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ВСТУП 
 

Анотація. Дисципліна «Управління персоналом» є складовою частиною 

циклу професійної підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що 

належить до  обов’язкових дисциплін  з галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності «073 Менеджмент» освітньої програми 

«Менеджмент організацій і адміністрування» і є необхідною для чіткої 

організації навчального процесу студентів денної та заочної форми навчання. 

Курс передбачає  поглиблене  вивчення  студентами  основ управління 

персоналом на національному та регіональному рівнях; набуття умінь та 

формування компетенцій, необхідних для отримання професійних навичок роботи 

з персоналом організації як об'єктом менеджменту, формування комплексу 

теоретичних знань та умінь щодо розробки та здійснення кадрової політики в 

сучасних організаціях, добір та розміщення  персоналу, його оцінювання та 

навчання, умовами формування й розвитку персоналу, управлінням 

цілеспрямованого використання та поведінкою персоналу, забезпечення 

використання персоналу організації, оплати та мотивації персоналу.  

Ключові слова: управління персоналом,  кадрова політика підприємства, 

професійний розвиток і навчання персоналу, адаптація персоналу, мотивація і 

стимулювання персоналу. 

 

 

Summary 

Abstract. Discipline "Control of Personnel" is a part of professional training of the 

first (bachelor's) level of higher education which belongs to the mandatory disciplines 

in the field of knowledge 07 "Management and Administration", specialty  of "073 

Management" and the educational program of "Management of Organizations and 

Administration" and is necessary for a clear organization of the educational process of 

full-time and part-time students. 

The course provides in-depth studying of management foundations of basics of 

control of personnel at the national and regional levels; receive of abilities and forming 

of competences which necessary for reseivng of professional habits of work with 

organization’s personnel as object of management, forming of complex of theoretical 

of knoledges and habits concerning of work out and realization of staff policy in the 

modern organizations, selection and place of personnel, their estimating and 

instruction, conditions and development of personnel, of control purposive using and 

behavior of personnel, secure of using of organization’s personnel, of payment and 

motivation of personnel. 

Keywords: control of personnel, staff policy of organization, professional 

development and study of personnel, device of personnel, motivation and stimulation 

of personnel. 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність (освітня 

програма), освітній 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 
обов'язкова 

Модулів – 2 

Спеціальність 

073 «Менеджмент» 

 

Освітня програма 

«Менеджмент  

організацій і 

адміністрування» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 

2-й  
Електронний адрес 

РПНД 

на сайті Університету 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання Написання 

контрольної роботи  
(назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 120 

3-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4; 

самостійної роботи 

студента –4. 

Освітній рівень: 

початковий рівень 

(короткий цикл)  

30 год.  

Практичні, семінарські 

30 год.  

Лабораторні 

- год.  

Самостійна робота 

60 год.  

Вид контролю: 

іспит 

Форма контролю: 

комбінована 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання дисципліни «Управління персоналом» є формування у 

здобувачів вищої освіти  відповідно до освітньо-професійної програми таких 

загальних компетентностей: знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності (ЗК5). На основі вивчення дисципліни 

здобувачі набувають професійні компетентності: Здатність планувати діяльність 

організації та управляти часом (СК8); Здатність оцінювати виконувані роботи, 



забезпечувати їх якість та мотивувати персонал організації. (CК 10); здатність 

формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички (СК14). 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовами для вивчення дисципліни «Управління персоналом» є такі  

дисципліни: Вступ до спеціальності, Психологія управління, Бізнес-лідерство 

або Управління командами. 

 

4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів таких результатів навчання: 

- демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних 

концепцій лідерства (РН 3); 

- застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 

діяльності організації (РН 8); 

- демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи (РН9); 

- мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування 

персоналу організації (РН 10). 

- ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до 

стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації (РН 14); 

- демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним (РН 16). 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи управління персоналом організації. 

Тема 1. Персонал організації як об'єкт менеджменту. [12] стор. 5-12, [13] стор. 8-

30. 

1. Мета і завдання дисципліни.  

2. Предмет курсу. Місце курсу серед інших дисциплін. 

3. Навчально-тематичний план дисципліни. 

4. Перелік літератури. 

5. Поняття, цілі, організаційна структура і культура організації. 

6.  Склад і структура персоналу. 

7. Управління персоналом: суть, завдання, основні принципи . 

8. Методи управління персоналом. 

9. Система управління персоналом. 

10.  Зарубіжний досвід управління персоналом (самост. вивчення). 

 



Тема 2. Еволюція менеджменту людських ресурсів. [12] стор. 14-24; [13] стор. 31-

48. 

1. Виникнення і розвиток управління людськими ресурсами. 

2. Від управління персоналом до управління людськими ресурсами. 

3. Теорія людського капіталу. 

 

Тема 3. Кадрова політика підприємств. [12] стор. 25-30, [13] стор. 49-60. 

1.Суть і завдання кадрової політики.  

2. Елементи кадрової політики та їх характеристика. 

3. Напрями кадрової політики.  

4. Оцінка вибору кадрової політики.  

 

Тема 4.  Служби управління персоналом. [12] стор. 31-38, [13] стор. 61-73. 

1. Історія розвитку кадрових служб.  

2. Завдання і напрями роботи служб управління персоналом. 

3. Професійно-кваліфікаційні вимоги до працівників кадрових служб.  

 

Тема 5. Кадрове планування в організації. [12] стор. 39-46, [13] стор. 77-91. 

1. Зміст, завдання та принципи кадрового планування.  

2. Методи визначення потреб персоналу.  

3. Види планів з питань персоналу.  

4. Оперативний план роботи з персоналом. 

 

Тема 6. Форми та методи комплектування організації персоналом. [12] стор. 47-58, 

[13] стор. 92-115. 

1. Організація та джерела залучення персоналу.  

2. Методи підбору персоналу, їх характеристика. 

3. Суть контрактної форми найму.  

4. Оптимізація чисельності персоналу. 

5. Кадровий аудит. 

 

Тема 7. Професійний розвиток і навчання персоналу. [12] стор. 58-67, [13] стор. 116-

138. 

1. Суть професійного розвитку персоналу та завдання управління ним.  

2. Організація системи професійного навчання персоналу.  

3. Методи і форми професійного навчання.  

4. Підвищення кваліфікації кадрів (персоналу).  

5. Професійне навчання в зарубіжних фірмах. 

Змістовий модуль 2. Управління використанням та розвитком персоналу. 

 

Тема 8. Розвиток кар'єри в організаціях. [12] стор. 68-73, [13] стор. 139-158. 

1. Типи, етапи і цілі кар'єри. 

2. Управління кар'єрою. 

3. Організація професійно-кваліфікаційного просування виробничого персоналу. 

4. Підготовка і формування резерву керівників 

 



Тема 9. Адаптація персоналу. [12] стор. 75-86, [13] стор. 159-171. 

1. Типи, етапи і цілі кар'єри. 

2.Поняття і види адаптації персоналу. 

3. Етапи адаптації персоналу. 

4. Фізіологічна адаптація до режимів роботи. Управління адаптацією. 

 

Тема 10. Соціальне партнерство в організації. [12] стор. 88-99, [13] стор. 172-193. 

1. Суть і функції соціального партнерства в організації. 

2. Система регулювання соціально-трудових відносин в організації. 

3. Колективний договір-основа соціального партнерства. 

4.Зарубіжний досвід соціального партнерства. 

Тема 11. Регулювання трудової активності персоналу. [12] стор. 102-112, [13] стор. 

194-212. 

1. Зміст управління використанням персоналу. 

2. Управління плинністю кадрів в організації. 

3. Умови праці, їх регулювання. 

4. Організація і способи звільнення персоналу. 

Етика ділових відносин з персоналом. 

Тема 12. Організація робочого місця та використання робочого часу. [12] стор. 114-

120, [13] стор. 212-224. 

1. Поняття і види робочих місць, їх раціональна організація. 

2. Нормування праці. 

3. Організація робочих місць і їхнє обслуговування. 

 

Тема 13. Конфлікти в системі управління персоналом. [12] стор. 122-132, [13] стор. 

225-256. 

1. Суть, різновиди та причини конфліктів. 

2. Форми виробничих конфліктів. 

3. Стратегії та методи управління конфліктами. 

4. Роль примирних процедур у вирішенні трудового конфлікту. 

 

Тема 14. Управління поведінкою та дисципліною персоналу. [12] стор. 134-142, [13] 

стор. 257-287. 

1. Психологічні особливості теорії поведінки особистості. 

2. Поведінка особистості в групі.  

3. Суть і різновиди дисципліни.  

4. Механізми та методи управління дисципліною.  

5. Управління трудовою дисципліною й поведінкою персоналу. 

 

Тема 15. Атестація та оцінка персоналу. [12] стор. 185-212, [13] стор. 288-328. 

1. Поняття та завдання атестації персоналу.  

2. Об'єкти та показники атестації.  

3. Організація і методи атестації.  

4. Етапи проведення атестації. 

5. Суть і завдання оцінки персоналу.  



6. Принципи та процедури проведення оцінки персоналу.  

7. Методи оцінки персоналу.  

8. Комплексна оцінка керівників і спеціалістів.  

9. Досвід зарубіжних підприємств з питань оцінки персоналу. 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього У тому числі 

л пр лаб. СРС 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи управління персоналом організації. 

Тема 1. Персонал організації як об'єкт 

менеджменту. 

8 2 2 ‒ 4 

Тема 2. Еволюція менеджменту людських ресурсів 8 2 2 ‒ 4 

Тема 3. Кадрова політика підприємств 8 2 2 ‒ 4 

Тема 4. Служби управління персоналом 8 2 2 ‒ 4 

Тема 5. Кадрове планування в організації 8 2 2 ‒ 4 

Тема 6. Форми та методи комплектування організації 

персоналом.  

8 2 2 ‒ 4 

Тема 7. Професійний розвиток і навчання персоналу.  12 3 3 ‒ 6 

Разом за змістовим модулем 2 60 15 15 ‒ 30 

Змістовий модуль 3. Управління використанням та розвитком персоналу. 

Тема 8. Розвиток кар'єри в організаціях.  8 2 2 ‒ 4 

Тема 9. Адаптація персоналу.  8 2 2  4 

Тема 10. Соціальне партнерство в організації 5 1 1  3 

Тема 11. Регулювання трудової активності 

персоналу. 

8 2 2 ‒ 4 

Тема 12. Організація робочого місця та 

використання робочого часу.  

7 2 2 ‒ 3 

Тема 13. Конфлікти в системі управління 

персоналом.  

8 2 2 ‒ 4 

Тема 14. Управління поведінкою та дисципліною 

персоналу.  

8 2 2 ‒ 4 

Тема 15. Атестація та оцінка персоналу.  8 2 2 ‒ 4 

Разом за змістовим модулем 3 60 15 15  30 

Разом за курсом 120 30 30 ‒ 60 

 

 

 

 



 

Теми практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 1. Управління кар'єрою. 2 

2. Тема 2. Мотивація та стимулювання персоналу організації. 2 

3. Тема 3. Кадрова політика підприємств. 2 

4. Тема 4. Служби управління персоналом. 2 

5. Тема 5. Кадрове планування в організації. 2 

6. Тема 6. Форми та методи комплектування організації персоналом. 2 

7. Тема 7. Професійний розвиток і навчання персоналу. 3 

8. Тема 8. Розвиток кар'єри в організаціях. 2 

9. Тема 9. Адаптація персоналу. 2 

10. Тема 10. Соціальне партнерство в організації. 1 

11. Тема 11. Регулювання трудової активності персоналу. 2 

12. Тема 12. Організація трудових процесів  та робочих місць. 2 

13. Тема 13. Конфлікти в системі управління персоналом. 2 

14. Тема 14. Управління поведінкою та дисципліною персоналу. 2 

15 Підсумкове практичне заняття. 2 

            Разом: 30 

Самостійна робота 

Самостійна робота передбачає підготовку до лекційних занять; самостійне 

поглиблення знання за темами дисципліни; підготовку до практичних  робіт; 

написання рефератів та підготовку презентацій; підготовку до  поточних 

модульних контрольних робіт; підготовку до іспиту. 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Підготовка до лекцій 15 

2 Підготовка до семінарських занять: 

- вивчення тем курсу за списком основної 

літератури для виконання тестів та обґрунтування 

ситуаційних задач; 

- написання контрольної роботи , підготовка 

презентації 

 

15 

 

 

15 

3 Підготовка до модульної контрольної роботи 15 



Разом 60 

6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх 

демонстрування 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовуються такі методи оцінювання знань: 

- вирішення ситуаційних завдань; 

- виконання контрольної роботи, її презентація; 

- поточний модульний контроль; 

- підсумковий іспит. 

 

7. Форми поточного та підсумкового контролю 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного 

контролю і оцінки з модульних контролів за двома змістовими модулями. У 

проміжних оцінках студент може набрати до 100 балів. Під компонентом 

проміжних оцінок розуміються поточні оцінки протягом семестру (виконання 

практичних робіт, написання контрольної роботи, її презентація,  поточне 

оцінювання в формі тесту, підсумкова модульна контрольна в кінці семестру за 

змістовими модулями).   

Питома вага заключного іспиту (при його наявності) в загальній системі 

оцінок – 30 балів. Право здавати заключний іспит дається студенту, якій з 

урахуванням максимальних балів проміжних оцінок і заключного іспиту набирає 

не менше 70 балів. Підсумкова оцінка навчального курсу є сумою проміжних 

оцінок і оцінки іспиту (за його наявності). 

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за 

результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання 

теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі, 

самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на практичних заняттях та 

набутих практичних навичок під час виконання завдань практичних робіт. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення 

результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, 

передбачених чинним законодавством. 
 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх 

оцінювання 
 

Оцінювання  виконання  підсумкового модульного контролю 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

5 Робота виконана у встановлений термін. Студент самостійно 

визначає тип завдання і раціонально розв’язує його. Може 

розв’язувати комбіновані завдання. Відповідь вірна, у 

висновках проведена коректна інтерпретація результатів. 
Надані повні усні відповіді на запитання стосовно ситуаційних 

задач. 



4 Робота виконана у встановлений термін. Відповідь вірна, але 

недостатньо аргументована, робота недостатньо  

інформативна. Має неточності в оформленні. 

3 Робота виконана самостійно з порушенням встановлених 

термінів. Студент самостійно визначає тип завдання і 

раціонально розв’язує його. Може розв’язувати комбіновані 

завдання. Студент надає відповідь не на всі запитання під час 

обговорення ситуаційних задач. 

2 Робота виконана з порушенням встановлених термінів. 

Студент наводить потрібні аргументи. Розв’язує завдання 

користуючись алгоритмом. У висновках є помилки та 

неточності. 

1 Студент складає скорочену умову завдання. 

0 Студент не розв’язує завдання. 

 

Оцінювання роботи на семінарських заняттях 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

3 Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, 

систематизацію, узагальнення, використані міжпредметні 

зв’язки, містить аргументовані висновки 

2 Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; 

допущені несуттєві помилки та неточності у викладенні 

матеріалу 

1 Відповідь частково правильна, містить неточності, 

недостатньо обґрунтована 

0 Відповідь має суттєві помилки, аргументи не сформульовані, 

використовуються невірна термінологія. 

0 Студент не дає відповіді. 

 

Поточний модульний контроль у формі тестування 
Правильних 

відповідей, % 
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Розподіл балів за формою роботи 

Форма контролю Максимальна 

кількість балів 

Змістовий модуль 1 
Участь у семінарських заняттях 7х3 бали = 21бал 
Поточний модульний контроль 1 у формі тестування  10 балів 

 

Всього ЗМ 1 31 бал 

Змістовий модуль 2 
Участь у семінарських заняттях 8х3 бали = 24 бали 
Поточний модульний контроль 2 у формі тестування 10 балів 

 



Підсумковий модульний контроль  5 балів 

Всього ЗМ 2 39 балів 
Всього  70 балів 

 

Оцінювання відповіді на іспиті 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання відповіді 

30 В повному обсязі  володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та аргументовано його викладає під час відповіді, 

глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань, 

використовуючи при цьому додаткову  літературу. 

25 Володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано його 

викладає, розкриває зміст теоретичних питань, 

використовуючи  тільки обов’язкову літературу. 

20 Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, повністю 

його викладає, в основному розкриває зміст теоретичних 

питань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу.  

При викладанні деяких питань допустимо  окремі несуттєві 

неточності. 

15 В цілому володіє навчальним матеріалом, викладає його зміст 

без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації, без використання необхідної літератури, 

допускаючи при цьому  окремі суттєві неточності. 

10 Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово викладає його під час відповіді, 

недостатньо розкриває зміст теоретичних питань. 

5 Частково володіє навчальним матеріалом, допускає при цьому 

суттєві помилки. При викладанні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини. 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 
 Денна форма 

Вид роботи Кількість балів 

ЗМ1 Семінарські заняття 1-7 21 

Поточний модульний контроль (тест) 10 

Сума балів ЗМ 1 31 

ЗМ2 Семінарські заняття 8-15 24 

Поточний модульний контроль (тест) 10 

Підсумковий модульний контроль 5 

Сума балів ЗМ 2 39 

Підсумковий контроль Іспит 30 

 Всього 100 

 

9. Засоби навчання 

•  навчання за допомогою Google Classroom;  

• мультимедіа-, проекційна апаратура (проектори, екрани тощо);  

• комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі;  



• бібліотечні фонди (підручники і навчальні посібники, методичні рекомендації, 

наукова література тощо).  
 

10. Рекомендовані джерела інформації 

Законодавча: 

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 

28.06.96. — К.: Преса України. — 1997. — 80 с. 

2. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами: офіційне 

видання станом на 1 квітня 2000 р. – Ужгород: Інформаційно-видавниче 

агентство "ІВА", 2000. – 542 с. 

3. Закон України "Про оплату праці" // Урядовий кур’єр, 1995. 

4. Закон України "Про зайнятість" // Урядовий кур’єр, 1991.  

5. Закони України "Про зайнятість населення". Том 1. - К., 1999. с. 252-268. 

6. Закон України "Про колективні договори і угоди". Закони України. Том 6. - 

К., 1996. с.5-11.  

7. Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)". Закони України. Том 15. - К., 1999. с.332-343.  

8. Закон України "Про оплату праці". Закони України. Том 8.-К., 1997. с.210-
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9. Закон України "Про охорону праці". Закони України. Том 4. -К., 1996. с. 114-

133.  

 

Основна література 

10.Балабанова Л.В., Сардак О.В. Організація праці менеджера: Навчальний 

посібник. К.: ЦУЛ, 2016. 468 с. 

11.Іванова С. Мистецтво добору персоналу. К.: Моноліт, 2019. 384 с. 
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Допоміжна література 

17. Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: Навчально-практичний посібник. – 

К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. – 311 с.   
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Інформаційні ресурси в інтернет 

1.Бібліотека імені В. Вернадського: www.nbuv.gov.ua 

2. Державна служба статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

3. Сервер Верховної Ради України. [Електронний ресурс] - Режим 

доступу: www.rada.gov.ua 

4. Нормативі акти України. [Електронний ресурс] - Режим 

доступу: www.nau.kiev.ua 

5. Ліга Бізнес Інформ.. [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.liga.net 
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