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Що буде вивчатися (предмет 

вивчення) 

Процеси в управлінні персоналом  господарюючих суб’єктів 

 

Чому це цікаво/треба вивчати 

(мета) 

Сформувати у майбутніх менеджерів сучасного економічного мислення та 

системи спеціальних знань у сфері управління персоналом для забезпечення 

ефективної кадрової стратегії та політики підприємств 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- вимогам до професійно-кваліфікаційного рівня працівників. 

Поняттям посади, професії, кваліфікації; 

- оцінюванню професійної компетентності і професійної 

придатності; 

-  методам пошуку кадрів; 

- проводити співбесіди та інтерв'ю з представниками різних рівнів 

управління організації; 

- володіти технікою проведення телефонної розмови з приводу 

працевлаштування; 

- здійснювати аналіз та оцінювання індивідуальних відмінностей 

претендентів та їх співставлення і підготувати оптимальне управлінське рішення 

про призначення працівника на посаду; 

- методам та формам професійної підготовки, перепідготовки,  

підвищення кваліфікації; 

-  формуванню системи інструктажу та наставництва. Швидкість 

трудової адаптації та фактори, що її зумовлюють; 

- матеріальним та нематеріальним методам мотивації  працівників; 

- системам та формам  оплати праці працівників; 

- KPIs для управлінських кадрів; 

- навикам кадрового діловодства; 

- методам управління стресом та запобіганню професійному 

вигоранню працівників. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Загальні компетентності: 
Здатність спілкуватися  з представниками інших професійних груп різного рівня 
(з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); 
 Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій; 
Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 
Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);  
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
Здатність до самостійної роботи, до самостійного прийняття рішень та 
покладання на себе відповідальності за їх реалізацію. Здатність до 
самоорганізації; 
Знання ділової іноземної мови: читання, говоріння, письмо іноземною мовою, 
що дозволяє працювати англійською мовою, наприклад, якщо вона є іноземною; 
Набуття гнучкого мислення, відкритість до застосування фізичних знань та 
компетентностей в широкому діапазоні можливих місць роботи та 
повсякденному житті; 
Визначення функціональних сфер організації та їх взаємодії (тобто закупівля, 
виробництво, логістика, маркетинг, фінанси, людські ресурси); 
Здатність до ефективного комуні кування державною та іноземною мовами та 
до представлення складної комплексної інформації у стислій формі усно та 
письмово, використовуючи інформаційно  комунікаційні технології та 
відповідні економічні терміни;  



Фахові компетентності: 
Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 

управління;  

Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління 

людьми; 

Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом; 

Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати 

ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію;  

Здатність до управління організацією, її розвитком; 

Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації 

управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність; 

Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з 

представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті; 

Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи 

для вирішення задач управління організацією; 

Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною 

мовами; 

Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з 

людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач;  

Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу; 

Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом); 

Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, 

фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу). 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Модуль №1 "Управління людськими ресурсами". 

Тема 1.1. Моделі та компоненти управління людськими ресурсами. 

Визначення управління людськими ресурсами. Система людських ресурсів. 

Моделі управління персоналом. Цілі управління персоналом. Політика мети 

HRM. Характеристики HRM. HRM та управління персоналом. Як впливає 

управління HR на ефективність організаційної роботи. 

Визначення управління людським капіталом. Управління людським капіталом і 

управління людськими ресурсами. Концепція людського капіталу. Управління 

людським капіталом: практика та стратегія. Вимірювання людського капіталу. 

Звітність щодо людського капіталу. 

Загальна роль функції управління персоналом. Роль HR у сприянні та 

управління змінами. Зміни в практиці HR. Організація функцію HR. Маркетинг 

функцію HR. Підготовка, обгрунування і захист HR бюджету. Аутсорсинг HR 

роботи. Загальні HR послуги. Використання консультантів з управління. Оцінка 

функції HR. Роль HR практик.  

Тема 1.2. Інструменти і процеси управління людськими ресурсами. 
Концепція стратегії. Визначення стратегічного HR менеджменту. Цілі 
стратегічного управління персоналом. Підходи до стратегічного HRM. 
Реалізація стратегічного управління персоналом. Типи HR стратегій. Критерії 
ефективної стратегії управління персоналом. 
Пропозиції про процес розробки стратегії управління персоналом. Рівні 
прийняття стратегічних рішень. Стратегічні варіанти і вибір. Підходи до 
розробки HR стратегії. Методологія розробки стратегії. Проведення 
стратегічного аналізу. Установка зі стратегії. Реалізація стратегії управління 
персоналом. 
Види компетенцій. Рамки компетенції. Використання компетенцій. Розробка 
рамок компетентності. Визначення технічних компетенцій.  
Емоційний інтелект. Роль аналізу. Компетентнісний аналіз. Аналіз навичок. 

Тема 1.3. Фактори формування стратегії управління людськими 

ресурсами. 
Фактори впливу на стратегію управління людськими ресурсами: 
характеристики роботи, трудові відносини, психологічний контракт, 
організаційна поведінка. Трудові теорії. Організаційна фактори, які впливають 
на характер роботи. Ставлення до роботи. Добробут, пов'язаний з роботою. 
Трудові відносини: природа, значення, компетенції. Довіра і трудові відносини. 
Психологічний контракт: значення, природа. Розвиток психологічного 
контракту. Розвиток і підтримка позитивного психологічного контракту. 
Організаційна поведінка. Індивідуальні відмінності. Вплив на трудову 
поведінку. Атрибутивна теорія. Мотиваційні теорії. Організаційна 
зацікавленість і зобов’язання: теорії і фактори розвитку. 
Організаційна культура: поняття, важливе значення і шляхи розвитку. 
Компоненти організаційної культури. Класифікація організаційних культур. 
Оцінка організаційної культури. Вимірювання організаційного клімату. 
Відповідні культури. Підтримка і зміна організаційної культури. 



Тема 1.4. Планування і залучення людських ресурсів 

Організаційний дизайн. Процес організування. Організаційний аналіз. 

Організаційна діагностика. Організаційне планування. Відповідальність за 

дизайн організації. 

Робота і роль. Фактори, що впливають на дизайн роботи. Дизайн роботи. 

Збагачення роботи. Самокеровані команди. Дизайн високопродуктивної праці. 

Рольовий розвиток. Розвиток організації. Управління змінами. Організаційна 

трансформація. Розвиток і зміна процесів. 

Роль планування людських ресурсів. Цілі планування людських ресурсів. 

Процес планування людських ресурсів. Ресурсне забезпечення стратегії. 

Планування сценарію. Оцінка майбутніх потреб у людських ресурсах. Внесок 

HR у планування людських ресурсів. 

Визначення управління талантами. Елементи управління талантами. Створення 

хорошого місце для праці. Стратегії привабливості. Стратегії утримання. 

Управління кар'єрою. Управління персоналом для працівників розумової праці. 

Управління персоналом на практиці. 

Тема 1.5. Управління результативністю і розвиток людських ресурсів 

Сутність управління ефективністю. Цілі управління продуктивністю. 

Характеристики управління ефективністю. Керівні принципи управління 

продуктивністю. Оцінка ефективності та управління продуктивністю. 

Переглядів з управління продуктивністю. Управління ефективністю як процес. 

Управління ефективністю як цикл. Угоди продуктиності. Управління 

продуктивністю протягом всього року. Оцінка продуктивності. Рейтинг 

продуктивності. Робота з підлеглими, які працюють не ефективно.  

Сутність зворотного зв'язку 360 градусів. Використання зворотного зв'язку 360 

градусів. Обгрунтування зворотного зв'язку 360 градусів. Зворотній зв'язок 360 

градусів - методологія.  Переваги і недоліки зворотного зв'язку 360 градусів. 

Зворотній зв'язок 360 градусів - критерії успіху. 

Тема 1.6. Bинагородження персоналу 

Визначення управління винагородою. Цілі управління винагородою. Філософія 

управління винагородою. Елементи управління винагороду. Загальна 

винагорода. Управління винагородою для директорів і керівників. Управління 

винагородою для співробітників відділу продажів. Оплата працівників фізичної 

праці. 

Визначення стратегії винагорода. Чому потрібна стратегія винагороди? 

Структура стратегії винагороди. Зміст стратегії винагороди. Керівні принципи. 

Розробка стратегії винагороди. Компоненти ефективної стратегії винагороди. 

Пріоритети стратегії винагороди. Приклади стратегій винагороди. Реалізація 

стратегії винагороди. 

Стратегія винагороди і можливості лінійного менеджменту. Що таке оцінка 

роботи. Аналітична оцінка роботи. Неаналітична оцінка роботи. Ролеми в оцінці 

роботи. Викорстання комп'ютерних програм для оцінки роботи. Критерії 

вибору. За і проти оцінки роботи. Проектування відправних пунктів для схеми 

оцінки роботи. 

Тема 1.7. Управління трудовими відносинами. 

Поняття і склад відносин з персоналом. Формальні процеси, процедурні 

процеси, канали комунікацій. Виробничі відносини. Типи правил: процедурні та 

морально-правові. Регулювання виробничих відносин: зовнішнє і внутрішнє. 

Підходи до вивчення виробничих відносин: унітаристський та плюралістичний. 

HRM підхід до управління відносинами з найманим персоналом.  

Відносини з найманим персоналом як процес. Формальні і неформальні 

процеси. Виробничі відносини, поняття і склад. Політика відносин з найманим 

персоналом. Стратегії відносин з найманим персоналом. Клімат відносин з 

найманим персоналом. Колективний договір. Неформальні процеси відносин з 

найманим персоналом.  

Тема 1.8. Управління програмами охорони здоров’я, безпеки і соціального 

забезпечення персоналу. 

Управління охороною здоров’я та безпекою на робочому місці. Важливе 

значення охорони здоров’я та безпеки на робочому місці. Переваги управління 

охороною здоров’я та безпекою на робочому місці. Політика охорони здоров’я. 

Політика безпеки праці. Проведення оцінки рівня ризику. Аудит стану охорони 

здоров’я та безпеки на робочому місці. Програми гігієни праці. Управління 

стресом. Попередження нещасних випадків. Оцінка ефективності охорони 

здоров’я та безпеки на робочому місці. Комунікації щодо покращення програм 

охорони здоров’я та безпеки на робочому місці. Навчання з питань охорони 

здоров’я та безпеки на робочому місці. 

Соціальне забезпечення персоналу. Необхідність соціального забезпечення та 

види соціальних послуг. Індивідуальні послуги. Групові послуги. Надання 



персоналу соціальних послуг. Зовнішні консультаційні послуги. Програми 

супроводу персоналу. 

Тема 1.9. Процедури та інформаційні системи в управлінні людськими 

ресурсами.  
Практичні аспекти управління людськими ресурсами. Процеси управління 

людськими ресурсами. 

Функції HRM, що підлягають автоматизації. Результати автоматизації HRM. 

Категорії систем управління людськими ресурсами. Світовий ринок HR-систем. 

Відповідність HR-систем стандартам якості. Вимоги до систем обліку 

персоналу. Електронний кадровий документообіг. Основні групи документів, 

що відображають стан кадрів. Організаційна структура управління і штатний 

розпис. Комп’ютерний облік персоналу і його властивості. Конструювання 

форм і звітів. 

Види занять: лекції  - 17 год, практичні заняття – 17 год, самостійна робота 

– 86 год. 

Методи навчання: Методи пояснювально-ілюстративні, інформаційно-

повідомлювальний, пояснювальний, поясню-вальноспонукальний 

Форми навчання: очна серія лекцій, практичних занять. Студенти мають змогу 

отримувати індивідуальні консультації. Навчальний курс включає самостійну 

роботу студентів. Під час сесії формат очний. 

Пререквізити Теоретичною базою вивчення дисципліни є попередні навчальні дисципліни: 

«Академічні навички професійного навчання»,  «Макроекономіка та 

мікроекономіка», «Менеджмент», «Офісний менеджмент», «Міжнародний 

бізнес»  

Пореквізити Є базою для вивчення дисципліни «Організаційна поведінка» 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду НТБ 

НАУ 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40870 

Локація та матеріально-технічне 

забезпечення 

Для проведення навчальних занять можуть бути використані лекційні аудиторії 

загального призначення і комп’ютерні класи університетського 

обчислювального центру. Матеріально-технічна база кафедри.  

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік  

Кафедра Менеджменту ЗЕДП 

Факультет ФТМЛ 

Викладачі ПІБ Кириленко О.М. 

Посада: завідувач кафедри 

Вчений ступінь: д.е.н. 

Профайл викладача: 

Тел.: 0985525338 

E-mail: ons@u.fm 

Робоче місце: 2.206 а 

 

ПІБ Разумова Катерина Миколаївна 

Посада: професор 

Вчений ступінь: д.е.н. 

Профайл викладача: 

Тел.: 0674258807 

E-mail: krazum@ukr.net 
Робоче місце: 2-126 

 

ПІБ Новак Валентина Олексіївна 

Посада: професор 

Вчений ступінь: к.е.н. 

Профайл викладача: 

Тел.: 406-68-84 

E-mail: novakv.nau@gmail.com 
Робоче місце: 2-210 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

HR менеджмент належить до нових дисциплін і вивчає сучасні методи,  

способи та підходи до управління персоналом підприємств (об’єднань 

підприємств)  різних форм власності  

Лінк на дисципліну https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40870 

 

mailto:krazum@ukr.net

