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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Управління трудовою 

адаптацією» складена відповідно до Стандарту вищої освіти України (далі – 

Стандарт) другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». 

Опис навчальної дисципліни (анотація). Дана навчальна дисципліна є 

теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль 

фахівця в області менеджменту. Вивчення дисципліни забезпечує одержання 

необхідних теоретичних знань та практичних навиків з питань ефективного 

управління трудовою адаптацією на підприємстві. Знання дисципліни надає 

можливість підвищити якість менеджменту, і, як наслідок, забезпечити 

стабільний розвиток бізнесу підприємства. 

 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 07 

«УПРАВЛІННЯ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ» 

Вибіркова 

Розділів – 2 

Спеціальність:  

073 «Менеджмент» 

Рік підготовки 

Змістових розділів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання: 

«Ефективна програма 

трудовою адаптацією» 

Семестр 

- - 

Лекції 

16 год. 2 год. 

Загальна кількість годин 

– 90 

Практичні 

16 год. 4 год. 

Тижневе навантаження:  

аудиторних – 2  

самостійної роботи 

студента – 3,2 

Освітній рівень: 

Другий (магістерський) 

рівень 

Самостійна робота 

58 год. 84 год. 

Вид контролю: 

залік залік 

 

Предметом вивчення дисципліни є загальні закономірності розвитку та 

управління трудовою адаптацією, а також вивчення стосунків працівників у 

процесі виробництва з точки зору щонайбільшого та ефективного їх 

потенціалу в умовах функціонування підприємства. 

 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Управління трудовою 

адаптацією» є формування у майбутніх фахівців сучасного економічного 

мислення та системи спеціальних знань у галузі управління трудовою 

адаптацією на підприємстві, засвоєння основних теоретичних положень, 
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набуття необхідних компетенцій та опанування практичними навичками та 

вміннями, що забезпечують ефективність програми трудової адаптації. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління 

трудовою адаптацією» є:  

− з’ясування основних понять і категорій управління трудовою 

адаптацією в організації;  

− отримання фундаментальних знань з функцій, процесів, моделей 

побудови трудової адаптації на мікрорівні;  

− оволодіння методами, технологією, інструментами прийняття рішень 

з управління трудовою адаптацією; 

−  набуття вмінь аналізувати й розробляти заходи щодо організації 

праці; 

− організація набору і відбору персоналу у конкретних умовах; 

− оцінювання ефективності та результативності управління трудовою 

адаптацією. 

 

1.3. Компетентності та результати навчання, формуванню яких 

сприяє дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки 

здобувачів вищої освіти, сформульованим у термінах результатів навчання у 

Стандарті). 

Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття студентами 

компетентностей:  

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері управління 

або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і 

вимог. 

 

Результати навчання: 

Після опанування дисципліни студент повинен  

знати:  

− предмет, завдання та зміст дисципліни;  

− теоретико-методологічні засади управління трудовою адаптацією;  

− закономірності послідовних трансформацій різних організаційних 

культур і детермінованість застосування передових способів управління 

трудовою адаптацією відповідно до ступеня зрілості корпоративної культури;  

− технології й методи управлiння персоналом;  

− засади теорії організації й управлiння, планування та прогнозування 

кадрової роботи в організації, фахової орієнтації, якісного аналізу складу 

кадрiв, організації та трудової адаптації працівників, науково обґрунтованого 

добору та розставляння кадрiв;  

− головні форми та джерела комплектування штату, оплати праці, 

матеріального й морального заохочування, напрямів їх удосконалювання;  
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− принципи кадрової політики, форми та методи планування й організації 

роботи з кадрами;  

− систему фахового просування працівників, механізм професійно-

кваліфікаційного зростання керівників і спеціалістів;  

− психологічні й технологічні засади добору та перевірки персоналу;  

уміти:  

− самостійно формулювати цілі трудової адаптації; 

− самостійно управляти соціальним розвитком трудового колективу;  

− самостійно застосовувати сучасні методи планування потреби у 

персоналі;  

− самостійно організовувати набір і відбір персоналу у конкретних 

умовах; 

− самостійно проводити оцінку ефективної програми трудової адаптації; 

− самостійно проводити мотивацію та стимулювання персоналу; 

− самостійно проводити управління комунікаціями, конфліктами і 

стресами. 

 

 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

На вивчення навчальної дисципліни «Управління трудовою адаптацією» 

відводиться 90 години 3 кредити ЄКТС. 

 

ЗМІСТОВИЙ РОЗДІЛ 1 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

ТРУДОВОЮ АДАПТАЦІЄЮ 

 

Тема 1. Поняття і елементи трудового середовища 

Економічний зміст середовища організації. Види середовища 

організації. Поняття трудового середовища. Основні компоненти трудового 

середовища. Фактори трудового середовища: фізичні та техніко-технологічні. 

 

Тема 2. Соціально-психологічні аспекти управління персоналом  

Знання керівниками основ психології управління – необхідна 

передумова ефективного керування спільною діяльністю підприємства. 

Керівна й виховна роль менеджера. Особистісні якості керівника, вимоги до 

нього як до лідера. Типи керівників у практиці вітчизняних ділових стосунків. 

Успіх керівництва, залежність його від стилю керівництва. Якості і риси 

керівника, що досягає успіху. Причини неуспішного керівництва Ознаки 

сприятливого (позитивного) психологічного клімату. Формування 

сприятливого психологічного клімату в колективі. 
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Тема 3. Сутність, мета та функції адаптації персоналу  

Поняття адаптації підприємства. Роль адаптації у забезпеченні 

ефективного управлінні персоналом. Суб’єкт та об’єкт адаптації персоналу. 

Класифікація адаптації персоналу. Етапи адаптації персоналу. Види адаптації 

персоналу. Цілі трудової адаптації. Аспекти трудової адаптацієї: 

психофізіологічні, соціально-психологічні, професійні аспект, організаційні 

аспект. Адаптаційний період. Засоби управління адаптацією персоналу в 

організації. 

 

Тема 4. Корпоративна культура в системі управління персоналом 

Поняття та сутність корпоративної культури. Функції корпоративної 

культури. Складові корпоративної культури. Корпоративні норми та правила 

поведінки працівників. Ефективна корпоративна культура як основа розвитку 

конкурентних переваг підприємства. Розвиток корпоративної культури як 

складової управління персоналом. Розвиток персоналу як засіб забезпечення 

його конкурентоспроможності. Процес професійного навчання персоналу. 

Поняття  людського капіталу. Сучасні методи професійного навчання та їх 

ефективність. Підготовка кадрового резерву на заміщення посад. 

 

ЗМІСТОВИЙ РОЗДІЛ 2 

УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ, МОТИВАЦІЄЮ ТА 

ЕФЕКТИВНА ПРОГРАМА ТРУДОВОЇ АДАПТАЦІЇ 

 

Тема 5. Організація та умови праці на підприємстві 

Поняття та основні напрями практичної діяльності з організації праці на 

підприємстві. Цілі організації праці на підприємстві. Розподіл і кооперація 

праці на підприємстві. Межі поділу праці. Умови праці та фактори їх 

формування. Охорона та безпека праці. Характеристика робочого місця за 

різними критеріями. Атестація робочих місць. Законодавство України про 

працю. Вивчення та класифікація затрат робочого часу на підприємстві. 

Регламентовані та нерегламентовані витрати часу. Методи вивчення витрат 

робочого часу: фотографія робочого часу, самофотографія, хронометраж, 

фотохронометраж. Нормування праці як основа її організації.  Види норм 

праці, їх економічне обґрунтування, співвідношення і порядок визначення. 

Норма часу. Норма виробітку. Норма обслуговування. Норма часу 

обслуговування. Норма чисельності працівників. Методи нормування праці. 

Мікроелементне нормування. Економіко-математичні методи нормування 

праці. 

 

Тема 6. Мотивація та стимулювання персоналу 

Основні концептуальні підходи до мотивації персоналу. Мотиваційний 

механізм управління трудовою поведінкою. Сучасні методи стимулювання 

ефективної діяльності персоналу. Витрати роботодавця на утримання робочої 

сили. Соціально-економічна сутність заробітної плати та її функції в ринковій 

економіці. Структура заробітної плати. Фонд основної, фонд додаткової 
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заробітної плати. Складові елементи організації оплати праці.  Форми і 

системи оплати праці. Відрядна та почасова заробітна плата. Доплати, 

надбавки і премії в організації матеріального стимулювання праці. Основні 

типи організації заробітної плати (тарифна та безтарифна оплата праці). 

 

Тема 7. Управління комунікаціями, конфліктами і стресами 

Психологія комунікацій та їх види. Діагностика, попередження та 

вирішення конфліктів. Фактори впливу на конфлікти та стреси в організації. 

Структурні та особистісні засоби управління конфліктами. Засоби управління 

стресами в організації. 

 

Тема 8. Ефективна програма трудової адаптації. 

Умови спішності трудової адаптації. Економічна і соціальна 

ефективність роботи з персоналом. Витрати на персонал та їх структура. 

Інвестування в людину. Організаційна ефективність менеджменту персоналу 

в організації. 

 
 

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових 

розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий розділ 1. Методологічні основи вивчення управління трудовою адаптацією 

Тема 1. Поняття і 

елементи трудового 

середовища 

8 2 1 - - 5 9 - - - - 9 

Тема 2.  Соціально-

психологічні аспекти 

управління персоналом  

8 2 1 - - 5 9 - - - - 9 

Тема 3. Сутність, мета та 

функції адаптації 

персоналу  

9 2 2 - - 5 11 2 - - - 9 

Тема 4. Корпоративна 

культура в системі 

управління персоналом 

9 2 2 - - 5 9 - - - - 9 

Контрольна робота №1 4 - 2 - - 2 - - - - - - 

Разом за змістовим 

розділом 1 
38 8 8 - - 22 38 2 - - - 36 

Змістовий розділ 2. Управління організацією, мотивацією та ефективна програма трудової адаптації 

Тема 5. Організація та 

умови праці на 

підприємстві 

9 2 1 - - 6 9 - - - - 9 

Тема 6. Мотивація та 

стимулювання 

персоналу 

9 2 1 - - 6 9 - - - - 9 

Тема 7. Управління 

комунікаціями, 

конфліктами і стресами 

9 2 1 - - 6 10 - - - - 10 

Тема 8. Ефективна 

програма трудової 

адаптації. 

9 2 1 - - 6 12 2 - - - 10 
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Захист індивідуального 

науково-дослідного 

завдання 

12 - 2 - - 10 12 - 2 - - 10 

Контрольна робота №2 4 - 2 - - 2 - - - - - - 

Разом за змістовим 

розділом 2 
52 8 8 - - 36 52 2 2 - - 48 

Усього годин 90 16 16 - - 58 90 4 2 - - 84 

 

 

4. ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Поняття і елементи трудового середовища 2 

2. Соціально-психологічні аспекти управління персоналом  2 

3. Сутність, мета та функції адаптації персоналу  2 

4. Корпоративна культура в системі управління персоналом 2 

5. Контрольна робота №1 - 

6. Організація та умови праці на підприємстві 2 

7. Мотивація та стимулювання персоналу 2 

8. Управління комунікаціями, конфліктами і стресами 2 

9. Ефективна програма трудової адаптації. 2 

10. Захист індивідуального науково-дослідного завдання - 

11. Контрольна робота №2 - 

Разом: 16 

 

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Поняття і елементи трудового середовища 1 

2. Соціально-психологічні аспекти управління персоналом  1 

3. Сутність, мета та функції адаптації персоналу  2 

4. Корпоративна культура в системі управління персоналом 2 

5. Контрольна робота №1 2 

6. Організація та умови праці на підприємстві 1 

7. Мотивація та стимулювання персоналу 1 

8. Управління комунікаціями, конфліктами і стресами 1 

9. Ефективна програма трудової адаптації. 1 

10. Захист індивідуального науково-дослідного завдання 2 

11. Контрольна робота №2 2 

Разом: 16 

 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Поняття і елементи трудового середовища 5 

2. Соціально-психологічні аспекти управління персоналом  5 

3. Сутність, мета та функції адаптації персоналу  5 

4. Корпоративна культура в системі управління персоналом 5 

5. Контрольна робота №1 2 

6. Організація та умови праці на підприємстві 6 
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7. Мотивація та стимулювання персоналу 6 

8. Управління комунікаціями, конфліктами і стресами 6 

9. Ефективна програма трудової адаптації. 6 

10. Захист індивідуального науково-дослідного завдання 10 

11. Контрольна робота №2 2 

Разом: 58 

 

 

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) з дисципліни 

«Управління трудовою адаптацією» на тему «Ефективна програма трудовою 

адаптацією» виконується відповідно до методичних рекомендацій, з метою 

закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у 

процесі засвоєння всього навчального матеріалу дисципліни.  

Виконання ІНДЗ є важливим етапом у підготовці до виконання 

дипломного проекту (роботи) майбутнього фахівця - менеджера.  

Конкретна мета ІНДЗ полягає у розробці ефективної програми трудової 

адаптації на підприємстві за етапами: перший етап передбачає складання 

списків співробітників, які увійдуть до робочої групи з розробки та 

впровадження програми адаптації.  

У першу чергу, необхідно включити в цю групу лінійних керівників і 

менеджера з персоналу.  

Другий етап – опис результатів, яких необхідно досягти за допомогою 

програми адаптації. Чіткі формулювання допоможуть лінійним керівникам 

зрозуміти цілі програми.  

Третій етап – класифікація нових працівників по категоріях. Визначення 

вимог до програм адаптації для кожної категорії персоналу.  

Четвертий етап – складання списків питань, що зазвичай виникають у 

нових працівників і визначення того, хто і як саме буде обговорювати ці 

питання з новачком.  

П'ятий етап – складання списку дій нового працівника під час 

проходження програми адаптації (випробувального терміну), а також перелік 

необхідних для нього відомостей.  

Шостий етап – розробка програми першого дня співробітника.  

Сьомий етап – планування екскурсії по організації, її зміст, час. 

Призначення відповідального за її проведення.  

Восьмий етап – визначення, яким чином буде представлений новий 

співробітник іншим членам колективу, що буде розказано про новачка.  

Дев'ятий етап – підготовка комплекту друкованих матеріалів, що 

включає за необхідності наступні розділи: місія компанії, історія компанії; 

корпоративна культура, Положення про персонал, внутрішньофірмові 

відносини; організаційна структура, Положення про підрозділ, посадова 

інструкція; технології роботи, техніка безпеки; список співробітників із 

зазначенням посади, робочої кімнати, номера телефону, e-mail; список 
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відповідей на найбільш стандартні питання новачків із зазначенням осіб, до 

яких можна звернутися для додаткових роз'яснень.  

Десятий етап – визначення необхідності спеціальних навчальних заходів 

щодо освоєння новим співробітником своїх посадових обов'язків.   

Одинадцятий етап – визначення критеріїв успішності проходження 

випробувального терміну, варіанти його дострокового припинення.   

Дванадцятий етап – визначення форми надання інформації від нового 

співробітника і його наставника про хід адаптаційного періоду 

(випробувального терміну).  

Тринадцятий етап – розробка програми підведення підсумків 

випробувального терміну і переведення співробітника в основний штат.  

Для успішного виконання ІНДЗ студент повинен знати основні 

визначення та терміни навчальної дисципліни, мету, завдання та зміст 

трудовою адаптацією, діагностику, попередження та вирішення конфліктів, 

фактори впливу на конфлікти та стреси в організації та умови спішності 

трудової адаптації. 

При розробці ефективної програми трудової адаптації на підприємстві 

студент повинен показати вміння застосування інструментарію: етапів та 

плану трудової адаптації. На основі запропонованих етапів трудової адаптації 

визначається ефективність програми трудової адаптації, обґрунтовуються 

висновки щодо ефективності запропонованої програми. 

 

 

8. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Самостійна робота полягає в опрацюванні окремих тем програми або їх 

частин, які не викладаються на лекціях. 

 

Завдання 1. Аналіз навичок менеджерів 

Студент охарактеризовує основні навички таких менеджерів як (вибір 

здійснює одного представника): Карлос Слім Єлу (Мексика); Бернар Арно 

(Франція); Мукеш Амбані (Індія); Офра Штраус (Ізраїль); Ву Яцзюнь (Китай); 

Доротея Штайнбрух (Бразилія); 

 

Завдання 2. Аналіз місії компанії 

Наведіть приклади місії компанії (ПРИКЛАД: місія Гарвардської школи 

бізнесу «Навчити лідерів, які змінять світ») 
Підприємство, організація, установа  Місія 

Заклад вищої освіти  

Фінансова установа (банк)  

Туристична компанія  

Авіакомпанія (аеропорт)  

Друковане видання (газета, журнал)  
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Завдання 3. Аналіз трудової адаптації за кордоном 

Студент самостійно повинен проаналізувати зарубіжний досвід трудової 

адаптації в таких країнах як: Нідерланди, Швеція, Італія, Білорусь, Хорватія, 

Канада, Німеччина, Данія, Франція, Мексика (обераємо лише одну країну). 

 

 

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

При викладанні навчальної дисципліни «Управління трудовою 

адаптацією» застосовуються: 

- Навчання через аналіз матеріалу, постановку проблем і завдань з 

можливістю консультацій з викладачем, як безпосередньо, так і 

опосередковано через електронні засоби зв’язку.  

- Практичні заняття у вигляді семінарів з мультимедійними 

презентаціями студентів.  

- Практичні заняття у вигляді тренінгів.  

- Творчі завдання.  

- Самостійна робота з вивченням оприлюднених у системі Moodle 

електронних матеріалів з можливістю проведення консультацій. 

 

 

10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Відповідно до плану вивчення дисципліни «Управління трудовою 

адаптацією» передбачається проведення поточного та підсумкового 

контролю: 

• поточний контроль передбачає проведення опитування під час 

практичних занять; 

• контроль виконання ІНДЗ та інших видів робіт; 

• підсумковий контроль реалізується у вигляді заліку. 

Методи контролю: 

1. Оцінювання знань студента під час практичних занять. 

2. Виконання завдань для самостійної роботи. 

3. Виконання ІНДЗ. 

4. Проведення проміжних тестів. 

5. Проведення поточного контролю. 

6. Проведення підсумкового заліку. 
 

 

11. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ 

НАВЧАННЯ 

 

Формою підсумкового контролю є залік, який складається очно в період 

призначений навчально-методичним центром або за індивідуальним графіком, 
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який затверджується навчальним планом. Основною формою підсумкового 

контролю є відповідь на два теоретичні питання курсу та практичне завдання. 

 

 

12. СХЕМА НАРАХУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ 

ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи з 

дисципліни «Управління трудовою адаптацією» здійснюється в балах 

відповідно до табл.12.1 

Таблиця 12.1 

Розподіл балів оцінювання успішності студентів з навчальної 

дисципліни «Управління трудовою адаптацією» 
Розділ І 

Поточне тестування та самостійна робота 
Розділ ІІ 

Підсумковий 

контроль 

Всього 

Змістовий розділ 1 Змістовий розділ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 КР1 Т5 Т6 Т7 Т8 КР2 ІНДЗ  

40 

 

100 2 3 4 3 10 3 3 3 4 10 15 

*Т1, Т2, ..., Т14 – теми занять 
**КР1, КР2 – контрольні роботи 
***ІНДЗ – індивідуальне науково-дослідне завдання 

 

Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він 

отримав за них позитивну рейтингову оцінку. 

Поточне оцінювання знань студентів проводиться протягом семестру у 

наступних формах: 

− усного опитування студентів на практичних заняттях та оцінки рівня їх 

знань; 

− перевірки правильності розв’язання практичних задач; 

− експрес-опитування (в усній чи письмовій формі). 

Загальна оцінка знань студентів за поточним контролем 

Результати поточного контролю знань студентів в цілому (за усіма 

формами робіт) оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів. 

Студент допускається до підсумкового контролю за умови виконання 

вимог навчальної програми та у разі, якщо за поточну навчальну діяльність він 

набрав не менше 36 балів. 

Підсумкове оцінювання знань студентів 

Підсумкове оцінювання знань студентів проводиться у формі заліку. 

Критерії оцінювання знань під час заліку 

Максимальна кількість балів, яку можна отримати на заліку складає 40 

балів (див. табл. 12.2). 

З урахуванням вищевикладеного результати заліку оцінюються в 

діапазоні від 0 до 40 балів для студентів. При цьому, якщо відповіді студента 

на заліку оцінені менше ніж на 30%, він отримує незадовільну оцінку за 

результатами заліку та незадовільну загальну підсумкову оцінку. 
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Таблиця 12.2 

Розподіл балів оцінювання при підсумковому контролі з навчальної 

дисципліни «Управління трудовою адаптацією» 
Оцінка в балах за поточне 

оцінювання 

Оцінка в балах за 

підсумкове оцінювання 

Оцінка за національною 

шкалою 

54-60 36-40 Відмінно 

45-53 30-35 Добре 

36-44 24-29 Задовільно 

менше 36 менше 24 Незадовільно 

 

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за 

результати поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться 

на залік.  

Загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 100 балів. 

Загальна підсумкова оцінка в балах, за національною шкалою та за 

шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної 

картки та залікової книжки студента (див. табл. 12.3). 

Таблиця 12.3 

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 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

66-73 D 
задовільно 

60-65 Е 

30-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-29 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 

 

- робоча навчальна програма дисципліни та силабус,  

- плани лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів;  

- методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів;  

- тестові та контрольні завдання до практичних занять; 

- перелік питань та завдань для поточного і проміжного контролю знань 

з дисципліни; 

- перелік питань до заліку, завдання для перевірки практичних навичок 

під час заліку. 
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14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна (базова): 

1. Архипова Н., Кубышкин В., Поморцева И. Проектные решения в 

кадровом менеджменте. Учебное пособие. РГГУ. 2016. 204 с. 

2. Батюк Б.Б. Управління персоналом [Текст]: [навч. посіб.]. Львів : 

СПОЛОМ. 2014. 193 с. 

3. Иванова Т.В. HR-менеджмент современной организации: 

Методические материалы / Т. В. Иванова. – К. : ЦВП, 2015. – 264 с.  

4. Шебликіна І.О. Управління персоналом [Текст]: навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. Сімф.: ДІАЙПІ. 2015. 271 с. 

5. Лукашевич Н.П., Сингаевская И.В., Бондарчук Е.И. Психология 

труда: Учеб. Пособие. – 2-е изд. – К.: МАУП, 2014. – 112 с. 11.Меркулова О.С. 

Психология труда. – М.: Приор-издат , 2016. – 77 с. 

6. Шкільняк М.М., Овсянюк-Бердадіна О.Ф., Крисько Ж.Л., Демків І.О. 

Менеджмент: Навчальний посібник. – Тернопіль: Крок, 2017. – 252 с. 

Допоміжна: 

7. Управління персоналом: підручник за заг. та наук. ред. к.е.н., проф. 

В.М. Данюка. Київ: КНЕУ; Краматорськ: НКМЗ. 2013. 666 с.  

8. Балабанова Л.В. Управління персоналом: Підручник / 

Л.В.Балабанова, О. В. Сардак. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 468 с.  

9. Балка В.В. Психологія праці особистості: Навчально-методичний 

посібник. – К.- Кременчук: П.П Щербатих, 2016. – 76 с. 

10. Теплов С.В. Система управления персоналом [Текст] : [лекции в 

бизнес-школе]. Киев: Генеза, 2013. 255 с.  

11. Коул Джеральд. Управление персоналом в современных организациях 

/ [перевод с англ. Н. Г. Владимирова]. Москва: ООО «Вершина». 2014. 352 с. 

12. Никифоренко В.Г. Управління персоналом : Навчальний посібник. 2-

ге видання, виправлене та доповнене / В. Г. Никифоренко. – Одеса : Атлант, 

2013. – 275 с.  

13. Глинских А. Современные автоматизированные системы управления 

персоналом. Компьютер-Информ, 2015. 479 с 

14. Занюк С.С. Психология мотивации.- К.: Эльга-Н; Ника-Центр, 2011. - 

352 с 

15. Мазяр О.В, Кириченко В.В., Психологія праці: модульний курс, 2014. 

– 190 с 

16. Прищак М.Д., Лесько О.Й. Психологія управління в організації: 

навчальний посібник / М. Д. Прищак, О. Й. Лесько. – Вінниця, 2013. – 141 с 
 

 

15. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ: 

 

1. Національний класифікатор України. Класифікація видів економічної 

діяльності ДК 009:2010. Прийнято та надано чинності наказом 



15 

Держспоживстандарту України від 11 жовтня 2010 року № 457. // Електронний 

ресурс. – Режим доступу: URL: Режим доступу: www. ukrstat.gov.ua.  

2. Національний класифікатор України. Класифікатор професій ДК 

003:2010. Прийнято та надано чинності наказом Держспоживстандарту 

України від 28 липня 2010 року № 375. // Електронний ресурс. – Режим 
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