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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Кафедра маркетингу, менеджменту та економіки 

Навчальна дисципліна КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої освіти Магістр 

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Обсяг дисципліни в кредитах ЕСTS 4 

Статус дисципліни 
Обов’язкова компонента ОП (вивчається у 1 

семестрі), екзамен 

Мова викладання  українська 

Мета та завдання навчальної 

дисципліни 

Мета дисципліни: оволодіти основними 

принципами та методами кадрової роботи, 

навичками системного формування і 

проведення ефективної кадрової політики; 

ознайомитися з основними принципами та 

технологіями управління кадрами, вивчити 

основні завдання та функції кадрової служби 

організації. 

Завдання дисципліни: окреслити узагальнені в 

теорії і практиці основи роботи з кадрами, 

методологічні основи кадрового менеджменту 

як науки і управлінської практики, способи 

використання соціальних і психологічних 

технологій управління; надати знання з основ 

формування ефективної управлінської 

команди, професійного використання 

людських ресурсів у досягненні цілей 

організації; навчити основам саморозвитку та 

розвитку власних фахових якостей відповідно 

до службового становища в ієрархії 

управлінської структури. 

Інтегральна компетентність, загальні 

компетентності, спеціальні (фахові 

компетенції) 

ІК Здатність розв’язувати складні задачі і 

проблеми у сфері менеджменту або у процесі 

навчання, що передбачають проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій за 

невизначеності умов і вимог 

ЗК 2 Здатність спілкуватися з 

представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей 



знань/видів економічної діяльності);  

ЗК 3 Навички використання інформаційних 

та комунікаційних технологій;  

ЗК 4 Здатність мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети;  

ЗК 5 Здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів); 

СК 1 Здатність обирати та використовувати 

концепції, методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі у відповідності до 

визначених цілей та міжнародних стандартів; 

СК 4 Здатність до ефективного використання 

та розвитку ресурсів організації; 

СК 5 Здатність створювати та організовувати 

ефективні комунікації в процесі управління;  

СК 6 Здатність формувати лідерські якості та 

демонструвати їх в процесі управління 

людьми; 

СК 8 Здатність використовувати 

психологічні технології роботи з персоналом. 

СК 9 Здатність аналізувати й структурувати 

проблеми організації, приймати ефективні 

управлінські рішення та забезпечувати їх 

реалізацію; 

СК 10 Здатність до управління організацією 

та її розвитком. 

Форми проведення занять Лекції, практичні заняття 

Індивідуальні заняття - 

Програмні результати навчання 

Р 6 Мати навички прийняття, 

обґрунтування та забезпечення реалізації 

управлінських рішень в непередбачуваних 

умовах, враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні міркування та соціальну 

відповідальність; 

Р 7 Організовувати та здійснювати 

ефективні комунікації всередині колективу, з 

представниками різних професійних груп та в 

міжнародному контексті; 

Р 10 Демонструвати лідерські навички та 

вміння працювати у команді, взаємодіяти з 

людьми, впливати на їх поведінку для 

вирішення професійних задач; 

Р 11 Забезпечувати особистий професійний 

розвиток та планування власного часу; 

Р 12 Вміти делегувати повноваження та 

керівництво організацією (підрозділом) 

Р 13 Вміти планувати і здійснювати 

інформаційне, методичне, матеріальне, 

фінансове та кадрове забезпечення організації 

(підрозділу). 

Оцінювання результатів навчання 
Здійснюється шляхом складання суми балів, 

отриманих під час поточного та підсумкового 



контролю. Оцінювання здійснюється за 

національною шкалою (відмінно, добре, 

задовільно, незадовільно) та за шкалою ЄКТС, 

де: 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

для 

екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 A відмінно 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 

незадовільно 

з 

можливістю 

повторного 

складання 

не 

зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

1-34 F 

незадовільно 

з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не 

зараховано з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

Тема 1. Кадровий менеджмент як наука і навчальна дисципліна 

Об’єкт і предмет дослідження кадрового менеджменту. Місце і роль кадрового 

менеджменту в системі сучасних наук. Полідисциплінарні витоки кадрового 

менеджменту. Кадровий менеджмент і економіка підприємства. Структура знань 

кадрового менеджменту та її практична значущість. Використання у кадровому 

менеджменті досягнень інших суспільних наук. Економічні теорії, психологічні теорії, 

політологічні теорії, соціологічні концепції, трудове і соціальне право — науки про працю 

та їх вплив на розвиток кадрового менеджменту. Кадровий менеджмент як навчальна 

дисципліна. Цілі, завдання, структура, методи, технології підготовки спеціалістів.  

 

Тема 2. Кадровий менеджмент як система заходів кадрової служби організації 

Роботи і операції, що входять до складу функцій менеджменту управління кадрами. 

Організування діяльності і функції служб персоналу. Планування роботи персоналом 

організації. Вимоги до персоналу служби HR. Ведення кадрової документації. Соціальна, 

професійна, методична і тимчасова компетентність. Компетенція персоналу як об’єкт 

стратегічного управління. Управління компетенцією персоналу. Посилення ролі кадрових 

служб в управлінні виробництвом. Особливості становлення і розвитку кадрового 

менеджменту в Україні. 

 

Тема 3. Структура персоналу організації та облік кадрів 

Класифікація персоналу. Показники чисельності персоналу організації. Вимоги до 

професійно-кваліфікаційного рівня працівників. Інвентаризація, моніторинг та аудит 

кадрового складу. Методи планування та забезпечення кадрових потреб організації. 

Планування використання (розстановки) персоналу. 

 



Тема 4. Набір і відбір персоналу. Професійна орієнтація і адаптація працівників  

Основні завдання підсистеми «Набір і відбір персоналу», її зв`язок з кадровою політикою, 

стратегією підприємства. Організація та джерела залучення персоналу. Методи підбору 

персоналу, їх характеристика. Етапи, техніки та джерела процесу залучення персоналу,  

переваги і недоліки. Методи відбору персоналу: в яких випадках використовуються, 

переваги, недоліки. Відбір претендентів. Оформлення трудових відносин із вибраними 

працівниками. Професійна орієнтація і адаптація працівників. Загальна і спеціальна 

професійна орієнтація. Виробнича і позавиробнича адаптація. Соціальна адаптація 

працівника. 

 

Тема 5. Кадрова політика організації 

Сучасні вимоги до кадрової політики. Основні положення кадрової політики організації. 

Пасивна, реактивна, превентивна і активна кадрова політика. Раціональна і 

авантюрницька кадрова політика. Відкрита і закрита кадрова політика (орієнтація на 

персонал всередині організації і поза нею). Кадрова робота як засіб реалізації кадрової 

політики. Зміст і напрямок кадрової політики. Етапи побудови кадрової політики. Кадрові 

заходи і кадрова стратегія. Вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на кадрову політику, 

зміст і специфіку програм і кадрових заходів. Цілі, норми і засоби здійснення кадрових 

заходів. Моніторинг персоналу як механізм підтримки адекватної кадрової політики. 

 

Тема 6. Управління розвитком і рухом персоналу організації 

Сутність професійного розвитку персоналу. Планування і управління службовими 

кар`єрами працівників. Організація системи навчання персоналу. Організація і 

методологічне забезпечення системи неперервного навчання кадрів. Організація 

внутрішньофірмового навчання. Внутрішня і зовнішня мобільність кадрів. Показники 

мобільності. Структуризація праці. Мотивація персоналу, її види та цілі. Матеріальна і 

нематеріальна мотивація персоналу. Організаційна (корпоративна) культура та її значення 

для ефективного управління кадрами. Види організаційної культури. 

 

Тема 7. Формування і підготовка резерву кадрів. Управління процесом вивільнення 

персоналу організації 

Формування і підготовка резерву кадрів. Структура плану роботи з формування резерву 

керівних кадрів. Етапи формування резерву кадрів. Обв`язки стажиста і керівника 

стажування. Організація роботи з резервом. Контроль за роботою з кадровим резервом. 

Управління процесом вивільнення персоналу організації. Причини, фактори та форми 

вивільнення персоналу. Звільнення працівників з ініціативи адміністрації або з ініціативи 

працівника. 

 

Тема 8. Роль кадрового менеджменту в управлінні бізнес-процесами 

Сутність процесного підходу в управлінні організацією. Головні складові і опис бізнес-

процесу. Формування інтегрованих баз даних. Кадровий потенціал в системі управління 

бізнес-процесами. Безперервне покращення системи управління та її елементів. Кадровий 

облік, мотивація і оплата праці, навчання і розвиток персоналу, розробка регламентів 

управління персоналом в системі підвищення якості системи управління бізнес-

проектами.  

 

Тема 9. Оцінювання  ефективності діяльності служби персоналу організації 

Оцінювання ефективності організування добору і відбору персоналу. Оцінка ефективності 

професійного розвитку і навчання. Оцінювання ефективності формування і підготовки 

резерву кадрів. Оцінювання ефективності управління мобільністю і вивільнення. 

Оцінювання ефективності управління соціальним розвитком колективу. Конфлікт в 

колективі та його значення. 
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