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Консультації Очні консультації відповідно до графіку, затвердженого кафедрою економіки, менеджменту та комерційної 

діяльності 

Онлайн-консультації, за попередньою домовленістю, в робочі дні з 9.00 до 15  в режимі онлайн-



конференцій 

  

2. АНОТАЦІЯ ДО ДИСЦИПЛІНИ 

 

В курсі  "Стратегічне управління людськими ресурсами " наведено структуру системи стратегічного управління людськими ресурсами, 

яка передбачає її відповідність діловій стратегії та інтеграцію відповідних складових. Описано інструменти прогнозування, планування і 

моделювання для реалізації перспективних дій з управління людськими ресурсами відповідно до загальної стратегії організації чи 

реґіону. 
 

3. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 
2.   Метою дисципліни є надання можливості майбутнім фахівцям сформувати компетенції, потрібні для виконання завдань у сфері 

стратегічного управління людськими ресурсами організації. 
 

Завдання  вивчення дисципліни: 

• сприяти розумінню студентами сутності та соціальної значущості стратегічного  управління людськими ресурсами в сучасних умовах, 

місця й ролі курсу в системі управління та у формуванні якостей менеджера; 

• допомогти розвивати фахові якості відповідно до службового статусу в ієрархії управління; 

• засвоїти методологічні засади стратегічного управління людськими ресурсами, а також 

набути навички використання соціальних і психологічних технологій стратегічного управління; 

• набуття навичок та вмінь самостійно аналізувати витрати на персонал та  здійснювати їх бюджетування; 

• осмислити організаційні та функціональні стратегії управління  людськими ресурсами;  

• вивчення зарубіжного досвіду досягнення ефективності стратегічного  управління людськими ресурсами та можливостями його 

застосування в Україні.  

 

 
4. ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ: 

 

Для денної форми навчання: 

Викладання курсу передбачає традиційні лекційні заняття із застосуванням інтерактивних методів навчання, поєднуючи із практичними 

роботами та передбачає виконання завдань самостійної роботи.  

Формат очний (offline / Face to face).   



Для заочної форми навчання: 
Під час сесії формат очний (offline / Face to face), у міжсесійний період – дистанційний (online). 

 

5. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: 

 

У результаті вивчення цієї дисципліни студенти мають знати : 

• сутність,  значення і зміст стратегічного управління людськими ресурсами, методологічні аспекти і завдання дисципліни; 

• складові стратегії управління  людськими ресурсами;  

• напрями реорганізації служб управління  персоналом з урахуванням стратегічної  перспективи  їх діяльності,  

• методику стратегічного аналізу сильних і слабких сторін організації щодо зовнішнього  та внутрішнього  середовища в аспекті  управління  

людськими ресурсами;  

• взаємозв' язок  стратегій  розвитку організації та стратегій  управління  людськими ресурсами;  

• елементи  та  етапи  процесу  стратегічного  управління  людськими  ресурсами;  

• принципи та підходи  до формування  стратегії  управління  людськими  ресурсами;  

• обґрунтування  заходів щодо  реалізації  стратегії  управління  людськими  ресурсами;  

• сутність,  зміст та  технології  стратегій  управління  людськими  ресурсами;  

• особливості  стратегії  управління  людськими  ресурсами  на  різних  стадіях розвитку  організації: формування, інтенсивного зростання, 

стабілізації, спаду(кризи);  

• сутність та  методи оцінювання ефективності стратегічного  управління  людськими ресурсами;  

 

У результаті   вивчення  дисципліни  студенти  повинні вміти:  

• розробляти  основні  складові  стратегії   управління  людськими  ресурсами залежно  від конкретної  ситуації;  

•  визначати  і  розподіляти  завдання  стратегічного  управління  людськими ресурсами  між  службою управління  людськими  ресурсами,  

лінійними та функціональними  керівниками,   іншими   суб'єктами   стратегічного управління  людськими ресурсами;  

•  аналізувати  та встановлювати  відповідність між  стратегією  розвитку   організації  і стратегією  управління  людськими  ресурсами;  

• проводити  діагностику  внутрішніх  і зовнішніх сторін  організації  в  аспекті основної  складової   людських  ресурсів;  

•  вміти  формулювати  стратегію  управління  людськими  ресурсами  відповідно до  загальних  стратегій  розвитку  організації;  

•  розробляти  заходи,  плани  організаційно-технічних  перетворень  для  реалізації  стратегії  управління  людськими  ресурсами;  

• аналізувати  та  оцінювати  ефективність  реалізації  стратегії  управління людськими  ресурсами. 

 

набути соціальних навичок (soft-skills): 

 

 здійснювати професійну комунікацію, ефективно пояснювати і презентувати матеріал, взаємодіяти в проектній діяльності; 



 можливість проводити власні наукові дослідження, оцінку та узагальнення по діагностиці стратегічного управління людськими ресурсами 

на високому рівні;  

 володіння навичками застосування аналітичного та методичного інструментарію для розуміння логіки прийняття господарських рішень 

різними суб'єктами організаційно-управлінської структури підприємства. 

 

6. ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ: 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 14 

практичні 14 

самостійна робота 92 

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН 120 

 

7. ОЗНАКИ ДИСЦИПЛІНИ: 

Рік викладання Семестр 
Курс (рік 

навчання) 

Нормативний\ вибірковий 

2020 1 1 вибіркова 

 

8. Пререквізити 
 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни "Стратегічне управління людськими ресурсами"  значно підвищиться, якщо студент 

попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: “Мотивація персоналу”, “Менеджмент персонал” “Управління розвитком персоналу”, 

“Організаційна поведінка”, “Планування та аналіз діяльності організації”. «Теорія та менеджмент організації»,  «Стратегічне управління».  

 
 



9. Технічне й програмне забезпечення /обладнання 
 

У період сесії бажано мати мобільний пристрій (телефон) для оперативної комунікації з адміністрацією та викладачами з приводу 
проведення занять та консультацій. У міжсесійний період комп’ютерну техніку (з виходом у глобальну мережу) та оргтехніку для 
комунікації з адміністрацією, викладачами та підготовки (друку) рефератів і самостійних робіт. 

 

10. Політика дисципліни 

 

При організації освітнього процесу в Центральукраїнському національному технічному університеті студенти, викладачі та 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу; Положення про організацію вивчення навчальних 

дисциплін вільного вибору; Положення про рубіжний контроль успішності і сесійну атестацію студентів ЦНТУ; Кодексу академічної 

доброчесності ЦНТУ. 

 
Академічна доброчесність:  

Аспірант повинен дотримуватися «Кодексу академічної доброчесності» 

(http://www.kntu.kr.ua/doc/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0

%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD

%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf), який визначає цінності, якими керуються учасники університетської спільноти 

Центральноукраїнського національного технічного університету і встановлює етичні норми відносин в академічному середовищі. 

 
         Відвідування занять  

Здобувач вищої освіти зобов'язаний відвідувати всі заняття за розкладом, не запізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Для 

проходження дисципліни необхідно мати конспект і зошит практичних занять. Працювати з навчальної та додатковою літературою, з  

літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда по темі. Без особистої 

присутності здобувача підсумковий контроль не проводиться. 

 

Поведінка на заняттях  
Недопустимість: запізнень на заняття, списування та плагіат, несвоєчасне виконання поставленого завдання.  

11. Навчально - методична карта дисципліни 

 
Тема Форма 

діяльності 

(заняття)*лекція, 

самостійна, дискусія, 

Матеріали Література, 

інформаційні ресурси 

Самостійна  

робота 

Завдання, 

год 

http://www.kntu.kr.ua/doc/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf


групова робота) 

Тема 1. Зміст стратегічного управління 

людськими ресурсами  (2 год) 

1.1. Цілі стратегічного управління людськими 

ресурсами. 

1.2. Учасники стратегічного управління 
людськими ресурсами. 

1.3. Роль  ділової  стратегії   для    

стратегічного   управління людськими 

ресурсами. 

1.4. Відмінності між управлінням 

персоналом і управлінням людськими 

ресурсами. 

1.5. Зміст вертикальної відповідності та 
горизонтальної інтеграції у стратегічному 

управлінні людськими ресурсами. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Презентація, 

навчальний 

посібник 

8,15,17, 19,23  Аналітична робота із 

статтями, що входять в 

наукометричні бази 

Scopus, WoS за тематикою 

лекцій, їх реферування до 

1 сторінки кожна 

(18) 

Есе 

Тема 2. Концепції стратегічного 

управління людськими ресурсами (самост.) 

2.1. Умови реалізації стратегічного 

управління людськими ресурсами. 

2.2. “М’яке” і “жорстке” стратегічне 
управління людськими ресурсами. 

2.3. Підхід, орієнтований на розвиток людських 

ресурсів. 

2.4. Підхід “найкращого практичного рішення”. 

2.5.  Конфігураційний підхід . 
 

самостійна 

робота 

Презентація, 

навчальний 

посібник 

7,8,18,23, 25 

 

Кейс 

Тема 3.  Стратегічний аналіз управління 

Лекція, 

дискусія 

Презентація

, методичні 
7,11,25,26.34 Презентаційна 

робота із  представлення 

Кейси 

file:///H:/Танечка/СУЛР%20-Матвіїшин,%20Львів.docx%23_TOC_250010
file:///H:/Танечка/СУЛР%20-Матвіїшин,%20Львів.docx%23_TOC_250010
file:///H:/Танечка/СУЛР%20-Матвіїшин,%20Львів.docx%23_TOC_250009
file:///H:/Танечка/СУЛР%20-Матвіїшин,%20Львів.docx%23_TOC_250009
file:///H:/Танечка/СУЛР%20-Матвіїшин,%20Львів.docx%23_TOC_250008
file:///H:/Танечка/СУЛР%20-Матвіїшин,%20Львів.docx%23_TOC_250008
file:///H:/Танечка/СУЛР%20-Матвіїшин,%20Львів.docx%23_TOC_250008
file:///H:/Танечка/СУЛР%20-Матвіїшин,%20Львів.docx%23_TOC_250007
file:///H:/Танечка/СУЛР%20-Матвіїшин,%20Львів.docx%23_TOC_250007
file:///H:/Танечка/СУЛР%20-Матвіїшин,%20Львів.docx%23_TOC_250007
file:///H:/Танечка/СУЛР%20-Матвіїшин,%20Львів.docx%23_TOC_250005
file:///H:/Танечка/СУЛР%20-Матвіїшин,%20Львів.docx%23_TOC_250004


людськими ресурсами організації (2 год) 

3.1. Етапи та елементи стратегічного 

аналізу управління людськими ресурсами 

організації. 

3.2. Діагностика внутрішнього середовища 

людських ресурсів організації. 

3.3. Аналіз зовнішніх можливостей та 
загроз. Оцінка ситуації на ринку праці та 

перспектив його розвитку. 

3.4. SWOT-аналіз управління людськими 

ресурсами організації 
 

вказівки гарних практик 

оцінювання стратегічного 

управління людських 

ресурсів. Опрацювання на 

вдосконалення проектів 

(1 good practice до 

кожного заняття) 

(10 год) 

Тема 4. Процес стратегічного управління 
людськими ресурсами (2 год).  

4.1. Етапи та елементи процесу 
стратегічного управління людськими 

ресурсами. 

4.2. Формування стратегії управління 

людськими ресурсами. 

4.3. Структурний метод розроблення 

стратегії управління людськими ресурсами. 

4.4. Реалізація стратегії управління 

людськими ресурсами. 

Лекція, 

дискусія 
Посібник, 

методичні 

вказівки, 

презентація 

18,15, 16, 20, 

21, 25, 27, 28, 41  

Презентаційна робота із:  

1) доведення  

ефективності методів 

управління, за 

допомогою яких 

формується відданість 

працівників своїй 

компанії; 

2) обґрунтування 

можливостей та 

обмежень програмно-

цільового методу; 

3) пояснення  суті  

синергетичного ефекту, 

що виникає у разі 

застосування методу 

спільної роботи груп; 

4) проведення 

порівняльного аналізу 

шляхів підвищення 

Кейси 

Тема 5. Організаційні стратегії 
управління людськими  ресурсами (2 
год). 

5.1.Процес розроблення стратегії 
корпоративної  культури. 

Лекція, 

дискусія 
презентація 10,25,27,40,42 Кейси 
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5.2.Оцінювання ефективності  стратегії 

управління корпоративною культурою. 

5.3. Стратегії управління організаційними 

змінами. 

5.4. Стратегії розвитку трудових відносин.  

ефективності 

стратегічного управління 

людськими ресурсами в: 

а) американських 

компаніях; 

б) західноєвропейських 

компаніяї; 

в) японськиї компаніях. 

 
та ін (викладач 

видає індивідуальне 

завдання) (64 год). 

Тема 6. Функціональні стратегії управління 
людськими ресурсами. 

6.1. Стратегічне планування людських 
ресурсів. 

6.2. Стратегії розвитку людських ресурсів. 

6.3. Поняття стратегічної мотивації та 

стратегія винагороди 

  7,12,13,18,25,

31,32 

 

Тема 7. Стратегії управління людськими 
ресурсами на різних стадіях розвитку 
організації (2 год) 

7.1. Життєвий цикл організації як фактор 

стратегічного управління персоналом 

7.2.Особливості стратегії управління 

людськими ресурсами на різних стадіях 

життєвого циклу організації. 

7.3. Зміни організаційної культури на 

різних стадіях життєвого циклу організації. 

7.4. Урахування стадій життєвого циклу 

працівника у процесі стратегічного управління 

персоналом. 

Лекція, 

дискусія 

Методичні 

вказівки, 

презентація 

15,23, 

28,29,31,40,41 

Кейси 

Тема 8. Оцінювання ефективності стратегічного 
управління людськими ресурсами (2 год) 

8.1. Цілі, напрями та збалансовані 
показники оцінювання ефективності 

Лекція, 

дискусія 

Презентація 

, методичні 

вказівки 

12,15,16,23,29 Кейси 
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стратегічного управління людськими 

ресурсами. 

8.2. Система показників ефективності 
діяльності служби управління персоналом. 

8.3. Методи підвищення ефективності 

стратегічного управління людськими 

ресурсами. 

8.4. Зарубіжний досвід підвищення 

ефективності стратегічного управління 

персоналом.  

12. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИМОГИ 

Загальна 

система 

оцінювання курсу 

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною шкалою. Він складається з рейтингу з 

навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 50 балів, і рейтингу з атестації (залік) – 50 балів. 

Вимоги до 

письмової роботи 

Впродовж семестру кожен магістрант має підготувати: 

- есе на запропоновану тему;  

- розрахунково-аналітичну роботу, що стосується розробки та впровадження системи стратегічного 

управління людськими ресурсами в керовану структуру підприємства або регіону,  спрямовану на ефективний 

розвиток;  

- кейс. 

Усі письмові роботи мають бути подані до початку заліково-екзаменаційної сесії. Відсутність письмових 

робіт не допустима. У разі дистанційного навчання, письмові роботи подаються на електронну пошту викладачеві. 

Усі письмові роботи перевіряються на антиплагіат.  

Умови 

допуску до 

підсумкового 

контролю 

Наявність усіх письмових робіт. 

 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:  
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Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Колоквіум за теоретичними темами 20 

Комплексне практичне індивідуальне завдання 30 

Залік (теми 1 - 8) – тести, завдання, кейси 50 

 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 
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