com.ua/news/pro-upravlinnya-kompensatsiyeyu-lyudy-ne-

lyublyat-otrymuvaty-groshi-yaki-vony-ne-zasluzhyly-rabota-ua/ 

49. HR Webinar: Управління компенсацією в компанії. Чому цьому варто вчитися? 

https://lvbs.com.ua/events/hr-webinar-upravlinnya-kompensatsiyeyu-v-kompaniyi-chomu-

tsomu-potribno-vchytysya/ 

50. Сарай Н. І. КОМПЕНСАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА 

СТРУКТУРА / СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 4’2013[21] Міжнародний 

науково-виробничий журнал. – С.110-114. 

51. C. І. Сергійчук, КОМПЕНСАЦІЙНИЙ ПАКЕТ: СУТЬ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО 

ЕФЕКТИВНОГО ЗАСТОСУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПРОМИСЛОВОСТІ 

УКРАЇНИ Ефективна економіка № 12, 2017. 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6288 

52. Брижань І.А., Міняйленко І.В., Назаровська В.М. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ 

КОМПЕНСАЦІЙНОГО ПАКЕТА СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА 

УПРАВЛІННЯ Випуск 2 (07) 2017 https://chmnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/07/Brizhan-I.A.-Minyajlenko-I.V.-Nazarovska-V.M..pdf. 

53. О. О. Герасименко, ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ: 

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ  

https://core.ac.uk/download/pdf/197264068.pdf. С.106-119. 

54. Чим насправді повинен займатися HR 

 https://mc.today/popytki-hr-menedzherov-stroit-iz-sebya-psihologov-smeshny-chem-na-

samom-dele-dolzhen-zanimatsya-hr/ 

55. Управління персоналом і HR-менеджмент 

https://www.intalev.ua/ua/library/articles/hrm/ 

56. HRM - управління персоналом https://www.it.ua/knowledge-base/technology-

innovation/human-resources-management-hrm 

57. HR менеджмент: современные методы управления персоналом 

https://brammels.com/career/hr-management/ 

58. HR-менеджмент у публічному управлінні http://eurasian-

institute.org/images/publice/chernigov/4.pdf 

59. : https://jooble.link/1201 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, 

мультимедійна презентація. 
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Конспект лекції №5 

 

Тема. Управління ефективністю. Побудова системи навчання 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як «Інформаційні та комунікаційні технології», «Вступ до фаху», 

«Алгоритмізація та програмування», «Моніторинг ІТ-технологій», 

«Макроекономіка», «Економіка і фінанси суб’єктів підприємництва», «Економіко-

математичне моделювання», «Фінанси, гроші і кредит» і інш. 

 

Мета лекції полягає у формуванні в студентів системи знань з основ управління 

ефективністю, методів проведення оцінки, а аткож з оціночних заходів для 

діагностики потенціалу співробітників. 

 

План лекції: 

1. Основи управління ефективністю. Методи проведення оцінки. 

2. Оціночні заходи для діагностики потенціалу співробітників. 

3. Підходи до навчання і розвитку персоналу. 

4. Різні тестування і їх трактування: відбір кандидатів через співбесіди. 

 

Опорні поняття: управління ефективністю, система навчання, HR-стратегії, 

оцінювальне інтерв’ю, метод «Performance Appraisal», інтерв’ю, співбесіда. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література: 

1. Бизнес-аналитика в области HR: задачи, методы, польза 

http://blog.luckyhunter.io/hr-analytics-ru 

Зарплата і Управління персоналом 8 https://www.softcom.ua/ua/1c/v8/catalog/zarplata-

i-upravlenie-personalom-8/. 

2. Как использовать данные о сотрудниках с пользой для 

бизнеса https://home.kpmg/ua/ru/home/media/press-releases/2018/07/kak-ispolzovat-

dannie-o-sotrudnikah-s-polzoi-dlya-

biznesa.html?fbclid=IwAR3MixPi8gN8GyG1ac4_rcbinDhlcQCUhtFiei5F9uctvYLj-

OyivTr9InU. 

3. Магія даних: 3 причини впровадити аналітику в HR https://prohr.rabota.ua/magiya-

danih-3-prichini-vprovaditi-analitiku-v-hr/ 

4. Опис бізнес-процесів компанії. Кому, навіщо і як?  https://gc.ua/uk/opis-biznes-

procesiv-kompaniї-komu-navishho-i-yak/ 

5. Опис бізнес-процесів. Малюємо карту бізнесу https://gc.ua/uk/opis-biznes-procesiv-

malyuyemo-kartu-biznesu/ 

6. РУКОВОДСТВО ПО HR-АНАЛИТИКЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

HTTPS://WWW.TALENT-MANAGEMENT.COM.UA/3443-RUKOVODSTVO-

PO-HR-ANALITIKE-DLYA-NACHINAYUSHHIH/ 

7. Сутнісна характеристика бізнес-процесів https://library.if.ua/book/28/1897.html 

8. Система управления персоналом https://jsolutions.ua/sistema-upravleniya-

personalom?gclid=Cj0KCQiArvX_BRCyARIsAKsnTxO4gw7Y3h81sW0iIzDyoxXjLr_F

upQ9kDwU1OYpUIXF53Q0ed6n4twaAho1EALw_wcB 
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9. HR-аналитика: как говорить с бизнесом на одном языке https://hr-

academy.ru/hrarticle/hr-analitika--kak-govorit-s-biznesom-na-odnom-

yazyike.html?fbclid=IwAR3TLrp74l6J2YeWr3U6MUPbOlqG6ucDNk_yoJnzq-

3fPoxQ5nlqzJQMdV0 

10. HR Аналитика в практике HR 

менеджмента https://pritula.academy/analytics?fbclid=IwAR158ixqt01Ml1lrGHw_T3-

4Mselfg5vhhnyvKMPUeE3iD51VfLOcT1EsjU 

11. HR-метрики, HR-аналитика и прогнозы простыми словами 

https://pritula.academy/tpost/bufu3r12k0-hr-metriki-hr-analitika-i-prognozi-prost 

12. HR-АНАЛИТИКА. С ЧЕГО НАЧАТЬ? HTTPS://WWW.TALENT-

MANAGEMENT.COM.UA/4778-HR-ANALITIKA-S-CHEGO-NACHAT/ 

13. HR-аналітика як ключовий фактор для прийняття рішень у 2020 році 

https://hurma.work/blog/hr-analitika-yak-klyuchovij-faktor-dlya-prijnyattya-rishen-u-

2020-roczi/ 

14. HR Digital: тренды и технологии 2019 года, о которых говорят HR-ы  

https://hr-elearning.ru/hr-digital-trendy-i-tekhnologii-2019-goda-o-kotorykh-govoryat-hr/ 

15. 6 главных HR-трендов в 2020 году https://hurma.work/ru/blog/6-glavnyh-hr-

trendov-v-2020-godu/ 

16. Трансформація HR-системи https://kmbs.ua/ua/edp/People%20in%20the%20organization/lyudi-v-organizaciyi-

transformaciya-hr-sistemi 

17. Технологии HR-менеджмента в стратегическом 

управлении компанией https://naukovedenie.ru/PDF/10EVN515.pdf?fbclid=IwAR22joU

Q_Oh29Slc8tL3JamdtxtapFpuEhXHbRTTTh3xBTSyWEUKdOc4ud4 

18. Как разработать HR-стратегию: алгоритм и рекомендации мар 

чара https://prohr.rabota.ua/kak-razrabotat-hr-strategiyu-algoritm-i-rekomendatsii-

marchara/?fbclid=IwAR0Fh1FFGiJBuOdg7HSMzdi2kXv6deVUJjF88D4sSwj862LF8pn

BnPaSqz8 

19. ТРАНСФОРМАЦІЯ HR-ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ВПЛИВОМ ЦИФРОВІЗАЦІЇ 

БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ http://jeou.donnu.edu.ua/article/view/7355/7379 

20. Управление персоналом и HR-

менеджмент https://www.intalev.ua/library/articles/hrm/ 

21. Типи бізнес-процесів та як обрати 

потрібний https://helpdesk.bitrix24.ua/open/5888493/ 

22. Як створити бізнес-процес зі статусами https://helpdesk.bitrix24.ua/open/5888117/ 

23. Опис бізнес-процесів компанії. Кому, навіщо і як? https://gc.ua/uk/opis-biznes-

procesiv-kompaniї-komu-navishho-i-yak/ 

24. Опис бізнес-процесів. Малюємо карту бізнесу https://gc.ua/uk/opis-biznes-

procesiv-malyuyemo-kartu-biznesu/ 

25. 5 інструментів інтернет-маркетингу, про які повинен знати кожен власник 

бізнесу https://it-kitchen.com.ua/blog/5-instrumentiv-internet-marketyngu/ 

26. Структурування HR бізнес-процесів https://ffc.expert/uk/franchajzi/hr-

konsalting/strukturuvannya-hr-biznes-protsesiv/ 

27. Що вважати бізнесом? https://spe.org.ua/blog/bi/shcho-vvazhaty-biznesom/ 

28. Что такое бизнес-система и для чего она нужна? 

https://discovered.com.ua/business/chto-takoe-biznes-sistema-i-dlya-chego-ona-nuzhna/ 
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Конспект лекції №6 

 

Тема. HR-тренди. Сучасні HR-технології для бізнесу 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як «Інформаційні та комунікаційні технології», «Вступ до фаху», 

«Алгоритмізація та програмування», «Моніторинг ІТ-технологій», 

«Макроекономіка», «Економіка і фінанси суб’єктів підприємництва», «Економіко-

математичне моделювання», «Фінанси, гроші і кредит» і інш. 

 

Мета лекції полягає у формуванні в студентів системи знань з поняття HR-

тренди, сучасних HR-трендів, Digital HR, сучасних HR-технологій для бізнесу, а 

також з візуалізації ключових показників через аналітичну панель (дашборди). 

 

План лекції: 

1. HR-тренди. 

2. Сучасні HR-технології для бізнесу. 

3. Аналітична панель представлення показників. 

 

Опорні поняття: HR-тренди, HR-технології, бізнес, дедлайн, рекрутер, HR-

фахівець, аналітична панель, дашборди, Digital HR, HRBP-bot. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література: 

1. Бизнес-аналитика в области HR: задачи, методы, польза 

http://blog.luckyhunter.io/hr-analytics-ru 

Зарплата і Управління персоналом 8 

https://www.softcom.ua/ua/1c/v8/catalog/zarplata-i-upravlenie-personalom-8/. 

2. Как использовать данные о сотрудниках с пользой для 

бизнеса https://home.kpmg/ua/ru/home/media/press-releases/2018/07/kak-ispolzovat-

dannie-o-sotrudnikah-s-polzoi-dlya-

biznesa.html?fbclid=IwAR3MixPi8gN8GyG1ac4_rcbinDhlcQCUhtFiei5F9uctvYLj-

OyivTr9InU. 

3. Магія даних: 3 причини впровадити аналітику в HR 

https://prohr.rabota.ua/magiya-danih-3-prichini-vprovaditi-analitiku-v-hr/ 

4. Опис бізнес-процесів компанії. Кому, навіщо і як?  https://gc.ua/uk/opis-

biznes-procesiv-kompaniї-komu-navishho-i-yak/ 

5. Опис бізнес-процесів. Малюємо карту бізнесу https://gc.ua/uk/opis-biznes-

procesiv-malyuyemo-kartu-biznesu/ 

6. РУКОВОДСТВО ПО HR-АНАЛИТИКЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

HTTPS://WWW.TALENT-MANAGEMENT.COM.UA/3443-RUKOVODSTVO-

PO-HR-ANALITIKE-DLYA-NACHINAYUSHHIH/ 

7. Сутнісна характеристика бізнес-процесів 

https://library.if.ua/book/28/1897.html 

8. Система управления персоналом https://jsolutions.ua/sistema-upravleniya-

personalom?gclid=Cj0KCQiArvX_BRCyARIsAKsnTxO4gw7Y3h81sW0iIzDyoxXjLr_F

upQ9kDwU1OYpUIXF53Q0ed6n4twaAho1EALw_wcB 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fjooble.link%2F1201%3Ffbclid%3DIwAR25VdaFMjGvPRSTg8lPEVKNJmy4aqeELLFr_2X6HBgzyvNhuk8sSIuWAw0&h=AT1Vhgm33p3itBEF4pswR2T4SdvkiBOp95-c6QbBemWO35ydGjq2eQ33HThdmSHWZ1yTM4_uJMNXNhlVGg76wPkD1yOA5fEIeGuEP5-R2AqOz_J2hGrhOq4z2WB3YX9ApGc&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2Wlh_RnHCMHndNff9b17HtLWkoxSLcdt48T3CSfvn819d4panU4iDpT-zMpsuDGi8-GnINvuaUNeZXCACJ5dwX4U-BnJj4AooC_BhvPjLNfl6bKqSjq2vTZlMWYk8qlnkLvy31LtmNaAgbuZnqs6swkCtDXC0NfF92MGb5N8U5Yg
https://www.facebook.com/jooblehrunity
https://hurma.work/blog/oczinka-efektivnosti-personalu-navishho-vikoristovuvati-metodi-ta-pokazniki/
https://hurma.work/blog/oczinka-efektivnosti-personalu-navishho-vikoristovuvati-metodi-ta-pokazniki/
https://tfbiz.com.ua/ocenkapersonala/assessment-czentr
https://www.sbsc.ru/business/assessment_about.html
https://www.kp.ru/guide/assessment-tsentr.html
https://proaction.pro/ocenka_360_gragusov?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=360&utm_term=kw-all&utm_content=search-ocenka_metodom_360
https://proaction.pro/ocenka_360_gragusov?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=360&utm_term=kw-all&utm_content=search-ocenka_metodom_360
https://hurma.work/ru/blog/oczenka-metodom-360-kak-pravilno-provodit-i-primer-sostavleniya-oprosnika/
https://hurma.work/ru/blog/oczenka-metodom-360-kak-pravilno-provodit-i-primer-sostavleniya-oprosnika/


67. 

https://proaction.pro/ocenka_360_gragusov?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm

_campaign=360&utm_term=kw-all&utm_content=search-ocenka_metodom_360 

68. https://www.grabar-school.com/ua/blog/obuchenie-personala/ 

69. https://studme.com.ua/13340203/menedzhment/vidy_obucheniya.htm 

 

 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, 

мультимедійна презентація. 

 

 

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ 

 

Роздатковий матеріал у викладача 

 

 

 

Укладач:  ____________             Васьків О. М., ст. викладач   

                                       (підпис)                        (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 

 

https://proaction.pro/ocenka_360_gragusov?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=360&utm_term=kw-all&utm_content=search-ocenka_metodom_360
https://proaction.pro/ocenka_360_gragusov?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=360&utm_term=kw-all&utm_content=search-ocenka_metodom_360
https://www.grabar-school.com/ua/blog/obuchenie-personala/
https://studme.com.ua/13340203/menedzhment/vidy_obucheniya.htm

	Лекція_1
	Лекція_2
	Лекція_3
	Лекція_4
	Лекція_5
	Лекція_6

