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Управління персоналом 
Можливі консультації шляхом листування через електронну пошту 

1. Анотація до курсу 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є система HR-менеджменту, сутність якої 

полягає у цілеспрямованому впливі на людську складову організації з метою приведення у 

відповідність можливостей персоналу з цілями, стратегією, умовами розвитку організації. 

Об’єктом дисципліни система знань, пов’язаних із цілеспрямованим впливом на 

персонал підприємства з метою забезпечення його ефективного функціонування і 

задоволення потреб працівників. 

Знання основ теорії та володіння практичними навиками у сфері HR-менеджменту є 
особливо цінними для студентів, які навчаються за спеціальністю «Менеджмент» та 

«Публічне управління та адміністрування», оскільки саме вони - це майбутні менеджери. 

Уміння професійно використовувати сучасні методичні прийоми, інструменти і 

процедури в системі управління персоналом є запорукою якісного підбору, залучення, 

використання і розвитку персоналу в організації. 

Зміст курсу складають принципи і методи управління, що розглядаються у 

співвідношенні до персоналу підприємства, теоретичні і практичні аспекти побудови 

ефективного HR-менеджменту, вибору найбільш ефективної технології, засобів і методів 

кадрової роботи стосовно конкретної ситуації, організаційні форми реалізації системи 

управління професійним та соціальним розвитком персоналу на підприємстві. 

В лекційному курсі розглянуто сутність категорій: «персонал», «людські ресурси», 

«людський капітал»; складові елементи системи управління персоналом на підприємстві; 

типи кадрової політики та етапи її побудови на підприємстві; методи і прийоми 

оцінювання персоналу; вимоги до системи стимулювання, компенсаційних виплат і 

мотивації персоналу; фактори впливу на рівень компетентності персоналу та забезпечення 

службово-професійного зростання працівників. 

Для визначення рівня засвоєння теоретичного матеріалу та формування практичних 

навиків в навчальному курсі пропонуються практичні завдання, командні роботи, питання 

для обговорення, тестові перевірки. 

2. Мета та цілі курсу 
Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів системи 

теоретичних і прикладних знань у сфері розвитку та використання компетенцій в сучасній 

практиці управління персоналом. 

Завдання навчальної дисципліни: виходячи з теоретичних положень основ 

менеджменту, економіки праці та узагальнення практичного досвіду розкрити сутність, 

зміст та організаційні форми діяльності у сфері управління персоналом. 

Отримані знання дозволяють у майбутній практичній діяльності: 

 здійснювати підбір кадрів, їх розстановку та організаційну взаємодію для реалізації 
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стратегії розвитку підприємства; 

 забезпечувати інновації, підвищувати гнучкість підприємства, його здатність 
протистояти дестабілізуючому впливу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища; 

 створювати умови для ефективної роботи колективу підприємства, підвищення 

ділової самовіддачі працівників. 

3. Формат курсу 

Змішаний (blended) 

4. Результати навчання (компетентності) 

Відповідно до вимог освітньої програми студенти повинні:  

знати: 
 основні поняття, категорії, методологію та специфіку предмету; 

 особливості функціонування системи управління персоналом на підприємстві; 

 роль та місце HR-менеджерів в системі управління персоналом; 

 принципи побудови ефективної системи формування компетенцій персоналу; 

 перспективні напрямки побудови ефективної системи HR-менеджменту в організації. 

вміти: 

- використовувати спеціальні знання у сфері управління людськими ресурсами з метою 

закріплення навичок у застосуванні прийомів і методів HR-менеджменту у майбутній 

практичній діяльності; 

- приймати обґрунтовані рішення в системі управління компетенціями персоналом; 

- оцінити ефективність кадрових заходів щодо пошуку, залучення, адаптації, 

оцінювання, заохочення та професійного розвитку персоналу. 

5. Організація курсу 

Обсяг навчальної дисципліни 

Види занять Загальна кількість годин 

лекції 28 

практичні заняття 14 

самостійна робота 78 

6. Політика курсу 

Університет – це організація, яка чітко дотримується усіх вимог законодавства, 

стандартів і правил та очікує від своїх студентів відповідної поваги і дотримання правових 

норм. Університет гарантує забезпечення рівних прав усім студентам незалежно від 

їхнього соціального статусу, статі, віку, національності, релігійних та інших уподобань і 

сподівається, що взаємовідносини між самими студентами, студентами і викладачами, а 

також студентами та іншими членами суспільства базуватимуться на взаємоповазі та 

загальновизнаних принципах культури, моралі і етики. 

Студент старанно і чесно навчається з метою здобуття високоякісної освіти і навичок 

для задоволення своїх потреб, вимог держави, роботодавців, суспільства. 

7. Схема курсу 

Тема 

Кількість год. 

лекції практичні 

заняття 

самостійна 

робота 

Тема 1. Становлення і розвиток HR-менеджменту 2 - 4 

Тема 2. Технології управління персоналом 2 1 6 

Тема 3. Використання АВС-технології в системі 

управління персоналом 
2 1 6 

Тема 4. Кадрова політика в організації 2 1 4 

Тема 5. Аналіз робіт в системі HR-менеджменту. 

Розробка посадової інструкції. 
2 2 6 



Тема 6. Управління компетенціями: сутність 

поняття. Фактори впливу на формування 

компетенцій персоналу 

2 1 6 

Тема 7. Система оцінки персоналу в організації 2 1 6 

Тема 8. Побудова системи стимулювання, 

компенсаційних виплат і мотивації персоналу 
2 1 6 

Тема 9. Моніторинг людських ресурсів на 

підприємстві 
2 1 6 

Тема 10. Технологія управління талантами в 

системі інноваційного розвитку компетенцій 

персоналу 

2 - 6 

Тема 11. Управління кадровою безпекою на 

підприємстві 
2 1 6 

Тема 12. Побудова організаційної структури 

системи управління персоналом в організації 
2 2 6 

Тема 13. Технологія впровадження 

функціонально-вартісного аналізу в практику 

діяльності кадрової служби підприємства 

2 2 6 

Тема 14. Оцінка ефективності системи 

управління персоналом на підприємстві 
2 - 4 

Всього за семестр 28 14 78 

8. Система оцінювання курсу 
Загальна система 

оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання навчальної дисципліни є 

уніфікованою в межах ЦНТУ і визначається Положенням про 

організацію освітнього процесу в ЦНТ, затвердженим Вченою 

радою, протокол № 2 від 30.10.2017 р. (зі змінами, внесеними 

Вченою радою, протокол №6 від 26.02. 2018 р.) – текст 

розміщений на офіційному веб - сайті університету 

http://www.kntu.kr.ua/ 

Вимоги до письмової 

роботи 

Вивчення дисципліни передбачає обов’язкове виконання  

студентами заочної форми навчання письмової контрольної роботи 

за індивідуальним варіантом відповідно до порядкового номера 

студента за списком в навчальних журналах академгрупи. 

Максимальна оцінка роботи – 30 балів. Завдання та вимоги до 

виконання контрольної містяться в Навчально-методичному 

комплексі викладача. 

Вимоги до самостійної 

роботи 

1. Поглиблене вивчення питань тем за методичними вказівками 

викладача. 

2. Систематичне опрацювання лекційного матеріалу, 
запропонованої базової та допоміжної літературу з питань курсу. 

3. Самостійна підготовка до рубіжного контролю, тестів та заліку. 

У процесі підготовки за темами (питаннями) курсу, що віднесені 

для самостійного опрацювання, студентам слід звернути особливу 

увагу на засвоєння зазначених ключових понять та термінів. 

Обов’язковим вважається ведення студентами робочого конспекту, 

який повинен містити розгорнутий або тезисний огляд питань, що 

віднесені для самостійного опрацювання, а також визначення 
ключових понять і термінів. 

У процесі вивчення курсу для поточного контролю самостійної 

роботи студентів денної форми навчання та якості засвоєння ними 

матеріалу викладач використовує проведення поточного тестування 
та рубіжного контролю. 

http://www.kntu.kr.ua/


Самостійна робота студентів заочної форми навчання передбачає 

самостійне вивчення окремих питань тем за методичними 

вказівками викладача. Студент повинен опрацювати необхідний 

обсяг навчальної літератури та нормативно-правових актів. У ході 

засвоєння програми курсу, під час підготовки до заліку, студентам 

рекомендується звертатись до першоджерел (міжнародних 

нормативно-правових актів, Конституції України, законів, наказів, 

інструкцій міністерств та інших нормативно-правових документів) і 

до монографічної літератури, в якій висвітлено основні погляди на 

відповідні проблеми, наводяться та аналізуються нормативно-
правові акти. 

Практичні заняття Система оцінювання практичних занять визначена Положенням про 

організацію освітнього процесу в ЦНТУ, затвердженим Вченою 

радою, протокол № 2 від 30.10.2017 р. (зі змінами, внесеними 

Вченою радою, протокол №6 від 26.02. 2018 р.) – текст 

розміщений на офіційному веб - сайті університету 
http://www.kntu.kr.ua/ 

Умови допуску до 

підсумкового контролю  
Порядок та організація контролю знань студентів, зокрема, 

умови допуску до підсумкового контролю визначаються 

Положенням про рубіжний контроль успішності і сесійну 

атестацію студентів ЦНТУ, затвердженим Вченою радою, 

протокол № 3 від 27.11.2017 р. – текст розміщений на 

офіційному веб - сайті університету http://www.kntu.kr.ua/ 

9. Рекомендована література 
Базова: 

1. Афанасьєв М. В. Тренінг формування компетенцій з економіки підприємства: навч. 

посіб. / М. В. Афанасьєв, І. В. Гонтарева, Д. О. Тишенко. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2010. – 328 с.  

2. Беленко П.  Хедхантинг: принципы и технологи. — СПб. : Питер, 2006. 

3. Бушуев С. Д. Креативные технологии управления проектами и программами / Бушуев 

С. Д., Бушуева Н.С., Бабаев И.А., Яковенко В.Б., Гриша Е.Б., Украинская ассоциация 

управления проектами. – К.: Саммит-Книга, 2010. – 763 с. 

4. Веснин В.Р. Менеджмент: [учебн.] / Владимир Рафаилович Веснин. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 504 с. 

5. Горєлов Д.О., Большенко С.Ф. Стратегія підприємства - Харків: Вид-во ХНАДУ, 2010. 

- 133 с. 

6. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини. : Підручник. К.: Вид-во 

Знання, КОО, 2007. – 559 с. 

7. Добротворский  И.Л.   Менеджмент.   Эффективные  технологии: [учебн. пособ.] / 

Игорь Леонидович  Добротворский. – М.:  «Издательство ПРИОР», 2002. – 464 с. 

8. Долятовский В.А., Долятовская В.Н. Исследование систем управления: учебно-

практическое пособие. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Дону: Издетельский центр «МарТ», 

2003. – 256 с.  

9. Доронін А.В. Поведінка персоналу виробничої організації. Оцінка, управління, 

розвиток - монографія / А. В. Доронін; Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : ІНЖЕК, 2008. - 320 c. 

10. Дороніна М. С. Управління економічними та соціальними процесами підприємства / 

М. С. Дороніна. - Х. : ХДЕУ, 2002. - 431 c. 

11. Общий и специальный менеджмент: Учебник / Общ. ред. А.Л. Гапоненко, А.П. 

Панкрухин. – М.: Издательство РАГС, 2001. – 568 с. 

12. Семів Л. К. Управління персоналом в умовах економіки знань: моногр. / кол. авт.; за 

заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. К. Семів. – К.: УБС НБУ, 2011. – 406 с. 

13. Товажнянский Л.Л. Основы управленческих технологий: Учеб. пособие для студ. 

вузов / Л.Л. Товажнянский, А.Г. Романовский, А.С. Пономарев, О.А. Игнатюк; 
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Национальный технический ун-т «Харьковский политехнический ин-т». – Х.: НТУ 

«ХПИ», 2004. – 184 с. 

14. Уорнер М., Витцель М. Виртуальные организации. Новые формы ведения бизнеса в 

ХХІ веке / Пер. с англ. Ю. Леонова. – М.: Добрая книга, 2005. – 296 с. 

15. Цимбалюк С. О. Технології управління персоналом : навч. посіб. / С. О. Цимбалюк. - 

К. : КНЕУ, 2009. - 399 

16. Шарапов В.М., Шарапова Е.В. Технологии управления. Практический менеджмент. 

Монографія / В.М. Шарапов, Е.В. Шарапова. – Черкассы: ЧДТУ, 2005.–563с. 

Допоміжна: 
1. Бухарина А. Ю. Управление талантами: чему учить сотрудников сегодня, чтобы 

выжить завтра. Социальная психология и общество. 2017;8(1):144–162. DOI: 

10.17759/sps.2017080109 

2. Ганчук А. А. Методи прогнозування [Текст] : навч. посіб. / Ганчук А. А., Соловйов В. 

М., Чабаненко Д. М. - Черкаси : Брама-Україна, 2012. - 139 с. 

3. Леонова С.В. Роль внутрішнього маркетингу у розвитку кадрової функції промислового 

підприємства / С.В. Леонова. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/16782/1/149-Leonova-243-244.pdf> 

4. Лихолобов Е.А. Технології управління персоналом в контексті формування 

організаційної поведінки / Е.А. Лихолобов // Управління проектами та розвиток 

виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2011. – № 2(38). – С. 60-67. 

5. Методика проведения организационной диагностики BIZDIAGNOSTICS/ [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://www.bizdiag.com/content/review_method/ru 

6. Назаров Н. К. Реструктуризація персоналу: зміни у кадровій політиці та кадровій 
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