
Семінарське заняття №1 
 

Завдання на семінарське заняття №1. Стратегія та цілі компанії 

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. 

 

5. Організаційна структура як інструмент стратегічного управління. 

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

найближчі 5 років. 

 

Успішний бізнес план з Бізнес-моделлю КАНВАС  
https://uhbdp.org/ua/business-instruments/canvas 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLe-5YYB1yK8chHsp8KCADqw-lCsUpHFuI 
 

Бізнес-модель КАНВАС – це чудовий інструмент, який дозволяє зробити опис 

свого бізнесу на одній сторінці та виявити слабкі місця або точки росту. Наводимо 

приклад на виробництві малини. 

 

https://uhbdp.org/ua/business-instruments/canvas
https://www.youtube.com/playlist?list=PLe-5YYB1yK8chHsp8KCADqw-lCsUpHFuI


 

Заповнивши Канвас, ви поглянете на ваш бізнес прямо та структуровано. Як 

результат, через КАНВАС ви зрозумієте цінність вашого продукту для клієнтів, 

яких ви обслуговуєте, канали збуту та маркетингу, взаємодію з партнерами, джерела 

витрат та як ваша компанія заробляє гроші. Ви можете використовувати Бізнес-

модель КАНВАС, щоб зрозуміти вашу власну бізнес-модель або модель конкурента! 

Авторами та творцями канви бізнес-моделі є Олександ Остервальдер та Ів Піньє. 

Користуючись зразком на зображенні вище можна заповнити власний КАНВАС. 
Бізнес-модель КАНВАС (варіант із підказками) 

 
 

Бізнес-модель КАНВАС (варіант без підказок) 

https://uhbdp.org/images/uhbdp/canvas/business_model_canvas_poster_ua_with_text.png
https://uhbdp.org/images/uhbdp/canvas/business_model_canvas_poster_ua_blank.png


 
 

 

 

 

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/
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
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
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
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
https://prohr.rabota.ua/magiya-danih-3-prichini-vprovaditi-analitiku-v-hr/
https://prohr.rabota.ua/magiya-danih-3-prichini-vprovaditi-analitiku-v-hr/
https://gc.ua/uk/opis-biznes-procesiv-kompaniї-komu-navishho-i-yak/
https://gc.ua/uk/opis-biznes-procesiv-kompaniї-komu-navishho-i-yak/
https://gc.ua/uk/opis-biznes-procesiv-malyuyemo-kartu-biznesu/
https://gc.ua/uk/opis-biznes-procesiv-malyuyemo-kartu-biznesu/
https://www.talent-management.com.ua/3443-rukovodstvo-po-hr-analitike-dlya-nachinayushhih/
https://www.talent-management.com.ua/3443-rukovodstvo-po-hr-analitike-dlya-nachinayushhih/
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
https://hr-academy.ru/hrarticle/hr-analitika--kak-govorit-s-biznesom-na-odnom-yazyike.html?fbclid=IwAR3TLrp74l6J2YeWr3U6MUPbOlqG6ucDNk_yoJnzq-3fPoxQ5nlqzJQMdV0
https://hr-academy.ru/hrarticle/hr-analitika--kak-govorit-s-biznesom-na-odnom-yazyike.html?fbclid=IwAR3TLrp74l6J2YeWr3U6MUPbOlqG6ucDNk_yoJnzq-3fPoxQ5nlqzJQMdV0
https://hr-academy.ru/hrarticle/hr-analitika--kak-govorit-s-biznesom-na-odnom-yazyike.html?fbclid=IwAR3TLrp74l6J2YeWr3U6MUPbOlqG6ucDNk_yoJnzq-3fPoxQ5nlqzJQMdV0
https://pritula.academy/analytics?fbclid=IwAR158ixqt01Ml1lrGHw_T3-4Mselfg5vhhnyvKMPUeE3iD51VfLOcT1EsjU
https://pritula.academy/analytics?fbclid=IwAR158ixqt01Ml1lrGHw_T3-4Mselfg5vhhnyvKMPUeE3iD51VfLOcT1EsjU
https://pritula.academy/tpost/bufu3r12k0-hr-metriki-hr-analitika-i-prognozi-prost
https://www.talent-management.com.ua/4778-hr-analitika-s-chego-nachat/
https://www.talent-management.com.ua/4778-hr-analitika-s-chego-nachat/
https://hurma.work/blog/hr-analitika-yak-klyuchovij-faktor-dlya-prijnyattya-rishen-u-2020-roczi/
https://hurma.work/blog/hr-analitika-yak-klyuchovij-faktor-dlya-prijnyattya-rishen-u-2020-roczi/
https://hr-elearning.ru/hr-digital-trendy-i-tekhnologii-2019-goda-o-kotorykh-govoryat-hr/
https://hurma.work/ru/blog/6-glavnyh-hr-trendov-v-2020-godu/
https://hurma.work/ru/blog/6-glavnyh-hr-trendov-v-2020-godu/
https://kmbs.ua/ua/edp/People%20in%20the%20organization/lyudi-v-organizaciyi-transformaciya-hr-sistemi
https://kmbs.ua/ua/edp/People%20in%20the%20organization/lyudi-v-organizaciyi-transformaciya-hr-sistemi
https://naukovedenie.ru/PDF/10EVN515.pdf?fbclid=IwAR22joUQ_Oh29Slc8tL3JamdtxtapFpuEhXHbRTTTh3xBTSyWEUKdOc4ud4
https://naukovedenie.ru/PDF/10EVN515.pdf?fbclid=IwAR22joUQ_Oh29Slc8tL3JamdtxtapFpuEhXHbRTTTh3xBTSyWEUKdOc4ud4
https://prohr.rabota.ua/kak-razrabotat-hr-strategiyu-algoritm-i-rekomendatsii-marchara/?fbclid=IwAR0Fh1FFGiJBuOdg7HSMzdi2kXv6deVUJjF88D4sSwj862LF8pnBnPaSqz8
https://prohr.rabota.ua/kak-razrabotat-hr-strategiyu-algoritm-i-rekomendatsii-marchara/?fbclid=IwAR0Fh1FFGiJBuOdg7HSMzdi2kXv6deVUJjF88D4sSwj862LF8pnBnPaSqz8
https://prohr.rabota.ua/kak-razrabotat-hr-strategiyu-algoritm-i-rekomendatsii-marchara/?fbclid=IwAR0Fh1FFGiJBuOdg7HSMzdi2kXv6deVUJjF88D4sSwj862LF8pnBnPaSqz8
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/
https://gc.ua/uk/opis-biznes-procesiv-kompaniї-komu-navishho-i-yak/
https://gc.ua/uk/opis-biznes-procesiv-kompaniї-komu-navishho-i-yak/
https://gc.ua/uk/opis-biznes-procesiv-malyuyemo-kartu-biznesu/
https://gc.ua/uk/opis-biznes-procesiv-malyuyemo-kartu-biznesu/
https://it-kitchen.com.ua/blog/5-instrumentiv-internet-marketyngu/
https://ffc.expert/uk/franchajzi/hr-konsalting/strukturuvannya-hr-biznes-protsesiv/
https://ffc.expert/uk/franchajzi/hr-konsalting/strukturuvannya-hr-biznes-protsesiv/
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/ 

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 

 

 

 

 

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

 
 

https://discovered.com.ua/business/chto-takoe-biznes-sistema-i-dlya-chego-ona-nuzhna/
http://beleader.com.ua/stati/biznes-sistema-n-sbs/yeffektivnaja-biznes-sistema-kod-pribylnogo-rosta.html
http://beleader.com.ua/stati/biznes-sistema-n-sbs/yeffektivnaja-biznes-sistema-kod-pribylnogo-rosta.html
http://beleader.com.ua/stati/biznes-sistema-n-sbs/yeffektivnaja-biznes-sistema-kod-pribylnogo-rosta.html
http://beleader.com.ua/stati/biznes-sistema-n-sbs/yeffektivnaja-biznes-sistema-kod-pribylnogo-rosta.html
http://library.iapm.edu.ua/metod_disc/pdf/2928_str_mened.pdf


Семінарське заняття №2 

 

Завдання на семінарське заняття №2. Стратегія Human Capital. HR-метрики, 

HR-аналітика, прогнози  і методи аналізу даних 

1. Проаналізувати основні метрики та розрахувати їх за формулами для вашої 

організації. 

 

2. По аналогії до прикладу (рис) проаналізувати ситуацію на підприємствах з однієї 

сфери діяльності, зобразити дослідження графічно і зробити висновок щодо 

викликів та можливостей для покращення із використанням численних вимірів 

досвіду працівників. 

 
 

3. Побудувати моделі, подібні до наведених на рисунку, що є відправною точкою 

для вирішення цілої низки питань: корисна робота, ціль організації, розвиток і 

зростання талантів працівників, винагорода та добробут, умови праці, 

справедливість та залученість, а також довіра серед керівників та лідерів. 

Чинники, які роблять внесок до позитивного досвіду працівників 



 

 

4. Здійснити порівняльну характеристики старих і нових правил на вашому 

підприємстві, намагаючись надати інноваційні рішення та досвід у сфері персоналу, 

які покращують життя працівників. 

 

5. Розрахувати КРІ (ключові показники ефективності) двома методами – процесним 

і функціональним для працівників вашої компанії. 

 

 

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/ 

http://blog.luckyhunter.io/hr-analytics-ru
https://www.softcom.ua/ua/1c/v8/catalog/zarplata-i-upravlenie-personalom-8/
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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 

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/ 
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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/ 

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. Примеры KPI: изучаем, оцениваем, применяем: https://www.kom-

dir.ru/article/2132-primery-kpi 

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

take-klyuchovi-pokazniki-efektivnosti-kpi/. 

34. 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 

35. Блог про HR-аналитику https://edwvb.blogspot.com/2017/10/70-hr-metrik-s-

primerami-postrojte-svoj-sobstvennyj-dashbord.html 

 

 

 

 

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

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

 

 

https://ffc.expert/uk/franchajzi/hr-konsalting/strukturuvannya-hr-biznes-protsesiv/
https://ffc.expert/uk/franchajzi/hr-konsalting/strukturuvannya-hr-biznes-protsesiv/
https://spe.org.ua/blog/bi/shcho-vvazhaty-biznesom/
https://discovered.com.ua/business/chto-takoe-biznes-sistema-i-dlya-chego-ona-nuzhna/
http://beleader.com.ua/stati/biznes-sistema-n-sbs/yeffektivnaja-biznes-sistema-kod-pribylnogo-rosta.html
http://beleader.com.ua/stati/biznes-sistema-n-sbs/yeffektivnaja-biznes-sistema-kod-pribylnogo-rosta.html
http://beleader.com.ua/stati/biznes-sistema-n-sbs/yeffektivnaja-biznes-sistema-kod-pribylnogo-rosta.html
http://beleader.com.ua/stati/biznes-sistema-n-sbs/yeffektivnaja-biznes-sistema-kod-pribylnogo-rosta.html
http://library.iapm.edu.ua/metod_disc/pdf/2928_str_mened.pdf
https://www.kom-dir.ru/article/2132-primery-kpi
https://www.kom-dir.ru/article/2132-primery-kpi
http://nikareklama.com.ua/shho-take-klyuchovi-pokazniki-efektivnosti-kpi/
http://nikareklama.com.ua/shho-take-klyuchovi-pokazniki-efektivnosti-kpi/
https://uteka.ua/ua/publication/news-14-delovye-novosti-36-kpi-klyuchovi-pokazniki-efektivnosti-yak-vprovaditi-sistemu-kpi-v-kompanii
https://uteka.ua/ua/publication/news-14-delovye-novosti-36-kpi-klyuchovi-pokazniki-efektivnosti-yak-vprovaditi-sistemu-kpi-v-kompanii


Семінарське заняття №3 

Завдання на семінарське заняття 3. Управління продуктивністю і винагородою 

 

 

1. Застосувати грейдову та інші прогресивні системи оплати праці в організаціях. 

 

2. Перевірити hard skills та Soft skills різних галузей (галузь вибрати на власний 

розсуд). 

 

3. Дізнатися про свої «м'які» навички, в залежності від галузі, в якій ви хочете 

працювати, пройшовши тестування на Платформі профорієнтації та розвитку 

кар’єри. 

 

4. Проаналізувати формування компенсаційного пакету провідних компаній світу 

різних галузей і зобразити дослідження у вигляді схем, таблиць, рисунків, діаграм і 

т.д. 
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viznachennya-soft-skills/ 

18. Тестові завдання за різними скілами 

http://ininv.vntu.edu.ua/ukr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog

&id=41&Itemid=967 
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Семінарське заняття №4 

Завдання на семінарське заняття 4. HR-аналітика в практиці HR-менеджменту 

 

1. Дослідити особливості закордонного досвіду планування потреб у персоналі і 

скласти порівняльну характеристику з особливостями вітчизняного досвіду 

планування потреб у персоналі (кожна команда вибирає ту країну, під яким номером 

вона сформована). 

 

2. Побудова HR-бренду вашої компанії (організації). 

 

3. Проаналізувати цифрові навички свої і своїх колег, які претендують на вакантні 

місця у компаніях, а також провести дослідження, як роботодавець відноситься до 

цифрових навичок своїх працівників та кандидатів на посади та які у нього вимоги? 

 

 

 

 

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

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

 



Семінарське заняття №5 

Завдання на семінарське заняття 5. Управління ефективністю. Побудова 

системи навчання 

 

1. Застосовуючи методи проведення оцінки (один-два методи) дослідити управління 

ефективність (матеріал з лекції). 

2. Провести оціночні заходи для діагностики потенціалу співробітників. 

3. Проаналізувати підходи до навчання і розвитку персоналу і зробити висновки, 

яким категоріям, які підходи навчання більше актуальні. 

4. За прикладами тестування (відбір кандидатів через співбесіди), що подані в лекції, 

протестувати кількох осіб з тих сфер діяльності. Зробити висновки з результатів 

тестування і які найбільші якості в цьому процесі проявилися у кандидата. 

 

Усі виконані завдання представити через презентацію. 
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