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РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Вибіркова навчальна дисципліна 
 

Предмет навчальної дисципліни 
 

Предметом навчальної дисципліни «Стратегічне управління персоналом» є 

розвиток персоналу організації, що 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. 

 

Мета навчальної дисципліни 
 

Мета навчальної дисципліни «Стратегічне управління персоналу» — формування 

системи знань щодо підвищення ефективності стратегічного управління персоналом завдяки 

правильному використанню менеджерами різних рівнів принципів та інструментів 

адміністрування, створення цілісної системи стратегічного управління персоналом.  

 

Основні завдання 
 

Основними завданнями викладання дисципліни «Стратегічне управління 

персоналом» є теоретична та практична підготовка студентів з питань:  

- формування у студентів системи знань з теорії та методології стратегічного 

управління персоналом; принципів побудови та функціонування систем управління 

персоналом; 

- формування системного мислення та комплексу системних знань і вмінь щодо 

розуміння необхідності змін в управлінні персоналом у стратегічному розвитку сучасних 

організацій; 

- забезпечення знань щодо стилів та моделей поведінки менеджерів щодо 

стратегічного управління персоналом; 

- опанування практичними навичками управління індивідуальними, груповими та 

організаційними змінами; 

- вміння проводити моніторинг та аналіз стану персоналу фірми та розробляти 

рекомендації щодо стратегічного управління персоналом. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістрів 
 

Навчальна дисципліна передує вивченню дисциплін «Регіональне управління та 

територіальне планування», «Електронне врядування». 

 

Вимоги до знань і умінь 
 

а) знати: 

- термінологічну базу стратегічного управління персоналом; 

- особливості формування та функціонування інструментів управління персонало; 

- методи подолання конфліктів у процесі стратегічного управління персоналом; 

- функції менеджера-адміністратора в процесі стратегічного управління персоналом; 

 

б) уміти: 

- розробляти ефективний план дій щодо стратегічного управління персоналом; 

- формувати команду для стратегічного управління персоналом; 

- володіти навичками стратегічного управління індивідуальними, груповими та 
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організаційними змінами; 

- здійснювати стратегічне управління персоналом на різних етапах; 

- проводити моніторинг та аналіз процесу управління персоналом; 

- володіти методами стимулювання персоналу в процесі стратегічного управління; 

- використовувати сучасні методи наукового пізнання і здійснювати наукові 

дослідження щодо стратегічного управління персоналом. 

 

Після закінчення курсу «Стратегічне управління персоналом» слухачі повинні 

отримати компетентності: 

Інтегральна компетентність: 

- здатність розв`язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та 

адміністрування та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути 

лідером, діяти соціально відповідально та свідомо; 

- здатність розробляти та управляти проєктами; 

- здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Фахові компетентності спеціальності: 

- здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та 

розв’язувати конфлікти; 

- здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-економічних систем 

на вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях; 

- здатність аналізувати діяльність інституцій державного та корпоративного секторів; 

- здатність до державно-приватного співробітництва в процесах вироблення, реалізації 

та оцінювання публічної політики в площині перетину сфер управління, економіки, 

публічної діяльності; 

- здатність оцінювати конкретну управлінську ситуацію, використовуючи відповідні 

інструменти аналізу: галузевий аналіз, аналіз ринку, PEST-аналіз, матричний аналіз, SWOT-

аналіз тощо із економічним обґрунтуванням та розробкою шляхів покращення ситуацій. 

Програмні результати навчання:  

- знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, основ 

та технологій прийняття управлінських рішень; 

- використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові технології, 

спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач публічного 

управління та адміністрування; 

- здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, проєктами, 

змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, міжнародний досвід 

при проєктуванні та реорганізації управлінських та загально-організаційних структур; 

- уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, 

використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного 

управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних 

норм; 

- представляти органи публічного управління й інші організації публічної сфери та 

презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх діяльності; 

- розробляти систему заходів інституційного характеру, спрямовану на підвищення 

ефективності залучення приватних партнерів до будівництва і експлуатації 

інфраструктурних проектів та залучення інвестицій, як одним із пріоритетних напрямків 

діяльності громад, розвиток державно-приватної співпраці; 

- уміти застосовувати інструментарій для оцінювання тенденцій та можливостей 

концепції розвитку партнерських взаємовідносин держави, громади, освіти та бізнесу.  
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Зміст навчальної дисципліни за темами 

1. Методологія стратегічного управління персоналом. 

2. Взаємозв'язок стратегії розвитку організації та стратегічного управління персоналом. 

3. Стратегічний аналіз управління персоналом. 

4. Аналіз стратегічних можливостей лідерства, команди і організації.  

5. Процес стратегічного управління персоналом. 

6. Функціональні та організаційні стратегії управління персоналом. 

7. Стратегії управління персоналом на різних стадіях розвитку організації.  

8. Оцінювання ефективності стратегічного управління персоналом. 

 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

Назва рівня 

сформованості 

вміння 

Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності при розв’язуванні 

типових ситуацій 

3. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для розв’язання 
нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

 

Навчальна програма складена на  4 кредити.  

Форми контролю: поточне тестування, підсумковий модульний контроль, залік. 

 

 

РОЗДІЛ 2.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Номер 

теми 
Назва теми 

1 Методологія стратегічного управління персоналом. 

2 Взаємозв'язок стратегії розвитку організації та стратегічного управління 

персоналом. 

3 Стратегічний аналіз управління персоналом. 

4 Аналіз стратегічних можливостей лідерства, команди і організації.  

5 Процес стратегічного управління персоналом. 

6 Функціональні та організаційні стратегії управління персоналом. 

7 Стратегії управління персоналом на різних стадіях розвитку організації.  

8 Оцінювання ефективності стратегічного управління персоналом. 
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РОЗДІЛ 3.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тема 1. Методологія стратегічного управління персоналом. 

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 

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.  

 

Тема 2. Взаємозв'язок стратегії розвитку організації та стратегічного управління 

персоналом. 

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 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.  

 

Тема 3. Стратегічний аналіз управління персоналом. 

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.  
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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  рекрутингу.  Види рекрутингу,  їх  переваги  та  

недоліки.  Засоби  найму  персоналу.  Джерела рекрутингу. Найбільш поширені проблеми 

найму працівників.   

 

Тема 4. Аналіз стратегічних можливостей лідерства, команди і 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.  

Згуртованість колективу: сутність і стадії. Особливості управління персоналом на 

етапах розвитку колективу. Колективи згуртовані, розчленовані та роз’єднані. 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.  

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.  

 

Тема 5. Процес стратегічного управління персоналом. 

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.  

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 
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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 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. 

 

Тема 6. Функціональні та організаційні стратегії управління персоналом. 

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. Основні регламентуючі документи в організації діяльності кадрових 

служб. Організація обліку та звітності з персоналу. Заходи з охорони та безпеки кадрової 

інформації в організації.  

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 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.  

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.  
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Регулювання соціально-трудових відносин в організації. Громадські організації. Роль 

профспілкової організації у представництві інтересів найманих працівників.  

 

Тема 7. Стратегії управління персоналом на різних стадіях розвитку 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 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.  

 

Тема 8. Оцінювання ефективності стратегічного 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.  

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 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.  
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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.  
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