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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  3 

Галузь знань 

05 Соціальні і 

поведінкові науки 
 

Нормативна 

 

 

Модулів - 1  

Спеціальність: 

051 Економіка 

_____________________ 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 5 1-й 1-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 150 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента –2 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 
бакалавр 

 

52 год.  

Практичні, семінарські 

16 год.  

Лабораторні 

0 год.  год. 

Самостійна робота 
82год.  

 

               

Вид контролю:  
екзамен  

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (57%): 

для денної форми навчання – 83 % 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» 

 

Мета дисципліни — ознайомити студентів з проблемами управління 

трудовими ресурсами насамперед на рівнях підприємств та організацій, а також 

на рівнях регіонів та країни загалом, сформувати у студентів теоретичні знання, а 

також навички та уміння здійснювати аналітичну, діагностичну і методичну 

діяльність при управлінні з урахуванням орієнтації на розвиток та ефективне 

використання кадрового потенціалу. 

Студенти повинні у процесі вивчення дисципліни ознайомитися: 

- з можливими робочими місцями у різних організаціях (де є можливість 

працювати та на яких посадах); 

- з основними напрямками трудової діяльності в організаціях на кожній 

посаді; 

- із сучасними концепціями управління людськими (трудовими) ресурсами 

у межах світового менеджменту; 

- з теорією доцільної трудової діяльності працівників у будь-якій 

організації (незалежно від профілю та масштабу діяльності); 

- з теорією кадрової політики на підприємствах (фірмах). 

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

- основний понятійний та категоріальний апарат у галузі управління 

трудовими ресурсами, управління персоналом, управління зайнятістю; 

- роль системи управління персоналом як науки та мистецтва управління; 

- фази відтворення людських ресурсів, систему управління людськими 

ресурсами, її підсистеми та елементи; 

- систему управління трудовими ресурсами з урахуванням демографічних 

аспектів їх розвитку, освіти та професійної орієнтації; 

- механізм управління персоналом, що включатиме управління працею, 

кадрами, соціальним розвитком, саморозвитком і самореалізацією персоналу; 

- систему управління зайнятістю, що включатиме системи перерозподілу 

та розподілу трудових ресурсів через світовий та внутрішній ринки праці та 

механізм розташування кадрів між регіонами і всередині регіонів, між 

підприємствами і всередині підприємств на робочих місцях. 

А також студенти повинні уміти використовувати деякі методики 

управління персоналом, а саме: 

- виявляти характер міжособистісних відносин у колективі; 

- здійснювати самооблік праці управлінських (адміністративних) 

працівників; 

- оцінювати результати праці фахівців; 

- оцінювати певні особистісні якості працівників; 

- визначати мотиваційні потреби працівників. 



  

3. Програма навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» 

 

Змістовний модуль І. Спеціаліст в системі управління трудовими 

ресурсами 

Тема 1. Можливості роботи за спеціальністю 

 

Людський фактор — провідний чинник у світовому розвитку і ключова 

ланка у формуванні громадянського суспільства через функціонування 

організацій різного масштабу та профілю діяльності. Значення працівника в 

організації як особистості та головної виробничої сили. 

Універсальність кадрової служби чи служби управління персоналом 

організацій. Посада менеджера з кадрів: вимоги, що висуваються до цієї 

посади; основні ділові, особистісні якості, які повинен мати працівник, який 

обіймає цю посаду. Професійні установи та служби, орієнтовані на управління 

трудовими ресурсами загальнодержавного та регіонального значення. 

 

Тема 2. Основні напрямки трудової діяльності. Спеціалісти 

в галузі управління трудовими ресурсами 

 

Населення і трудові ресурси. Якісні та кількісні характеристики населення 

як суб’єкта соціально-економічних відносин. Ментальність населення. Міграція 

населення. Основні напрямки демографічної політики. Міграційні процеси та їх 

вплив на демографічну ситуацію та ринок праці. 

Механізм управління трудовими ресурсами, що реалізує кадрову та 

соціальну політику на різних рівнях організаційно-функціональної структури. 

Формування якісного складу трудових ресурсів. Підготовка, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації кадрів. 

Механізм використання трудових ресурсів на основі вивчення попиту та 

пропозицій робочої сили. Застосування механізму управління персоналом у 

кожній організації з урахуванням нових цінових технологій, що забезпечують 

підвищення рівня реалізації трудового потенціалу. 

Механізм управління зайнятістю населення через формування, розвиток і 

врегулювання ринку праці та стимулювання організації новихробочих місць. 

 

Змістовний модуль ІІ. Управління людськими ресурсами як система 

Тема 3. Роль і значення людських ресурсів у системі управління 

суспільством, фази відтворення людських ресурсів 

 



  

Людські ресурси та суспільство. Теорія людського капіталу. Людські 

резерви та багатство країни. Людські та трудові ресурси. Роль, значення та 

сутність цілеспрямованого використання трудових ресурсів. Основні принципи 

цілеспрямованого використання трудових ресурсів в організації. Системний 

підхід до управління людськими ресурсами. Фази відтворення людських ресурсів. 

Фаза формування та відшкодування людських ресурсів. Фаза оптимального 

доцільного використання людських ресурсів. 

 

Тема 4. Система управління людськими ресурсами 

Тріада підсистем управління людськими ресурсами. Взаємодія підсистем у 

межах визначеної цілісності управління трудовими ресурсами: сутність та 

понятійний апарат. Підсистема управління персоналом: сутність і понятійний 

апарат. Управління зайнятістю: сутність і понятійний апарат. 

 

Змістовний модуль ІІІ. Управління трудовими ресурсами 

Тема 5. Управління демографічними процессами 

 

Демографічна політика як складова загальної соціальної політики держави. 

Формування сім’ї і сімейних стосунків. Народжуваність і смертність. 

Демографічна ситуація та економіка. Демографічна ситуація і здоров’я населення. 

Якісні та кількісні зміни у складі населення. Сучасна демографічна ситуація в 

Україні. Тенденція депопуляції на території України. Демографічна 

завантаженість, тенденція її змін. 

 

Тема 6. Управління  освітою та профорієнтацією 

 

Система управління освітою в Україні. Ступінчастість освіти. Місія і 

стратегічні цілі управлінських структур і основних “чинників” соціальних 

об’єктів: дошкільних закладів, шкіл (гімназій, ліцеїв), ПТУ, технікумів, вищих 

закладів освіти різних рівнів акредитації. Підготовка робочих кадрів. Професійне 

навчання робітників на виробництві. Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

фахівців. Діяльність навчальних центрів служби зайнятості. 

Зміст та основні напрямки профорієнтаційної роботи. Управління 

професійною орієнтацією. Державна служба профорієнтації. Діяльність центрів 

профорієнтації служби зайнятості. 

 

Змістовний модуль ІV. Управління персоналом 

Тема 7. Управління працею 

 



  

Методи управління працею: прямі та непрямі, економічні та неекономічні. 

Сучасні оцінювальні технології як непрямі методи управління працею. 

Універсальна оцінка результатів праці на базі корисності витрат робочого часу. 

Використання кваліметричних модулей для універсальної оцінки результатів 

праці. Оцінювання складності праці фахівців. Оцінювання інтенсивності праці на 

базі самообліку виконаних робіт. 

Організація та нормування праці. Оплата праці, її функції та види. 

Пайовий метод розподілу колективного фонду оплати праці групи (підрозділу). 

Система стимулювання праці. 

 

Тема 8. Управління кадрами 

Концепція кадрової політики в організації. Кадровий менеджмент, його 

мета. Стратегічна мета кадрового менеджменту. Основні завдання кадрового 

менеджменту. Планування і прогнозування потреби у кадрах, знаходження 

джерел їх покриття. Відбір персоналу, його адаптація. 

Профорієнтація персоналу в організації. Оцінювання персоналу. 

Кваліметрична оцінка ділових та особистісних якостей працівників. Атестація  

персоналу. Розвиток персоналу. Управління кар’єрою працівників. 

Мотивація персоналу. Основні теорії мотивації. Методичні аспекти 

реалізації теорій мотивації на практиці. Кваліметричний підхід до виявлення 

мотиваційних установок (потреб) працівників. Матеріальна, моральна та 

соціальна мотивація співробітників організацій. 

Тема 9. Управління соціальним розвитком коллективу 

Концепція соціальної політики в організації. Гігієнічні фактори теорії 

Харцберга. Типовий план соціального розвитку організації. Кваліметричний 

підхід до визначення ступеня задоволеності працівників умовами та оплатою 

праці, мікрокліматом у колективі, стилем керівництва, загальною культурою 

управління тощо. Формування плану підвищення якості трудового життя 

працівників. 

Управління плинністю кадрів з метою її скорочення. Колективний договір, 

його призначення і основний зміст. 

Формування творчого мікроклімату в колективі. Конфлікти, їх роль, шляхи 

подолання. Проблеми безконфліктного управління колективом. 

 

 

Тема 10. Управління саморозвитком і самореалізацією персоналу 

 

Акмеологічна модель самоуправління життєдіяльністю людини. 

Самоменеджмент як функція самоуправління професійним розвитком та 

досягненням вищого рівня професійної майстерності. Самоменеджмент як 



  

комплекс соціальних та психологічних технологій. Стратегічний 

самоменеджмент. Зміст та послідовність дій з реалізації функцій стратегічного 

самоменеджменту. Повсякденний самоменеджмент. Зміст та послідовність дій з 

реалізації функцій повсякденного самоменеджменту. 

Самореалізація особистості у соціумі (підрозділу, організації в цілому). 

Самореалізація та задоволення відповідних потреб. Кваліметричний підхід до 

виявлення ступеня самореалізації працівника. 

 

Змістовний модуль  V. Управління зайнятістю 

Тема 11. Управління розподілом та перерозподілом трудових 

ресурсів 

Основна мета підсистеми управління розподілом та перерозподілом 

трудових ресурсів. Сфери розподілу та перерозподілу робочої сили. Перерозподіл 

робочої сили між галузями світового господарства та різними регіонами. Міграція 

робочої сили. Види розподілу робочої сили. Система органів та служб 

працевлаштування. Органи працевлаштування. Організаційно-правові основи 

діяльності центрів зайнятості. Розвиток служби зайнятості. 

Особливості працевлаштування різних категорій громадян. Економічна та 

соціальна ефективність організаційного працевлаштування. Особливості 

працевлаштування молоді. Порядок та умови проведення організованого набору 

працівників. Робота з громадянами, які шукають роботу, та безробітними. 

 

Тема 12. Управління робочими місцями 

 

Удосконалення робочих місць на підприємствах, у фірмах, установах 

тощо. Організація робочих місць, їх розподіл за різними сферами та галузями. 

Оптимізація збалансованості співвідношення робочих місць між матеріальним 

виробництвом та невиробничою сферою. 

Паспортизація робочих місць. Паспорт робочого місця. Від паспорта 

робочого місця — до паспорта посади. Формування паспорта посади на основі 

професіо- та психограм. Використання кваліметричних цінових моделей для 

вимірювання параметрів паспорта посади. Використання паспорта посади для 

підбору персоналу та його атестації з метою оптимізації використання трудових 

ресурсів. 

 

 

 

 

 

 

 



  

4. Структура навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» 

 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п інд

. 

с. р. л п інд. с. р. 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 13 

 

Змістовий модуль 1. Спеціаліст в системі управління трудовими ресурсами 

 

Тема 1. Можливості 

роботи за 

спеціальністю 

 

16 

 

6 

 

2 

  

8 

     

Тема 2. Основні 

напрямки трудової 

діяльності. 

Спеціалісти в галузі 

управління 

трудовими ресурсами 

 

14 

 

4 

 

2 

  

8 

     

Разом за змістовим 

модулем 1 

 

30 

 

10 

 

4 

  

16 

     

Змістовий модуль 2. Управління людськими ресурсами як система 

Тема 3. Роль і 

значення людських 

ресурсів у системі 

управління 

суспільством, фази 

відтворення 

людських ресурсів 

 

 

15 

 

 

6 

 

 

1 

  

 

8 

     

Тема 4. Система 

управління 

людськими 

ресурсами 

 

13 

 

4 

 

1 

  

8 

     

Разом за змістовим 

модулем 2 

 

28 

 

10 

 

2 

  

16 

     

Змістовий модуль 3. Управління трудовими ресурсами 

 

Тема 5. Управління 

демографічними 

процессами 

16 4 2  10      

Тема 6. Управління  

освітою та 

профорієнтацією 

16 4 2  10      

Разом за змістовим 

модулем 3 

32 8 4  20      

Змістовий модуль 4. Управління персоналом 



  

Тема 7. Управління 

працею 

12 4  4 4      

Тема 8. Управління 

кадрами 

11 4 1  6      

Тема 9. Управління 

соціальним 

розвитком 

коллективу 

 

11 

 

4 

 

1 

  

6 

     

Тема 10. Управління 

саморозвитком і 

самореалізацією 

персоналу 

8 4   4      

Разом за змістовим 

модулем 4 

40 16 4  20      

Змістовий модуль 5. Управління зайнятістю 

Тема 11. Управління 

розподілом та 

перерозподілом 

трудових ресурсів 

 

10 

 

4 

 

- 

  

6 

     

Тема 12. Управління 

робочими місцями 

10 4 2  4      

Разом за змістовим 

модулем 5 

20 8 2  10      

Контрольна робота   2        

Усього годин 150 52 16  82      

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1  Спеціаліст в системі управління трудовими ресурсами 2 

2 Управління людськими ресурсами як система 2 

3 Управління трудовими ресурсами 2 

4 Управління персоналом 1 

5 Управління зайнятістю 1 

                                                                                                            

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Посадова інструкція менеджера по персоналу 2 

2 Правила ведення конспекту. Підготовка до лекційних та 

семінарських занять. Підготовка до сесії. 
2 

3 Робота в бібліотеці. Порядок оформлення переліку літературних 

джерел 
1 

4 Вимоги до оформлення письмових робіт. Нормо-контроль 1 

2 Технологія пошуку роботи 2 

                                                                        

 



  

 

 
10. Методи навчання 

 

При викладання навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності 

«Управління персоналом та економіка праці» використовуються інформаційно-

ілюстративний та проблемний методи навчання.  

Під час лекційного курсу застосовуються: 

- мультимедійна презентація; 

- дискусійне обговорення проблемних питань. 

На семінарських заняттях застосовуються: 

- ситуаційні завдання; 

- робота за методом малих груп; 

- моделюючі вправи; 

 

 

11. Методи контролю 

 

Методи контролю знань студентів: 

1. Проміжні методи контролю по темах (усне опитування, тестові завдання) 

з зазначенням кількості балів, які можна отримати за кожну тему та за модуль в 

цілому, передбачають 100-бальну систему оцінювання. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90-100 відмінно    

 

зараховано 
76-89 

добре  
61-75 

56-60 
задовільно  

51-55 

26-50 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-25 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 



  

 

12.1  Контроль знань студентів заочної форми навчання  

 

Підсумковим контролем є  залік, який проводиться традиційним способом в 

усній формі. До заліку допускаються студенти, які виконали та успішно 

захистили контрольну роботу, отримавши позитивну оцінку. 

Оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється на основі результатів 

поточного модульного контролю (ПМК) і підсумкового контролю знань – заліку. 

Підсумкова оцінка студента складається з суми балів отриманих ним в ході ПМК 

та балів отриманих на заліку: сумарно від 0 до 100 балів включно. Набрані 

студентом бали 100-бальної шкали переводяться в національну та європейську 

шкали оцінок. Контроль за опрацюванням теоретичних питань, що виносяться на 

самостійний розгляд, здійснюється шляхом включення цих питань (поряд з 

теоретичними питаннями, що розглядаються під час лекцій) до питань на залік.  

Якість виконання контрольної роботи перевіряється під час захисту. За 

виконання роботи максимум 20 балів, за її захист 10 балів. 

 

 

13. Методичне забезпечення 
 

- опорний конспект поточної лекції;  

- плани усіх лекційних занять;  

- плани семінарських занять;  

- повний конспект усіх лекцій;  

- мультимедійну презентацію лекції.  

Обов'язковою складовою методичного забезпечення семінарських, 

практичних та лабораторних занять є інструктивно-методичні матеріали до них. 

Такі матеріали висвітлюють:  

- тему заняття;  

- його цільове призначення, сформульоване як три-єдина його мета 

(дидактична, розвивальна та виховна);  

- перелік питань, які підлягають розгляду на занятті;  

- хід заняття;  

- контрольні запитання для перевірки обсягу та рівня засвоєного 

навчального матеріалу;  

- критерії оцінювання роботи студентів на занятті.  

 

 



  

14. Рекомендована література 

 

Базова 

 

1. Балабанова Л.В.,  Сардак О.В. Управління персоналом: Навч. Посібник.- 

К.: Професіонал, 2006 

2. Дмитренко Г. А. та ін. Вступ до спеціальності « Управління персоналом 

та економіка праці». - К 2006 МАУП 

3. Осовська Г, Крушельницька О. Управління трудовими ресурсами. - Навч. 

посіб.-К.: Кондор, 2007. 

4. Колпаков В.М. Маркетинг персоналу. - Навч. посіб.- К.: МАУП, 2006,  

Щекин Г. Менеджмент человеческих ресурсов. - К.: МАУП,1995. 

5. Доброзорова О.В., Осадчук І.В. Організація праці менеджера : Навч. 

посіб. - К.: Кондор, 2009 

Допоміжна 

1. Авдеев В.В. Управление персоналом: технология формирования 

команды. - М.: Финансы и статистика, 2002. 

3. Боровский А.Б., Потапенко Т.М., Щекин Г.В. Система методов 

профессиональной ориентации: Учеб.-метод. пособие. – К.: МЗУУП,1993 – 164 с. 

4. Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і 

професійної підготовки. -К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. 

5. Герасимов Б.Н. Менеджмент персонала: Учеб. пособие / Б.Н. Герасимов, 

В.Г. Чумак, Н.Г. Яковлева. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. 

6. Гордиенко Л.Ю. Основы кадрового менеджмента: Учеб. Пособие.- 

ИНЖЕК, 2004 - 376 с. 

7. Дмитренко Г.А. Стратегический менеджмент: целевое управление 

персоналом организаций. Учеб. пособие. - К.: МАУП, 1998. - 188с. 

8. Дорошенко Л С.Управление трудовыми ресурсами. — К .: МАУП,1997. 

12. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: отбор и оценка при 

найме, аттестация: Учеб. пособие / А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова. - М.: Экзамен, 

2003. 

13. Менеджмент персоналу: Навч. посібник / За заг. ред. В.М. Данюка, В.М. 

Петюха. - К.: КНЕУ, 2004. 

14. Савченко В.А. Управління розвитком персоналу: Навч. Посібник. - К.: 

КНЕУ, 2002. 

 
 

15. Інформаційні ресурси 
 

1. Цифровий репозиторій ХНАМГ [Електронній ресурс] – Режим 

доступу: http://eprints.kname.edu.ua 



  

2. http://www.bank.gov.ua 

3. http://www.kmu.gov.ua 

4. http://www.me.gov.ua 

5. http://www.minfin.gov.ua 

6. http://www.ssmsc.gov.ua 

7. http://www.ukrstat.gov.ua 

8. http://www.worldbank.org.ru 
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