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Консультації Відповідно до графіку консультацій весняного семестру 

  

1. Коротка анотація до курсу Вивчення дисципліни "Аудит персоналу" є важливим 

елементом циклу економічних дисциплін, які необхідні спеціалісту з менеджменту персоналу в 

умовах розвитку нових соціально-економічних відносин. Цей курс дозволяє систематизувати і 

інтегрувати в систему управління організацією складне різноманіття робіт по управлінню 

персоналом, що зумовлює ефективність кадрової політики організації. У результаті засвоєння 

дисципліни у студентів мають бути сформовані конкретні компетентності у теоретичному та 

практичному аспектах даної дисципліни, а саме: оволодіння навичками виявлення людських  

ресурсів організації, підприємства; здатність  оцінювати ефективність роботи персоналу  

відповідно до обраної стратегії. Дисципліна "Аудит персоналу" орієнтує студентів на розкриття 

потенціалу логічного мислення, здатність приймати найбільш оптимальні рішення в процесі 

проведення кадрового аудиту. 

 

2. Мета курсу -  надання майбутнім фахівцям знань необхідних теоретичних основ, 

методичних рекомендацій, практичних навичок, механізмів управління організацією, необхідних 

для оволодіння системними знаннями теорії та практики аудиту діяльності економічних суб’єктів у 

сфері праці і трудових відносин. 

 

3.  Формат курсу - Вкажіть формат проведення курсу: Змішаний (blended) - курс, що має 

супровід в системі Moodle 

 

4.  Результати навчання:  

знання: 

- основних парадигм науки аудит персоналу; 

- теоретичних і практичних засад аудиту персоналу на підприємстві; 

- змісту, завдань та принципів організації аудиту персоналу; 

- видів ресурсного забезпечення аудиту персоналу; 

- законодавчої бази та нормативно – правових вимог щодо аудиту персоналу; 

- змісту, основних цілей та завдань, структури, наукових принципів, методів аудиту персоналу, 

наукових принципів та методів кадрового діловодства та його ролі в аудиті персоналу; 

- наукових принципів та методів кадрового діловодства, його ролі в системі аудиту персоналу, 

специфіки складання аудиторської документації з урахуванням нормативно – правових вимог; 



- змісту заходів щодо формування та використання кадрового складу підприємства відносно 

системи аудиту персоналу; 

- основних видів та напрямів аудиту персоналу; 

- видів, факторів та показників діяльності персоналу в процесі аудиту персоналу підприємства; 

- засад регулювання трудової діяльності персоналу; 

- засад управління робочим часом працівників, методів аналізу, аудиту та удосконалення 

ефективності використання робочого часу працівниками підприємства; 

- сутності, цілей, завдань аудиту елементів процесу оцінювання персоналу на підприємстві; 

- аудит різних форм і методів мотивування активної трудової поведінки персоналу; 

- сутності, значення, форм соціального партнерства на підприємстві, методів оптимізації 

інтересів соціальних партнерів на підприємстві; 

- аудит загальних засад ефективності діяльності підприємства, різних видів ефективності 

управління персоналом; 

уміння: 

- обґрунтувати вибір принципів та методів аудиту персоналу на підприємстві; 

- проводити аналіз стану роботи служби управління персоналом; 

- здійснювати планування чисельності та професійно – кваліфікаційної структури персоналу 

служби аудиту персоналу; 

- ефективно використовувати сучасні інформаційні технології в аудиті персоналу; 

- здійснювати аудит оцінки психофізіологічного стану окремих працівників; 

- аналізувати стан соціально – психологічного клімату в колективі та розробляти відповідні 

рекомендації з його покращення; 

- застосовувати ефективні методи аудиту персоналу; 

- ефективно використовувати наукові принципи та методи аудиту персоналу та методи 

кадрового діловодства, розробляти та використовувати аудиторську документацію та внутрішню 

нормативно – правову базу відповідно до діючого законодавства про працю; 

- складати й обґрунтовувати плани аудиту системи навчання, підвищення кваліфікації та 

перепідготовки кадрів, розвитку ділової кар’єри співробітників, контролювати процеси розвитку 

персоналу; 

- здійснювати діагностику та аудит основних процесів руху персоналу на підприємстві, 

розробляти заходи щодо оптимізації внутрішньо – організаційних переміщень працівників; 

- аналізувати трудові процеси для визначення вимог до працівників, здійснювати 

регламентування посадових обов’язків співробітників підприємства; 

- перевіряти внутрішню нормативно – правову базу виконання персоналом підприємства 

режиму праці та відпочинку; 

- перевіряти розроблені методи аналізу та оптимізації ефективності використання робочого 

часу, контролювати ефективність використання робочого часу на підприємстві; 

- застосовувати науково обґрунтовані методи та розробляти науково обґрунтовані заходи щодо 

проведення аудиту персоналу на підприємстві; 

- розробляти та застосовувати науково обґрунтовані форми та методи оптимізації інтересів 

соціальних партнерів на підприємстві; 

- аналізувати рівень ефективності соціально – трудових процесів на підприємстві, 

застосовувати науково обґрунтовані методи визначення та оптимізації ефективності управління 

персоналом на підприємстві; 



- надавати консультації працівникам підприємства з питань аудиту персоналу; 

- здійснювати розрахунки показників, що характеризують трудову сферу підприємства; 

комунікативні компетентності: 

- здатність використовувати наукові принципи та методи аудиту персоналу у стосунках з 

персоналом підприємства; 

- володіння навичками встановлення міжособистісного контакту з керівниками, підлеглими, 

колегами, діловими партнерами; 

- здатність до проведення вибіркових обстежень, що характеризують стан соціально – 

трудових відносин; 

- здатність використовувати ефективний стиль, сучасні техніки спілкування у налагодженні 

зв’язків з діловими партнерами, контролюючими органами; 

- володіння навичками побудови структури та змісту ділових переговорів; 

- володіння навичками взаємодії з оточуючими людьми, вміння працювати в групі, 

використання знання різних соціальних ролей; 

- володіння навичками ефективного згуртування колективу, підлеглих та оточуючих; 

- здатність до гнучкого реагування на різні комунікативні ситуації; 

- здатність до ініціювання та самостійної організації комунікативної взаємодії; 

- здатність до застосування ефективних методів та способів вирішення конфліктів та 

уникнення конфліктних ситуацій; 

компетентності щодо автономності та відповідальності: 

- вміння організовувати, перевіряти та контролювати процеси підбору, адаптації, розвитку 

персоналу, оцінювання, вивільнення персоналу, дотримання штатно – посадових дисциплін, 

роботу фахівців нижчого посадового рівня, фахівців, які відповідають за кадрове діловодство; 

- здатність координувати діяльність структурних підрозділів щодо: створення та навчання 

кадрового резерву, застосування ефективних форм і методів оцінювання, мотивування, атестації 

працівників, стабілізації кадрового складу та оптимізації внутрішньо організаційних переміщень 

працівників; 

- здатність перевіряти та координувати діяльність робочої комісії щодо підготовки проекту 

колективного договору;володіння навичками організації підготовки та проведення загальних 

конференцій трудового колективу з укладання колективного договору; 

- здатність виявлення й постановки проблем у системі управління персоналом організації, 

визначення на цій основі напрямків аудиторського обстеження; 

- вміння підготовки програми процедур аудиту персоналу за визначеними напрямками;  

- здатність планування та реалізації процедур збирання даних, оцінки та аналізу інформації 

для проведення аудиту персоналу; 

- здатність складати аудиторські висновки з підвищення ефективності системи управління 

персоналом організації. 

 
5. Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна к-сть годин 

лекції 28 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 14 



самостійна робота 78 

 

6. Ознаки курсу: 

Рік 

викладання 
семестр спеціальність 

Курс 

(рік 

навчання) 

Нормативний\ 

вибірковий 

2020 весняний 051 «Економіка» четвертий нормативний 

 

 

7. Пререквізити:  Необхідною навчальною базою дисципліни є засвоєння знань з попередніх 

фундаментальних, базових та нормативних навчальних дисциплін: "Економіка підприємства", 

"Економіка праці та соціально-трудові відносини", "Аналіз, облік і аудит персоналу", 

"Управління персоналом", "Кадрове діловодство", "Менеджмент", "Організація праці", "Право". 

 

8. Схема курсу 

 

 

 

Тема 

Форма діяльності 

(заняття)*лекція, 

самостійна, дискусія, 

групова робота) 

Літера-

тура 

Завдання, 

год 

Тема 1. Теоретичні основи аудиту персоналу 

1.1.  Персонал і кадрова політика 

організації. 

1.2. Місце аудиту в системі управління 

персоналом організації.   

1.3.Сутність і завдання аудиту персоналу.  

1.4 Види та напрями аудиту персоналу. 

 

Лекція, дискусія 1, 13, 14, 

15, 25, 18, 

21 

Тести, 

питання 

Тема 2. Методологія аудиту персоналу 

2.1. Методи аудиторської перевірки 

2.2. Діагностика роботи з персоналом. 

 

Лекція, самостійна 

робота, дискусія 

1,5, 11, 

13, 14, 15, 

21, 23 

Тести, 

кейси 

Тема 3.  Інструментарій проведення аудиту 

персоналу 

3.1. Рівні проведення аудиту персоналу. 

3.2. Дослідницькі підходи до аудиту 

персоналу. 

3.3. Інструментарій проведення аудиту 

персоналу. 

3.4.  Етапи проведення аудиту персоналу. 

3.5. Структура та види аудиторських 

висновків. 

 

Лекція, групова робота 1, 5, 21, 

24, 25, 28 

Тести, 

кейси 



 

Тема 4.  Аналіз трудових показників як 

основа аудиту персоналу 

4.1. Аналіз ресурсів праці (чисельності 

працюючих, фонд часу). 

4.2. Внутрішній аналіз затрат праці 

(продуктивність праці та рентабульність 

персоналу). 

4.3. Аналіз соціальної структури та 

показники оцінки  соціального розвитку 

підприємства. 

Лекція, групова робота 3, 6, 9, 11, 

30 

Тести 

Кейси, 

задачі 

Тема 5. Аудит найму та звільнень 

5.1. Аудит найму. Фактори успішності 

найму персоналу. 

5.2. Вартість найму та витрати на 

адаптацію. 

5.3. Місія аудиту найму. 

5.4. Аудит звільнень. Мета аудиту 

звільнень. 

5.5. плинність кадрів, обумовлена змінами в 

організації. 

Лекція, групова робота 2, 6, 9, 20, 

33 

Кейси, 

тести 

Тема 6.Аудит робочих місць 

6.1. Оцінка використання працівників на 

робочих місцях. 

6.2. Аудит  укомплектованості персоналом. 

6.3. Основні техніко-економічні показники 

розрахунків робочих місць. 

Лекція, групова робота 6, 22, 4, 

10 

Кейси, 

задачі 

Тема 7.  Аудит умов праці, безпеки та 

здоров’я. 

7.1. Аудит умов праці, безпеки та здоров'я: 

мета, основні  напрямки дослідження. 

7.2. Оцінка програм та звітів з безпеки та 

здоров’я працівників організації. 

7.3. Аудит самодіагностики робочих умов 

персоналом (організації). 

7.4. Навчання техніці безпеки й мотиваційні 

програми 

Лекція, групова робота 6, 19, 22 Кейси, 

задачі, 

тести 

Тема 8.  Методи та методика проведення 

аудиту праці та її оплати. 

8.1. Загальні положення, методи, методичні 

прийоми. 

8.2. Аудиторська перевірка ФОП. 

8.3.Аудит правильності відображення в 

бухгалтерському обліку витра.т 

8.4. Аудит розрахунків з оплати праці. 

Лекція, самостійна 

робота, дискусія 

4, 5, 7, 10 Тести, 

задачі 

Тема 9.  Аудит професійного розвитку. 
9.1.Сутність процесу професійного 

Лекція, дискусія, 

самостійна робота 

8, 9, 17, 

22 

Тести, 

«мозковий 



розвитку. 

9.2.Процес проведення аудиту розвитку 

персоналу, його цілі й завдання. 

9.3.Діагностичні методи, що 

використовуються при аудиті розвитку 

персоналу. 

9.4.Принципи діагностики професійної 

придатності персоналу. 

штурм», 

кейси 

Тема 10.  Аудит роботи служб управління 

персоналом 

10.1. Загальна характеристика аудиту служб 

управління персоналом. 

10.2.  Оцінювання ефективності роботи 

відділів та служб з управління персоналом. 

10.3.Оцінка плинності кадрів і абсентеїзму. 

Лекція, групова робота 10, 11, 27 Тести, 

питання 

Тема 11.  Аудит інтелектуального капіталу 

11.1. Сутність та структура 

інтелектуального капіталу. 

11.2. Загальний аудит інтелектуального 

капіталу. 

11.3. Етапи аудиту інтелектуального 

капіталу. 

11.4. Вибір методу аудиту інтелектуального 

капіталу. 

 

Лекція, самостійна 

робота 

5, 6, 8, 10 Тести, 

питання, 

задачі 

Тема 12.  Аудит витрат на персонал 

  

12.1. Взаємозв’язок планування витрат на 

персонал із критеріями ефективності 

(продуктивність праці, якість продукції, час 

виробництва та гнучкість). 

12.2.Показники, які характеризують ефект 

від реалізації системи заходів по управлінню 

персоналом.  

12.3 Управління витратами на персонал. 

12.4. Індикатори економічної ефективності 

витрат на персонал: стабільність персоналу, 

гнучкість персоналу.  

 

Лекція, групова робота 5, 6, 9, 10 Задачі, 

тести, кейс 

 

9. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання курсу 

участь в роботі впродовж семестру/іспит - 60/40 

Вимоги до письмової 

роботи 

Впродовж семестру кожен студент має підготувати: 

- розрахунково-аналітичну роботу;  

- кейс. 



Усі письмові роботи мають бути подані до початку рубіжного 

контролю. Відсутність письмових робіт не допустима. У разі 

дистанційного навчання, письмові роботи подаються на електронну 

пошту викладачеві. Усі письмові роботи перевіряються на антиплагіат. 

До кожного рубіжного контролю студенти зобов’язані пройти 

тестування в системі Moodle  

Семінарські заняття Участь в групових роботах  „інтерактивного навчання”. Кожен 

студент має показати свою індивідуальність у спільному вирішенні 

творчих завдань  на семінарах-обговореннях (реферативний), диспутах, 

семінарах-конференція. Розв'язання кейсів, задач 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Наявність усіх письмових робіт та пройдені тести в системі Moodle 
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10. Політика оцінювання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу 

оцінку (-5 балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних 

причин.  

Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із 

коректними текстовими запозиченнями не більше 10%. Списування під час контрольних робіт та 

екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 



дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування (наприклад, програма Kahoot). 
 

11. Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:  

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Модуль 1 (теми 1 - 6) – колоквіум 15 

Модуль 2 (теми 1 - 12) – колоквіум 15 

Комлексне практичне індивідуальне завдання (кейс + 

розрахунково-аналітична робота)  

30 

Екзамен (теми 1 - 12) – тести, завдання, кейси 40 

  

    Шкала оцінювання студентів: 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 82-89 добре 

C 74-81 добре 

D 64-73 задовільно 

E 60-63 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного 

складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним 

курсом 

 

 


