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1. Мета дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «HR-менеджмент» є формування 
професійних компетентностей з управління людськими ресурсами сучасної 
організації, її структурних підрозділів; формування цілісного логічно-
послідовного комплексу теоретичних знань і практичних навичок щодо сутності 
управління людськими ресурсами сучасних організацій, формування та реалізації 
кадрової політики в сучасних організаціях, добору та розміщення персоналу, 
оцінювання його професійних компетентностей, планування навчання та 
перенавчання персоналу, забезпечення його розвитку та саморозвитку. 

2. Міждисциплінарні зв'язки 

Вивчення дисципліни «HR-менеджмент» безпосередньо спирається на 
дисципліни «Теорія організації», «Менеджмент», «Операційний менеджмент», 
«Управління персоналом», «Самоменеджмент», «Управління інноваціями», 
«Стратегічне управління». 

3. Результати навчання 

Програмний результат 
навчання 

Методи 
навчання 

Форми 
оцінювання 

Результати навчання за 
дисципліною (знати, вміти, 
мати навички, аналізувати 

тощо) 

ПРН 10. Демонструвати 
лідерські навички та вміння 
працювати у команді, 
взаємодіяти з людьми, 
впливати на їх поведінку 
для вирішення професійних 
задач 

Словесні, 
наочні, 

практичні 
(пояснювально-
ілюстративний); 

аудиторні та 
дистанційні; 
розв'язання 

ситуацій; 
самостійна 

робота 
* 

Опитування 
в усній та 
письмовій 
формах; 

тестування у 
віртуально-

му 
освітньому 
середовищі 

на 
платформі 
MOODLE; 

обговорення 
результатів 
самостійної 

роботи 

ПРН 10.1 Мати навички лідерів 
під час управління підлеглими; 
ПРН 10.2 Вміти працювати в 
команді на шляху досягнення 
загальної мети та вирішення 
професійних завдань; 
ПРН 10.3. Вміти ефективно 
взаємодіяти з людьми; 
10.4 Аналізувати поведінку 
людей для вирішення 
професійних задач. 

ПРН 11. Забезпечувати 
особистий професійний 
розвиток та планування 
власного часу 

Словесні, 
наочні, 

практичні 
(пояснювально-
ілюстративний); 

аудиторні та 
дистанційні; 
розв'язання 

ситуацій; 
самостійна 

робота 
* 

Опитування 
в усній та 
письмовій 
формах; 

тестування у 
віртуально-

му 
освітньому 
середовищі 

на 
платформі 
MOODLE; 

обговорення 
результатів 
самостійної 

роботи 

ПРН 11.1 Аналізувати 
ефективність використання 
власного часу; 
ПРН 11.2 Вміти забезпечувати 
особистий професійний 
розвиток; 
ПРН 11.3 Мати навички 
планування власного часу. 

ПРН 12. Вміти делегувати 
повноваження та 
керівництво організацією 

Словесні, 
наочні, 

практичні 
(пояснювально-
ілюстративний); 

аудиторні та 
дистанційні; 
розв'язання 

ситуацій; 
самостійна 

робота 
* 

Опитування 
в усній та 
письмовій 
формах; 

тестування у 
віртуально-

му 
освітньому 
середовищі 

на 
платформі 
MOODLE; 

обговорення 
результатів 
самостійної 

роботи 
ПРН 12.1 Мати навички 
делегування повноважень 
підлеглим; 

З 



(підрозділом) ПРН 12.2. Вміти здійснювати 
керівництво організацією 
(підрозділом) через ефективне 
управління людськими 
ресурсами організації 
(підрозділу); 
ПРН 12.3 Вміти здійснювати 
ефективну комунікацію в 
процесі делегування 
повноважень. 

ПРН 13. Вміти планувати і 
здійснювати інформаційне, 
методичне, матеріальне, 
фінансове та кадрове 
забезпечення організації 
(підрозділу) 

ПРН 13.1 Аналізувати 
інформаційне, методичне, 
матеріальне, фінансове, 
кадрове забезпечення 
організації (підрозділу); 
ПРН 13.2. Планувати 
інформаційне, методичне, 
матеріальне, фінансове, 
кадрове забезпечення 
організації (підрозділу) на 
основі результатів аналізу. 

4. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 «HR-менеджмент» 

Змістовий модуль 1 Теоретичні основи розвитку та саморозвитку 
персоналу організації 

Розглядається сутність, значення та зміст HR-менеджменту. Визначається 
персонал організації як об'єкт управління. Розглядаються характеристики 
персоналу організації та завдання персоналу сучасної організації. Розглянуто 
розвиток персоналу як необхідна умова покращення основної діяльності 
організації. Визначаються методи оцінювання персоналу організації та його 
розвиток. Розглядаються функції HR-менеджера в сучасній організації 

Змістовий модуль 2 Психологічні основи набору, відбору, навчання, 
перенавчання, розстановки персоналу 

Розглядаються кадри як основний ресурс функціонування та розвитку 
сучасної організації. Визначаються психологічні основи набору та відбору 
персоналу. Надається характеристика формування людського капіталу організації. 
Розглядаються технології навчання та перенавчання персоналу. Визначається 
контролювання HR-менеджером управлінської дисципліни в організації. 
Розглядається використання системи стягнень і заохочень за результатами роботи 
персоналу. Визначено технології впливу на персонал для вирішення професійних 
задач 
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Змістовий модуль 3 Лідерство в управлінні організацією 
Визначено значення HR-менеджера для сучасної організації. Надаються 

характеристики лідерських якостей HR-менеджера. Розглядається оптимізація HR 
процесів. Визначається роль лідера у попередженні та вирішенні конфліктів. 
Розглянуто забезпечення сприятливого морально-психологічного клімату в 
колективі. Надається характеристика автоматизованих систем управління 
персоналом. Розглядається контролювання діяльності персоналу на основі 
використання сучасних інформаційних систем. 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

Змістові модулі Кількість годин Змістові модулі усього лек. практ. лаб. сам. роб. 
МОДУЛЬ (семестр) 120 17 34 69 
Змістовий модуль 1 45 5 11 29 
Змістовий модуль 2 ЗО 6 12 12 
Змістовий модуль 3 ЗО 6 11 13 
Індивідуальне завдання - -

Підсумковий контроль 15 15 

6. Теми лекцій 

Тема Зміст (план) Кількість 
ауд. годин 

Змістовий модуль 1 5 

Значення персоналу для 
розвитку організації 

Сутність, значення та зміст HR-менеджменту. 
Персонал організації — об'єкт управління. 
Характеристики персоналу організації. Завдання 
персоналу сучасної організації. 

1 

Оцінювання розвитку 
персоналу організації 

Розвиток персоналу - необхідна умова 
покращення основної діяльності організації. 
Методи оцінювання персоналу організації. 
Організація розвитку персоналу. 

2 

Особистий професійний 
розвиток та планування 
власного часу 

Функції HR-менеджера в сучасній організації. 
Особистий професійний розвиток. 
Планування власного часу. 

2 

Змістовий модуль 2 6 

Забезпечення сучасної 
організації кадрами 

Кадри (людські ресурси) - основний ресурс 
функціонування та розвитку сучасної 
організації. Психологічні основи набору та 
відбору персоналу. Формування людського 
капіталу організації. Адаптація персоналу. 

2 

Навчання, перенавчання та 
розстановка персоналу 

Технології назчання та перенавчання персоналу. 
Розстановка персоналу. Ротація персоналу 
всередині організації. 

2 

Сучасна організація як 
команда 

Контролювання HR-менеджером управлінської 
дисципліни в організації. Використання системи 2 
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стягнень і заохочень за результатами роботи 
персоналу. Технології впливу на персонал для 
вирішення професійних задач. 

Змістовий модуль 3 6 

Лідерські якості HR-
менеджера 

Значення HR-менеджера для сучасної 
організації. Характеристики лідерських якостей 
HR-менеджера. Оптимізація HR процесів. 

2 

Роль лідера у попередженні 
та вирішенні конфліктів 

Причини виникнення конфліктів в організації. 
Методи попередження та вирішення конфліктів. 
Забезпечення сприятливого морально-
психологічного клімату в колективі. 

2 

Інформаційне забезпечення 
управління персоналом 
організації 

Автоматизовані системи управління 
персоналом. Контролювання діяльності 
персоналу на основі використання сучасних 
інформаційних систем. Використання 
інформації для покращення результатів роботи. 

2 

7. Теми практичних занять 

Тема Зміст (план) Кількість 
ауд. годин 

Змістовий модуль 1 11 

Значення персоналу для 
розвитку організації 

Опрацювання теоретичного матеріалу, 
вирішення практичних завдань, проходження 
тестів 

3 

Оцінювання розвитку 
персоналу організації 

Опрацювання теоретичного матеріалу, 
вирішення практичних завдань, проходження 
тестів 

4 

Особистий професійний 
розвиток та планування 
власного часу 

Опрацювання теоретичного матеріалу, 
вирішення практичних завдань, проходження 
тестів 

4 

Змістовий модуль 2 12 

Забезпечення сучасної 
організації кадрами 

Опрацювання теоретичного матеріалу, 
вирішення практичних завдань, проходження 
тестів 

4 

Навчання, перенавчання та 
розстановка персоналу 

Опрацювання теоретичного матеріалу, 
вирішення практичних завдань, проходження 
тестів 

4 

Сучасна організація як 
команда 

Опрацювання теоретичного матеріалу, 
вирішення практичних завдань, проходження 
тестів 

4 

Змістовий модуль 3 11 

Лідерські якості HR-
менеджера 

Опрацювання теоретичного матеріалу, 
вирішення практичних завдань, проходження 
тестів 

3 

Роль лідера у попередженні 
та вирішенні конфліктів 

Опрацювання теоретичного матеріалу, 
вирішення практичних завдань, проходження 
тестів * 

4 

Інформаційне забезпечення 
управління персоналом 
організації 

Опрацювання теоретичного матеріалу, 
вирішення практичних завдань, проходження 
тестів 

4 
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8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 
не передбачено 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

Поточний контроль здійснюється та оцінюється за питаннями, які винесено 
на лекційні заняття, самостійну роботу і практичні завдання. Поточний контроль 
проводять у дистанційному курсі, у формі тестів. 

Система поточного контролю базується на застосуванні таких форм 
контролю: усне опитування за матеріалами лекцій; виконання практичних 
завдань; розв'язання задач і проблемних ситуацій; опитування студентів за 
кожним змістовним модулем; контроль виконання практичних завдань; 
тестування у віртуальному освітньому середовищі на платформі MOODLE. 

Підсумковий контроль проводять за екзаменаційними білетами або у 
віртуальному освітньому середовищі на платформі MOODLE. До підсумкового 
контролю у формі диференційованого заліку допускаються здобувачі, які 
виконали всі завдання і набрали за кожним змістовим модулем та індивідуальним 
завданням більше половини балів від максимально можливих. 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

Змістові модулі Максимальна кількість балів Змістові модулі усього практ. лаб. сам.роб. 
МОДУЛЬ (семестр) 100 - -

Змістовий модуль 1 25 8 17 
Змістовий модуль 2 25 8 17 
Змістовий модуль 3 20 8 12 
Індивідуальне завдання - - - -

Підсумковий контроль ЗО - - 30 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

Види завдань та засоби контролю Розподіл 
балів 

Змістовий модуль 1 25 
Практичне завдання №1 (усна доповідь з питань) 2 
Практичне завдання №2 (виконане ситуаційне завдання) 3 
Практичне завдання №3 (виконане ситуаційне завдання) 3 
Завдання до самостійної роботи (презентація доповіді за означеним напрямом 
дослідження) 

2 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ1 15 
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Змістовий модуль 2 25 
Практичне завдання №4 (виконане ситуаційне завдання) 3 
Практичне завдання №5 (усна доповідь з питань) 2 
Практичне завдання №6 (виконане ситуаційне завдання) 3 
Завдання до самостійної роботи (презентація доповіді за означеним напрямом 
дослідження) 

2 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ2 15 
Змістовий модуль 3 20 

Практичне завдання №7 (виконане ситуаційне завдання) 3 
Практичне завдання №8 (виконане ситуаційне завдання) 3 
Практичне завдання №9 (усна доповідь з питань) 2 
Завдання до самостійної роботи (презентація доповіді за означеним напрямом 
дослідження) 

2 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМЗ 10 
Індивідуальне завдання (РГЗ) -

Підсумковий контроль - екзамен ЗО 
Теоретичне питання 10 
Тестові завдання 10 
Практичне завдання 10 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 100 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою Сума балів за всі види 
навчальної діяльності для екзамену, диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 
82-89 добре зараховано 74-81 добре зараховано 
64-73 задовільно 

зараховано 

60-63 задовільно 

зараховано 

35-59 незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з можливістю 
повторного складання 

0-34 
незадовільно 

з обов'язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано 
з обов'язковим повторним 

вивченням дисципліни 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

Методичне забезпечення 

1. Новікова М.М., Швед А.Б. Конспект лекцій з дисципліни 
«HR-менеджмент» (для студентів магістратури всіх форм навчання 
спеціальності 073 - Менеджмент) / М.М. Новікова, А.Б. Швед; Харк. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків: ХНУМГ, 2021. - с. 

2. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з 
дисципліни «HR-менеджмент» (для студентів магістратури всіх форм навчання 
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спеціальності 073 - Менеджмент). / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва 
ім. О. М. Бекетова; уклад. : М.М. Новікова, А.Б. Швед - Харків : ХНУМГ, 2021. 
- с. 

3. Дистанційний курс «HR-менеджмент» для студентів всіх форм навчання 
за спеціальністю 073 Менеджмент. [Електронний ресурс] - Режим доступу: 
https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=l 817 

Рекомендована література 

Основна 
1. HR-менеджмент: проблеми, стратегії та перспективи: [Колективна 

монографія] / За заг. ред. І.Б. Швець. - Донецьк : ДВНЗ «ДонНТУ», 2013. - 176 с. 
2. Балабанова Л.В. Управління персоналом: [Підручник] / JI.B. Балабанова, 

О.В. Сардак. - Київ: Центр учбової літератури, 2011. - 468 с. 
3. Жуковська В.М. Управління персоналом. Практикум: [навч. посіб.] / 

В.М. Жуковська, І.П. Миколайчук; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ: 
Академвидав, 2006. - 606 с. 

4. Хміль Ф.І. Управління персоналом: [підручник для студ. вищ. навч. 
закладів] / Ф.І. Хміль. - Київ: Академвидав, 2006. - 488 с. 

Допоміжна 
1. Михайлова J1.I. Управління персоналом: [навч. посіб.] / JI.I. Михайлова. -

Київ: Центр учбової літератури, 2007. - 248 с. 
2. Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: навч. посіб. / М.І. Мурашко. -

[3-тє вид., випр. і доп.]. - Київ: Т-во «Знання», КОО, 2008. - 435 с. 
3. Савельева B.C. Управління персоналом: [навч. посіб.] / B.C. Савельева. -

Київ: Професіонал, 2005. - 336 с. 
4. Савченко В.А. Управління розвитком персоналу: [навч. посіб.] / 

В .А. Савченко. - Київ: КНЕУ, 2002. - 351 с. 
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Аркуш актуалізації 

Робоча програма навчальної дисципліни на 202_-202_ навчальний рік переглянута 
та затверджена «Без змін» 

HR-менеджмент 

вид дисципліни, шифр за ОП обов 'язкова ОК 7 
семестр 1-й 
кількість кредитів ЄКТС 4 
форма підсумкового диференційований залік 
контролю 
мова викладання, навчання та українська 
оцінювання 

кафедра менеджменту і публічного адміністрування 

для здобувачів вищої освіти: 
рівень вищої освіти другий (магістерський) 
галузь знань 07 Управління та адміністрування 
спеціальність 073 Менеджмент 
освітньо-професійна Менеджмент організацій і адміністрування 
програма 
форма навчання денна 

Завідувач кафедри МіПА 
яка забезпечує викладання дисципліни 

« » 202_ року (Новікова М.М.) 
підпис прізвище та ініціали 

Гарант освітньої програми Менеджмент організацій і адміністрування 

(Новікова М.М.) 
підпис прізвище та ініціали 

10 


