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1. Коротка анотація до курсу 

В рамках курсу «Управління персоналом» вивчаються особливості формування ефективного кадрового складу 

організації сфери послуг з урахуванням особливостей її діяльності та стратегічного розвитку; специфіка діяльності кадрової 

служби; особливості формування ефективної системи управління персоналом з урахуванням чинників середовища та 

динаміки розвитку кадрових ресурсів.  

Основними цілями курсу «Управління персоналом» є: 

1) Формування у здобувачів комплексного уявлення про зміст та призначення кадрового забезпечення організації 

сфери послуг. 

2) Забезпечення здобувачам умов для формування навичок планування та створення оптимального кадрового складу 

організації сфери послуг з урахуванням можливої динаміки змін в її розвитку. 

3) Формування у здобувачів здатності обирати, формувати та оцінювати критерії відповідності особи вимогам 

робочого місця. 

4) Забезпечення здобувачам умов розвитку здатності створювати ефективну кадрову службу організації.  

5) Формування у здобувача вміння працювати в колективі та з колективом для досягнення планових показників та 

результатів. 

Вивчення навчальної дисципліни «Управління персоналом» сприяє здобуттю  таких компетенцій: 

СК 14. Здатність керувати навчальними/розвивальними проектами. 

СК 17. Здатність реалізовувати навчальні стратегії, засновані на конкретних критеріях для оцінювання навчальних 

досягнень. 

СК 20. Здатність здійснювати професійну діяльність з дотриманням вимог законодавства, стандартів освіти та 

внутрішніх нормативних документів закладу освіти. 

СК 21. Здатність упроваджувати ефективні методи організації праці відповідно до вимог екологічної безпеки, безпеки 

життєдіяльності та охорони і гігієни праці. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 01. Уміти використовувати інструменти демократичної правової держави в професійній та громадській діяльності, 

приймати рішення на підставі релевантних даних та сформованих ціннісних орієнтирів. 

ПРН 04. Розуміти особливості комунікації, взаємодії та співпраці в міжнародному культурному та професійному 

контекстах. 

ПРН 24. Володіти основами управління персоналом і ресурсами, навичками планування, контролю, звітності на 

виробництвах, в установах, організаціях галузі/сфери. 

ПРН 25. Забезпечувати рівні можливості і дотримуватися принципів гендерного паритету у професійній діяльності. 



АРН 26. Знати сучасні методичні, нормативні та інші керівні матеріали організації і ведення процесів у сфері 

обслуговування 
 

2. Мета та завдання (цілі) курсу 

Мета навчальної дисципліни «Управління персоналом» – формування комплексу теоретичних знань і практичних навичок 

щодо розробки та реалізації кадрової політики в сучасних організаціях сфери послуг, раціонального відбору працівників на 

посади та формування дієвого трудового колективу підприємства сфери послуг, оцінювання та розвитку працівників, а також 

цілеспрямованого використання їх потенціалу. 

Завданням навчальної дисципліни «Управління персоналом» є теоретична та практична підготовка здобувачів з питань: 

 формування ефективної системи управління персоналом в організації сфери послуг; 

 обґрунтування концептуальних засад та методологічних принципів управління персоналом; 

 формування та аналіз стану кадрової політики організації сфери послуг; 

 проектування системи управління персоналом та визначення нормативної чисельності працівників кадрової служби 

підприємства; 

 управління соціальним розвитком трудового колективу; 

 формування успішної команди підприємства сфери послуг як соціального утворення; 

 застосування сучасних методів планування та прогнозування потреб у персоналі підприємства сфери послуг; 

 забезпечення оптимального процесу набору та відбору персоналу в організації сфери послуг; 

 засвоєння умінь організовувати навчання, підвищення кваліфікації та перекваліфікація працівників в процесі розвитку 

персоналу організації сфери послуг; 

 засвоєння вмінь щодо управління діловою кар’єрою та службово-посадовим рухом працівників організації з метою їх 

розвитку; 

 забезпечення процесів атестації персоналу та використання її результатів при формуванні системи мотивації; 

 здійснення оцінювання ефективності та результативності діяльності персоналу та системи управління персоналом 

організації сфери послуг. 
 

3. Формат навчальної дисципліни - змішаний (blended) – атестований курс, що має супровід в системі дистанційної освіти. 
 

4. Результати навчання. 

Очікувані результати  

навчання (ПР) 
Складові результатів навчання 



ПРН 01. Уміти 

використовувати 

інструменти демократичної 

правової держави в 

професійній та громадській 

діяльності, приймати 

рішення на підставі 

релевантних даних та 

сформованих ціннісних 

орієнтирів 

ПРН 01.1: знання теоретичних та методичних правових засад процесу вироблення і 

реалізації управлінських рішень по персоналу; 

ПРН 01.2: вміння застосовувати правовий категорійний апарат при обґрунтуванні 

прийнятих управлінських рішень в системі управління персоналом; 

ПРН 01.3: вміння здійснювати пошук та систематизацію законодавчої бази підтримки 

управлінської та кадрової інформації з метою подальшого прийняття оптимальних 

кадрових рішень; 

ПРН 01.4: знання механізмів здійснення громадської діяльності та можливих форм 

залучення до неї персоналу організації сфери послуг; 

ПРН 01.5: вміння сформувати у членів колективу організації сфери послуг демократично-

правових ціннісних орієнтирів.  

ПРН 04. Розуміти 

особливості комунікації, 

взаємодії та співпраці в 

міжнародному культурному 

та професійному контекстах 

ПРН 04.1: вміння здійснювати комунікативні процеси в колективі та зовнішньому 

середовищі; 

ПРН 04.2: розуміння особливостей змісту міжнародного культурного простору взаємодії 

організації сфери послуг; 

ПРН 04.3: здатність до самоідентифікації як свідомого члена колективу організації сфери 

послуг; 

ПРН 04.4: знання  та вміння використання різноманітності та міжкультурності в управлінні 

колективом підприємства сфери послуг; 

ПРН 04.5: володіння навичками ідейного та професійного лідера в колективі підприємства 

сфери послуг; 

ПРН 04.6: здатність здійснювати професійні комунікації в різноманітному міжнародному 

культурному просторі.  

ПРН 24. Володіти основами 

управління персоналом і 

ресурсами, навичками 

планування, контролю, 

звітності на виробництвах, в 

установах, організаціях 

галузі/сфери 

ПРН 24.1:  знання основних категорій менеджменту та управління персоналом; 

ПРН 24.2:  знання основи побудови ефективної системи управління організацією та 

системою управління персоналом; 

ПРН 24.3: знання основних методів та принципів управління персоналом та кадровими 

ресурсами організації сфери послуг; 

ПРН 24.4:  володіння основами вибору оптимального набору методів управління для 

досягнення оптимального результату адміністрування в сфері послуг; 

ПРН 24.5: вміння використовувати основні методи менеджменту в управлінні 

організаціями сфери послуг; 



 

5.   Обсяг курсу 

Види навчальних занять Кількість  

годин (кредитів) 

Форми поточного та підсумкового контролю 

Лекції 30 Бліц-опитування, тестування 

Практичні заняття 30 Ситуаційні завдання, диспути, задачі, ділові ігри, моделювання ситуацій, 

опитування 

Самостійна робота 120 Реферати, тестування, самостійні завдання 

Всього 180 (6,0 кредитів) Підсумковий контроль: екзамен  
 

ПРН 24.6: володіння навичками здійснення планування кадрової діяльності організації 

сфери послуг; 

ПРН 24.7: володіння навичками контролю діяльності підлеглих та контролю за 

результативністю діяльності організації сфери послуг; 

ПРН 24.8: вміння формувати кадрову звітність в процесі професійної діяльності 

ПРН 25. Забезпечувати рівні 

можливості і дотримуватися 

принципів гендерного 

паритету у професійній 

діяльності 

ПРН 25.1: знання та вміння використовувати на практиці громадсько свідомого управління 

колективом підприємства сфери послуг; 

ПРН 25.2: здатність до толерантного керування в колективі робітників з різними 

гендерними пріоритетами, робітників з особливими потребами та ін.; 

ПРН 25.3: володіння первинними навичками та подальший розвиток емпатії в колективі; 

ПРН 25.4: здатність до  забезпечення рівні можливостей працівників і дотримання 

принципів гендерного паритету при прийнятті професійних кадрових рішень. 

ПРН 25.5: знання стандартів професійної етики та впровадження їх в практичну діяльність 

колективу підприємства сфери послуг. 

АРН 26. Знати сучасні 

методичні, нормативні та 

інші керівні матеріали 

організації і ведення процесів 

у сфері обслуговування 

АРН 26.1:  знання змісту та особливостей складових інформаційного забезпечення 

функціонування системи управління персоналом; 

АРН 26.2: вміння вивчати, застосовувати та впроваджувати в практичну діяльність системи 

управління персоналом підприємств сфери послуг сучасні методичні, нормативні та інші 

керівні матеріали; 

АРН 26.3: вміння передати персоналу підприємства сфери послуг знання сучасних 

правових, методичних, нормативних матеріалів здійснення трудових процесів та реалізації 

професійних функцій.  



6. Ознаки навчальної дисципліни: 

Навчальний 

рік 

Курс 

(рік 

навчання) 

Семестр 

Спеціальність (спеціалізація), 

освітня програма  

(за необхідністю) 

Нормативна / 

вибіркова 

2021/2022 4 7 (осінь) 015.16 Професійна освіта (Сфера обслуговування)  

освітньо-професійна програма 

«Управління підприємствами сфери послуг» 

вибіркова (В) 

 

7. Пререквізити – Теорія організації, Комунікативна культура, Основи менеджменту і адміністрування, Командоутворення й 

технології командної роботи, Самоменеджмент та ін. 

 

8. Постреквізити –Основи освітнього менеджменту, Управління витратами підприємства сфери послуг, Етика педагогічної 

діяльності та ін. 

 

9. Технічне й програмне забезпечення та/або обладнання – презентації PowerPoint, ноутбук, проектор. 

 

10. Політики курсу. Студенти повинні дотримуватися  «Положення про академічну доброчесність в УІПА» та 

«Положення про академічну доброчесність при виконанні письмових робіт здобувачами освіти Української інженерно-

педагогічної академії»; виявляти  повагу до себе, викладача та одногрупників, бути толерантними та дисциплінованими, 

доброзичливими, чесними та  відповідальними. Конфліктні ситуації, які можуть виникати,  повинні відкрито обговорюватися 

в навчальних групах з викладачем та куратором, а при необхідності із залученням завідуючої кафедрою та декана (директора 

інституту). 

 

11. Календарно-тематичний план (схема) навчальної дисципліни 

 

№ 

тижня 

Вид і номер 

занять 

Тема заняття або завдання на самостійну роботу К-ть 

годин 

Змістовий модуль № 1. Інструментарій процесу управління персоналом 

1 
Лекція 1 Тема 1. Персонал в системі менеджменту організації сфери послуг 2 

Практичне Розв’язання ситуаційних завдань та задач 2 

https://drive.google.com/file/d/1fyh2uMJczxJ8shq9LYB9Rhs2TFsbT9bF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view?usp=sharing


заняття 1 

Самостійна 

робота 1 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при 

підготовці до лекційних та практичних завдань 

7 

2 

Лекція 2 Тема 2. Управління персоналом як соціальна система 2 

Практичне 

заняття 2 

Розв’язання ситуаційних завдань та задач 2 

Самостійна 

робота 2 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при 

підготовці до лекційних та практичних завдань 

7 

3 

Лекція 3 Тема 3. Кадрова політика і стратегія управління персоналом організації сфери 

обслуговування 

2 

Практичне 

заняття 3 

Розв’язання ситуаційних завдань та задач 2 

Самостійна 

робота 3 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при 

підготовці до лекційних та практичних завдань 

7 

Самостійна 

робота 4 

Формування словника з англійської мови до заданої теми 5 

4 

Лекція 4 Тема 4. Кадрове планування в організаціях сфери обслуговування 2 

Практичне 

заняття 4 

Розв’язання ситуаційних завдань та задач 2 

Самостійна 

робота 5 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при 

підготовці до лекційних та практичних завдань 

7 

Самостійна 

робота 6 

Самостійне творче завдання 5 

5 

Лекція 5 Тема 5. Організація набору та відбору персоналу 2 

Практичне 

заняття 5 

Розв’язання ситуаційних завдань та задач 2 

Самостійна 

робота 7 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при 

підготовці до лекційних та практичних завдань 

7 

 

6 

Лекція 6 Тема 6. Організування діяльності та функції служб персоналу 2 

Лекція 7 2 

Практичне Розв’язання ситуаційних завдань та задач 2 



заняття 6 

Практичне 

заняття 7 

Розв’язання ситуаційних завдань та задач 2 

Самостійна 

робота 8 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при 

підготовці до лекційних та практичних завдань 

8 

Самостійна 

робота 9 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел при підготовці до 

тестування за модулем 1 

8 

Самостійна 

робота 10 

Тестування за тематикою модуля 1 1 

Всього за змістовий модуль 1 – 90 год. (лекцій – 14 год., ПЗ – 14 год., СР – 62 год.)  

Змістовий модуль № 2. Управління персоналом як ресурсом організації 

7 

Лекція 8 Тема 7. Формування колективу організації сфери обслуговування 2 

Практичне 

заняття 8 

Розв’язання ситуаційних завдань та задач 2 

Самостійна 

робота 11 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при 

підготовці до лекційних та практичних завдань 

7 

 

8 

Лекція 9 Тема 8. Згуртованість та соціальний розвиток колективу 2 

Практичне 

заняття 9 

Розв’язання ситуаційних завдань та задач 2 

Самостійна 

робота 12 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при 

підготовці до лекційних та практичних завдань 

7 

9 

Лекція 10 Тема 9. Оцінювання персоналу в організації сфери обслуговування 2 

Практичне 

заняття 10 

Розв’язання ситуаційних завдань та задач 2 

Самостійна 

робота 13 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при 

підготовці до лекційних та практичних завдань 

7 

20 

Лекція 11 Тема 10. Управління розвитком і рухом персоналу організації 2 

Практичне 

заняття 11 

Розв’язання ситуаційних завдань та задач 2 

Самостійна 

робота 14 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при 

підготовці до лекційних та практичних завдань 

8 



11 

Лекція 12 Тема 11. Управління процесом вивільнення персоналу 2 

Практичне 

заняття 12 

Розв’язання ситуаційних завдань та задач 2 

Самостійна 

робота 15 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при 

підготовці до лекційних та практичних завдань 

7 

12 

Лекція 13 Тема 12. Соціальне партнерство в організації (Частина 2) 2 

Практичне 

заняття 13 

Розв’язання ситуаційних завдань та задач 2 

Самостійна 

робота 16 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при 

підготовці до лекційних та практичних завдань 

7 

13 

Лекція 14 Тема 13. Ефективність управління персоналом підприємства сфери послуг 2 

Лекція 15 2 

Практичне 

заняття 14 

Розв’язання ситуаційних завдань та задач 2 

Практичне 

заняття 15 

Розв’язання ситуаційних завдань та задач 2 

Самостійна 

робота 17 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел, законодавчої бази при 

підготовці до лекційних та практичних завдань 

8 

Самостійна 

робота 18 

Опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел при підготовці до 

тестування за модулем 2 

8 

Самостійна 

робота 19 

Тестування за тематикою модуля 2 1 

Всього за змістовий модуль 2 – 90 год. (лекцій – 16 год., ПЗ – 16 год., СР – 60 год.)  

Всього з навчальної дисципліни – 180 год. (лекцій – 30 год., ПЗ – 30 год., СР – 120 год.)  

 

12. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання:  

Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою. Робота здобувача впродовж семестру/еказамен (іспит) – 73/27  

 

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни 

№ Види робіт здобувача Оцінка 



1. Бліц-опитування на лекціях* 0-4 

2. Виконання практичних завдань 0-48 

3. Формування словника (на англ. мові) до заданої теми* 0-4 

4. Виконання тестових модульних завдань 0-20 

5. Виконання самостійного завдання 0-5 

6. Екзамен 0-27 

 Всього за навчальну дисципліну 0-100 
*додаткові бали 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Підсумкова оцінка  
Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою (екзамен) 

Оцінка за національною 

шкалою (залік) 

90 – 100 А відмінно   

зараховано 

82 – 89 В 
добре  

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  

35 – 59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

незараховано 
0 – 34 F 

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

Умови допуску до підсумкового контролю:  

1) Відпрацювання усіх практичних занять на рівні не нижче, ніж 30 балів з 48 можливих; 

2) Оцінка за тестові завдання не менше, ніж 12 балів з 20 можливих; 

4)   Словник здано на перевірку (не менше 5 слів з визначенням); 

5) Робота здобувача впродовж семестру оцінено не менше, ніж на 45 балів. 

 

Критерії оцінювання кожного (деяких найбільш важливих) з видів робіт (бажано, но не обов’язково) в довільній 

зрозумілій формі 

Вид роботи Оцінка Критерій 



Бліц-опитування  3 Студент здатен відповісти на питання в повному обсязі, дати повне визначення терміну, або за 

визначенням дати назву терміну. Відповідає на 90-100 % поставлених запитань. 

2-1 Студент узагальнено відповідає на питання, робить незначні помилки у визначенні терміну, 

або в його ідентифікації. Відповідає на 60-89 % поставлених запитань. 

0 Студент не може сформулювати відповідь на питання, робить грубі помилки в термінології, 

відповідає на 59 % запитань та менше. 

Словник 4 Містить 8 та більше термінів, їх визначення та переклад приведені вірно на обох мовах. 

2 Містить 6-7 термінів. Їх визначення можуть містити окремі неточності, що не впливають на 

зміст терміну. Переклад виконано вірно. 

0 Містить менше 5 термінів. Визначення містять грубі помилки. Переклад виконано з 

помилками. 

Самостійне 

завдання 

4-5 Відповідає тематиці завдання. В повному обсязі розкриває поставлене викладачем запитання. 

Містить відповідні терміни, пояснення, обґрунтування.  

2-3 Відповідає тематиці завдання. Більшою мірою розкриває поставлене викладачем запитання. 

Містить не всі необхідні терміни, часткові пояснення. 

0-1 Не відповідає тематиці завдання. Тема не розкрита, термінологія відсутня або не відповідає 

тематиці. Пояснення та обґрунтування відсутні. 

Практичні завдання Містять критерії оцінювання окремо для кожного завдання в м/в до практичних занять. 

 

13. Питання до екзамену 

1. Стратегія управління персоналом. взаємозв’язок стратегії розвитку організації, стратегії управління персоналом та 

кадрової політики. 

2. Зміст атестації для різних категорій персоналу. 

3. Причини та чинники вивільнення персоналу. 

4. Персонал як суб’єкт і об’єкт управління. 

5. Моделі кар’єри: горизонтальна та вертикальна. 

6. Професійна орієнтація та профорієнтаційна робота. Методи та форми професійної орієнтації.  

7. Навчання персоналу. Програми підготовки персоналу. 

8. Класифікаційні ознаки персоналу за категоріями. 

9. Ефективність роботи персоналу: сутність та підходи. 

10. Поняття та значення сучасної кадрової політики організацій. 



11. Атестація персоналу. Види атестацій. 

12. Вивчення та управління якістю трудового життя працівників організації. 

13. Компетентність працівника. Види компетенцій. Професійна компетентність і професійна придатність. 

14. Управління плинністю кадрів. Необхідна та надлишкова плинність кадрів, чинники, що їх зумовлюють. 

15. Оцінка індивідуального внеску. 

16. Чисельність персоналу: нормативний, штатний, фактичний склад працівників. 

17. Процес планування роботи з персоналом. 

18. Структура персоналу: штатна, організаційна, соціальна, рольова. 

19. Оцінювання якості роботи різних категорій персоналу. 

20. Колектив як соціальна група. Принципи формування колективу. 

21. Сутність та значення соціального розвитку колективу.  

22. Інформаційне забезпечення служби персоналу. 

23. Професійна підготовка, підвищення кваліфікації, перепідготовка. 

24. Основні напрями діяльності та роль менеджера в управлінні персоналом організації.  

25. Ротація кадрів як форма руху і підвищення кваліфікації працівників. 

26. Роль комунікацій в управлінні персоналом. 

27. Поняття про кадрове планування. Мета та завдання планування персоналу.  

28. Соціальна та економічна ефективність роботи персоналу. 

29. Професіограма: модель співробітника і модель посади. 

30. Прогнозування якісної та кількісної потреби у персоналі. 

31. Вимоги до ділових, професійних та особистих рис менеджера кадрової служби.  

32. Взаємозалежність ефективності роботи підприємства від робіт персоналу. Критерії ефективності.  

33. Соціальна структура персоналу. 

34. Планування та підготовка резерву. Формування внутрішнього резерву. 

35. Колективний договір. Строк чинності колективного договору та контроль за його виконанням. 

36. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників. Поняття посади, професії, кваліфікації. 

37. Розробка заходів з регулювання плинності персоналу. 

38. Основні елементи (підсистеми) управління персоналом. 

39. Роль держави у здійсненні кадрової політики. 

40. Інструктаж. Наставництво. Швидкість трудової адаптації та чинники, що її зумовлюють. 

41. Чинники, що впливають на формування кадрової політики. 

42. Основні функції та відповідальність кадрових служб. 



43. Співвідношення та зміст концепцій «управління кадрами»,  «управління персоналом», «менеджмент персоналу», 

«управління людськими ресурсами». 

44. Колективи згуртовані, розчленовані та роз’єднані.  

45. Профорієнтація: суть та завдання, організація роботи. 

46. Основні структурні складові кадрової політики. 

47. Трудова адаптація: первина та вторинна. 

48. Управління персоналом як специфічна функція менеджменту. 

49. Призначення та роль сучасних служб персоналу в організації. 

50. Об’єктивна необхідність оцінювання персоналу в сучасній організації. 

51. Зміст, етапи розробки проекту, затвердження та реалізація плану соціального розвитку. 

52. Організація обліку та звітності по персоналу. 

 

Типові задачі. 

1. Визначити кількість штатних одиниць персоналу, необхідних для виконання робіт в обсязі 2500 годин на рік при 

умові 5-денного робочого тижня, наявності відпустки 21 календарний день, при дотримання нормативних витрат часу. 

Коефіцієнт невиходів на підприємстві складає 6 %.  

2. Визначте коефіцієнт плинності кадрів на підприємстві за умов, що на початок року кількість працюючих складала 

280 осіб, протягом року було звільнено 18 осіб, в т.ч. 14 – за власним бажанням. Прийнято на роботу протягом року 20 осіб. 

3. Визначте та обґрунтуйте динаміку змін в продуктивності роботи персоналу. В аналізованому періоді 

середньоспискова чисельність працюючих складає 280 осіб, обсяг виготовленої продукції – 220 млн.грн. В попередньому 

періоді обсяг виготовленої продукції складав 210 млн.грн при середньосписковій чисельності працюючих 260 осіб.  

4. Визначте особливості динаміки змін в структурі працюючих. В поточному періоді чисельність ППП склала 300 осіб, 

в т.ч. службовців – 140 осіб. В попередньому періоді чисельність ППП складала 320 осіб, в т.ч. службовців – 150 осіб. 

Кількість жінок в колективі поточному та попередньому періодах дорівнює 220 та 200 осіб відповідно. 

5. Визначте середньомісячну продуктивність праці одного працюючого та одного робочого. Обсяг виробництва – 300 

млн грн. на рік. Середньоспискова чисельність працюючих – 250 осіб, робочих – 140 осіб. 

 

14. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна (базова) література 

1. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом: навч.посіб. Київ : Професіонал, 2006. 512 с. 

2. Гавкалова Н.Л. Менеджмент персоналу: Навч. посібник для вищих навч. закладів. Харків : ВД "IНЖЕК", 2004. 276 с. 



3. Дєгтяр О.А., Непомнящий О.М. Управління людськими ресурсами: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. 

Харків: ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, 2017. 228 с. 

4. Жуковська В.М., Миколайчук І.П. Управління персоналом. Практикум: навч.посіб. Київ : Київ.нац.торг.-екон.н-т, 2008. 

– 293 с. 

5. Менеджмент персоналу: навч.посіб. В.М. Данюк, В.М. Петюх, С.О. Цимбалюк та ін.; за заг.ред. В.М. Данюка, В.М. 

Петюха. Київ : КНЕУ, 2004.  398 с. 

6. Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: навч. посібник. 3-тє вид., випр. і доп. Київ : Знання, 2008. 436 с. 

7. Савельєва В.С., Єськов О.Л. Управління персоналом: навч.посіб. Київ : Професіонал, 2005. – 336 с. 

8. Управління персоналом: підручник. В.М. Данилюк [та ін.] ; за заг. та наук. ред. канд. екон. наук, проф. В.М. Данюка. 2-

ге вид. зі змінами. Київ: КНЕУ, 2014. 667 с. 

9. Управління персоналом сучасної організації: навч. посібник/ О. А. Гавриш [та ін.]. Київ : НТУУ "КПІ", 2011. 334 с. 

10. Хміль Ф.І. Управління персоналом: підручник Київ : Академвидав, 2006. 606 с.  

 

Додаткова (допоміжна) література 

1. Андрейцева І.А. Технології управління персоналом: навч.-метод. посібник для студ. екон. ф-ту спец. 8.03050501 

«Управління персоналом і економіка праці» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво». Кам'янець-Подільський: ФОП 

Сисин Я. І., 2015. 164 с. 

2. Главацька О.Л. Основи самовиховання особистості: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. Київ: Кондор, 2015. 

206с. 

3. Економіка праці і соціально-трудові відносини: курс лекцій/ В. С. Поліщук [та ін.]. Кам'янець-Подільський: К-ПНУ, 

2014. 220 с. 

4. Радченко С.Г. Етика бізнесу: навч. посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ: КНТЕУ, 2014. 396 с. 

5. Управління персоналом. Конспект лекцій: навч. посібник/ П. А. Стрельбіцький, О. В. Рарок, Л. А. Рарок. Кам'янець-

Подільський: ФОП Сисин Я. І., 2015. 180 с. 

15. Інформаційні ресурси 

1. Дисципліна в системі дистанційної освіти УІПА: http://do.uipa.edu.ua    

2. Навчальне забезпечення курсу в бібліотеці УІПА: 

http://library.uipa.edu.ua/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=1596&C21COM=S&I21DBN=DB1&S21FMT=fullwebr

&S21ALL=%3C.%3EIDD=%F3%EF%E5%3C.%3E&Z21ID=&I21DBNAM= 

3. Кодекс законів про працю України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 

4. Про зайнятість населення. Закон України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17  

http://do.uipa.edu.ua/
http://library.uipa.edu.ua/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=1596&C21COM=S&I21DBN=DB1&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EIDD=%F3%EF%E5%3C.%3E&Z21ID=&I21DBNAM
http://library.uipa.edu.ua/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=1596&C21COM=S&I21DBN=DB1&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EIDD=%F3%EF%E5%3C.%3E&Z21ID=&I21DBNAM
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17


5. Про колективні договори і угоди. Закон України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3356-12  

6. Про оплату праці. Закон України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-вр  

7. Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці. Закон України. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/442-92-п  

8. Про професійний розвиток працівників. Закон України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4312-17 
 
 
 
 

Зміст силабусу відповідає робочій програмі навчальної дисципліни. 

Завідувачка  кафедри _____________ Вікторія ПРОХОРОВА 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3356-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-вр
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/442-92-п
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4312-17

	9. Технічне й програмне забезпечення та/або обладнання – презентації PowerPoint, ноутбук, проектор.
	10. Політики курсу. Студенти повинні дотримуватися  «Положення про академічну доброчесність в УІПА» та «Положення про академічну доброчесність при виконанні письмових робіт здобувачами освіти Української інженерно-педагогічної академії»; виявляти  пов...

