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1. Мета дисципліни 

Метою даної дисципліни є формування у студентів системи теоретичних і прикладних знань у 

галузі стратегічного управління людськими ресурсами сучасної організації з метою 

забезпечення її конкурентоспроможності в ринковому середовищі.  

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 
Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на:  Теорія і практика правозастосування; 

Основи професійної діяльності: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.  Економіка та 

організація бізнеса 

3. Результати навчання 

 

Програмний результат 

навчання 
Методи навчання Форми оцінювання 

Результати навчання за 

дисципліною  

ПРН 9. Знати вимоги до 

діяльності за спеціальністю, 

зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого 

розвитку України, її 

зміцнення як 

демократичної, соціальної і 

правової держави. 

 -------------------------- 

ПРН12. 

Володіти методами та 

інструментарієм для 

обґрунтування 

управлінських рішень щодо 

створення й 

функціонування 

підприємницьких, 

торговельних і біржових 

структур. 

 ------------------------------ 

ПРН15. Оцінювати 

характеристики товарів і 

послуг у підприємницькій, 

торговельній та біржовій 

діяльності за допомогою 

сучасних методів. 

  ---------------------------------- 

ПРН 16.  

Знати нормативно-правове 

забезпечення діяльності 

підприємницьких, 

торговельних та біржових 

структур і застосовувати 

його на практиці. 

Словесні, наочні, 

практичні, 

репродуктивні, 

пояснювально-

ілюстративні, 

дослідницькі, 

аналітичні. 

Розв’язок задач.  

Самостійна робота.  

 

усний контроль у 

вигляді 

фронтального 

опитування; 

поточне 

тестування, 

самостійна 

письмова робота, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вміти:  

ПРН 9 Вміти розробляти 

основні контури 

стратегії управління 

людськими ресурсами 

залежно від конкретної 

ситуації. 

 ------------------------------- 

 ПРН 12 Вміти 

визначати і розподіляти 

завдання стратегічного 

управління людськими 

ресурсами між службою 

управління персоналом, 

лінійними та 

функціональними 

керівниками, іншими 

суб’єктами. 

 ------------------------------ 

 ПРН 15 Аналізувати та 

встановлювати 

відповідність між 

стратегією розвитку 

організації і стратегією 

управління людськими 

ресурсами. 

  -----------------------------  

ПРН 16 Проводити 

діагностику 

внутрішнього і 

зовнішнього середовища 

організації в аспекті її 

основної складової — 

людських ресурсів;  
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ПРН 17. Вміти вирішувати 

професійні завдання з 

організації діяльності 

підприємницьких, 

торговельних та біржових 

структур і розв’язувати 

проблеми у кризових 

ситуаціях з урахуванням 

зовнішніх та внутрішніх 

впливів. 

ПРН 17 Формулювати 

стратегію управління 

людськими ресурсами 

відповідно до загальних 

стратегій розвитку 

організації. 

 

 

 

 

 

 

   

4. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. HR-cтратегія 

 

Змістовний модуль 1. HR стратегія у загальній стратегії компанії. 

 Сутність планування і особливості його здійснення на підприємстві в сучасних  умовах. 

Планування як наука. Процес планування і вибір рішень в умовах ринкової економіки. Планування як 

функція управління підприємством. Система планів підприємства. Маркетингові дослідження і 

планування збуту продукції. Виробництво продукції.  

Змістовний модуль 2. Побудова ефективних  HR-стратегій.  
Оперативно-календарне планування і контроль. Матеріально-технічне забезпечення 

виробництва. Забезпечення операційної діяльності виробничою потужністю. Методика 

розрахунку виробничої потужності. Система показників виробничої потужності. Персонал і 

оплата праці. Виробнича інфраструктура. Витрати виробництва. Фінансове планування і контроль 

на підприємстві. 

Змістовний модуль  3. Управління кар'єрою - як елемент HR-стратегії. 

Планування і контроль оновлення продукції. Формування планів оновлення продукції, їх склад і 

завдання. Оптимізаційні планові розрахунки нововведень продукції. Організаційно-технічний розвиток. 

Технічний та організаційний розвиток підприємства. Оцінка технічного рівня розвитку підприємства. 

Бізнес-планування. 

 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього* лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 150 34 34 - 82 

Змістовий модуль 1 38 12 12 - 14 

Змістовий модуль 2   38 12 12 - 14 

Змістовий модуль 3   39 10 10 - 19 

РГР 20    20 

Підсумковий контроль, іспит 15 - - - 15 
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6. Теми лекцій 

Тема  Зміст (план) 

Кількість 

ауд. 

годин 

Змістовий модуль 1 HR стратегія у загальній стратегії компанії. 

Тема1. Методологія 

стратегічного управління 

людськими ресурсами. 

 

Сутність і необхідність стратегічного управління людськими 

ресурсами (персоналом). Поняття вертикальної та 

горизонтальної відповідності у моделі стратегічного 

управління людськими ресурсами.  Еволюція наукових 

поглядів на стратегічне управління людськими ресурсами та їх 

порівняльний аналіз.   

 

2 

Тема 2.  Сутність і види 

стратегії управління 

людськими ресурсами . 

  

 

Стратегія управління людськими ресурсами: сутність і фактори 

формування .  Компетенції персоналу як основа стратегії 

розвитку організації. Модель стратегії управління людськими 

ресурсами, заснована на компетенціях .Види та класифікаційні 

ознаки стратегій управління людськими ресурсами.  

 

4 

Тема 3. Стратегічна 

роль служби 

управління людськими 

ресурсами .  

 

Зміна функцій кадрової служби в умовах стратегічного 

управління. Організаційна структура кадрової служби у 

стратегічному управлінні сучасною організацією.  

Фахівці служби управління персоналом як стратегічні партнери 

організації. Менеджер з персоналу в управлінській команді 

стратегічного менеджменту . Бюджетування та контроль витрат 

на управління персоналом.  

 

 2 

Тема 4. Стратегічний 

аналіз управління 

людськими ресурсами 

організації 

Етапи та елементи стратегічного аналізу управління 

людськими ресурсами організації.  

 Діагностика внутрішнього середовища людських ресурсів 

організації 

  

 

       4 

Змістовий модуль 2 Побудова ефективних  HR-стратегій 

Тема 5. Аналіз 

стратегічних 

можливостей 

лідерства, команди і 

організації .  

 

Лідерство як фактор реалізації стратегії управлінні персоналом. 

Аналіз стратегічних можливостей команди і командоутворення. 

Діагностика організації на готовність до запровадження 

стратегічного управління людськими ресурсами.  

 

2 

Тема 6. Процес 

стратегічного 

управління 

людськими ресурсами 

Етапи та елементи процесу стратегічного управління людськими 

ресурсами  

Формування стратегії управління людськими ресурсами . 

Структурний метод розроблення стратегії управління 

людськими ресурсами  

Реалізація стратегії управління людськими ресурсами. 

 

4 

Тема 7. Організаційні 

стратегії управління 

людськими ресурсами 

. 

 

 

Процес розроблення стратегії корпоративної культури . 

Оцінювання ефективності стратегії управління корпоративною 

культурою .  Стратегії управління організаційними змінами.  

Стратегії розвитку трудових відносин . 

 

2 
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Тема 8. Стратегії 

управління 

людськими ресурсами 

на різних стадіях 

розвитку організації.  

 

 

Життєвий цикл організації як фактор стратегічного управління 

персоналом. 

Особливості стратегії управління людськими ресурсами на 

різних стадіях життєвого циклу організації. Зміни організаційної 

культури на різних стадіях життєвого циклу організації . 

Урахування стадій життєвого циклу працівника у процесі 

стратегічного управління персоналом . 

 

2 

Тема 9.Функціональні 

стратегії управління 

людськими ресурсами 

Стратегічне планування людськими ресурсами. Стратегії 

розвитку людськими ресурсами. Поняття стратегічної мотивації 

та стратегія винагороди. 

2 

Змістовий модуль 3 Управління кар'єрою - як елемент HR-стратегії 

Тема 10. Моделі та 

стратегії кар’єри. 

Принципи кар’єрної 

стратегії  

Типологія кар’єри. Моделі кар’єри. 
Стратегії кар’єри.  Взаємодія типів особистості та типів 
кар’єри. 

 

 

       4 

Тема 11. Вплив  

управління продуктив- 

ністютью та ефектив- 

ністю праці на ділову 

 кар’єру  

Ефективність праці: теоретичні аспекти. Продуктивність і 

рентабельність праці як основні показники її ефективності. 

Показники і методи вимірювання продуктивності праці. 

Фактори і резерви підвищення продуктивності праці. 

Програми управління продуктивністю праці на підприємстві. 

 

2 

Тема 12. Оцінювання 

ефективності 

стратегічного 

управління людськими 

ресурсами.  

 

Цілі, напрями та збалансовані показники оцінювання 

ефективності стратегічного управління людськими ресурсами . 

Система показників ефективності діяльності служби 

управління персоналом.   

  

 

4 

всього  34 

 

 7. Теми практичних занять 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1  

Тема1. Методологія 

стратегічного управління 

людськими ресурсами. 

 

Семинар 

Закріплення теоретичного матеріалу за темою. 

Еволюція наукових поглядів на стратегічне управління 

людськими ресурсами та їх порівняльний аналіз.   

 

2 

Тема 2.  Сутність і види 

стратегії управління 

людськими ресурсами . 

  

 

ПЗ 

Закріплення теоретичного матеріалу за темою. 

Розробка моделей стратегії управління людськими 

ресурсами, заснована на компетенціях .Види та 

класифікаційні ознаки стратегій управління людськими 

ресурсами.  

 

4 

 

Тема 3. Стратегічна 

роль служби 

управління людськими 

ресурсами .  

 

 

ПЗ 

Закріплення теоретичного матеріалу за темою. 

Розгляд прикладів бюджетування та контроль витрат на 

управління персоналом.  

 

  

2 
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Тема 4. Стратегічний 

аналіз управління 

людськими ресурсами 

організації 

ПЗ 

Закріплення теоретичного матеріалу за темою. 

Аналіз зовнішніх можливостей та загроз. Оцінка ситуації 

на ринку праці та перспектив його розвитку. 

SWOT-аналіз управління людськими ресурсами організації. 

  

 

 

 

 

4 

Змістовий модуль 2 

Тема 5. Аналіз 

стратегічних 

можливостей 

лідерства, команди і 

організації .  

 

Семинар 

Закріплення теоретичного матеріалу за темою. 

 Діагностика організації на готовність до запровадження 

стратегічного управління людськими ресурсами.  

 

2 

Тема 6. Процес 

стратегічного 

управління людськими 

ресурсами 

ПЗ 

Закріплення теоретичного матеріалу за темою. 

Розробка варіантів структурних методів розроблення 

стратегії управління людськими ресурсами  

Приклади реалізації стратегії управління людськими 

ресурсами. 

 

4 

Тема 7. Організаційні 

стратегії управління 

людськими ресурсами . 

 

 

ПЗ 

 Закріплення теоретичного матеріалу за темою. 

Оцінювання ефективності стратегії управління 

корпоративною культурою .  Стратегії управління 

організаційними змінами.  Стратегії розвитку трудових 

відносин . 

 

2 

Тема 8. Стратегії 

управління людськими 

ресурсами на різних 

стадіях розвитку 

організації.  

 

 

Семінар 

Закріплення теоретичного матеріалу за темою. 

Розробка змін організаційної культури на різних стадіях 

життєвого циклу організації . Урахування стадій життєвого 

циклу працівника у процесі стратегічного управління 

персоналом  

 

2 

Тема 9.Функціональні 

стратегії управління 

людськими ресурсами 

ПЗ  

Впровадження системи грейдів. Моделювання умов 

формування та використання соціального пакета. 

Розроблення компенсаційних пакетів. Особистий бонус. 

Командний бонус. 

 

2 

Змістовий модуль 3 

Тема 10. Моделі та 

стратегії кар’єри. 

Принципи кар’єрної 

стратегії 

ПЗ 

Закріплення теоретичного матеріалу за темою. 

Характеристики основних моделей кар’єри на вироб-

ництві. Взаємозв’зок типів особистості та типів кар’ри 

 

4 
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Тема 11. Вплив  

управління продуктив- 

ністютью та ефективні 

стю праці на ділову  
кар’єру  

ПЗ 

 Закріплення теоретичного матеріалу за темою. 

Методи виявлення і практичної реалізації резервів 

зростання продуктивності. Роль нормування праці у 

виявленні і використанні внутрішньовиробничих резервів 

зниження ефективності праці. 

 

2 

Тема 12. Оцінювання 

ефективності 

стратегічного 

управління людськими 

ресурсами.  

 

ПЗ 

Закріплення теоретичного матеріалу за темою.  

Методи підвищення ефективності стратегічного управління 

людськими ресурсами . Зарубіжний досвід підвищення 

ефективності стратегічного управління персоналом.  

 

4 

всього  34 

 

 8. Індивідуальне завдання 

 

   При вивченні даної дисципліни навчальним планом передбачено виконання розрахунково-

графічного завдання (РГР). РГР складається з 2 розділів. У  першому  розділі  студент  

розглядає  організаційно-економічну характеристику діяльності підприємства, у другому - 

виконує техніко - економічне обґрунтування господарської діяльності підприємства (за 

варіантами). 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

Поточний контроль: поточне тестування, розрахунково-графічне завдання у системі 

Moodl.  

Підсумковий контроль: тестування під час проведення іспиту у системі Moodl. 
https://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=2996 

 

 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 
  

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 100    

Змістовий модуль 1 20 10 - 10 

Змістовий модуль 2   20 10 - 10 

Змістовий модуль 3   20 10 - 10 

РГР 10   10 

Підсумковий контроль 30 - - - 
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Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 
 

Види завдань та засоби контролю 

 

Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1  20 
Робота на практичному занятті за темою 1 (усне опитування, виконання 

практичних завдань) 
2 

Робота на практичному занятті за темою 2 (усне опитування, виконання 

практичних завдань) 
3 

Робота на практичному занятті за темою 3 (усне опитування, 

виконання практичних завдань) 

3 

Робота на практичному занятті за темою 4 (усне опитування, 

виконання практичних завдань) 

2 

Виконання завдань до самостійної роботи  8 
Контроль за ЗМ1 (тестування на платформі Moodle) 2 

Змістовий модуль 2 20 
Робота на практичному занятті за темою 5 (усне опитування, виконання 

практичних завдань) 
2 

Робота на практичному занятті за темою 6 (усне опитування, виконання 

практичних завдань) 
2 

Робота на практичному занятті за темою 7 (усне опитування, 

виконання практичних завдань) 

2 

Робота на практичному занятті за темою 8 (усне опитування, 

виконання практичних завдань) 

2 

Робота на практичному занятті за темою 9 (усне опитування, 

виконання практичних завдань) 

2 

Виконання завдань до самостійної роботи  8 
Контроль за ЗМ2 (тестування на платформі Moodle) 2 

Змістовий модуль 3 20 
Робота на практичному занятті за темою 10 (усне опитування, виконання 

практичних завдань) 
3 

Робота на практичному занятті за темою 11 (усне опитування, виконання 

практичних завдань) 
3 

Робота на практичному занятті за темою 12 (усне опитування, 

виконання практичних завдань) 

4 

Виконання завдань до самостійної роботи  8 
Контроль за ЗМ3 (тестування на платформі Moodle) 2 

РГР 10 

Підсумковий контроль –іспит 30 

Тест підсумкового контролю у системі Moodl- 

https://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=2996  

30 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 
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Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,  диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

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. Дистанційний курс дисципліни:  
2. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навчальний посібник для студентів 

економічних спеціальностей  усіх форм навчання / В. М. Прасол; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва. 

– Вид. 2-ге допов. та     перероб. – Х.: ХНУМГ, 2013 – 307 с.   

ISBN 966-695-088-Х, https://eprints.kname.edu.ua/36974/ 

3.Конспект лекцій для вивчення навчальної дисципліни  «Планування і контроль на 

підприємстві» (для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» 

галузі знань 05–Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність;  051– Економіка) /Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; 

уклад. : В.М. Прасол.– Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 2021, – 151 с. 
https://eprints.kname.edu.ua/57731/  

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

1. Управление персоналом организации : Учебник / Под ред. проф. А. Я. Кибанова. — М.: 

ИНФРА-М, 2005. — 638 с.  

2. Гримблат С. О., Воронов М. В. Стратегия управления персоналом. — К.: Ника-центр, 2004. 

— 190 с.  

3. Маслов В. И. Стратегическое управление персоналом в условиях эффективной 

организационной культуры : Учебник. — М.: Финпресс, 2004. — 288 с.  

4. Апенько С. Н., Коньшунова А. Ю. Стратегическое управление персоналом в динамической 

среде функционирования организаций. — Омск : Изд-во ОмГУ, 2007. — 292 с. 48  

5. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами : Пер. с англ. — М.: 

ИНФРА-М, 2002. — VIII. — 328 с.  

6. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами: Пер. с англ. 8-е изд. — СПб.: 

Питер, 2007. — 832 с. 

 7. Вакульчик О., Ступнікер Г. Модель економічної діагностики інтелектуального капіталу 

промислового підприємства // Економіст. — 2009. — № 3. — С. 35—36.  

8. Петрова І. Л. Інтелектуальний капітал в стратегічних координатах розвитку підприємства // 

Зайнятість та ринок праці. — 2010. — Вип. 23. — С. 60—71 

9. Петрова, І. Л. Стратегічне управління людськими ресурсами : навч. посіб. / І. Л. Петрова. — 

К. : КНЕУ, 2013. — 466 c. ISBN 978-966-483-647-7  

https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/petrova_0003.pdf 

 

Обладнання,  устаткування, програмні продукти 

 

1. Освітній компонент не потребує спеціального матеріально-технічного обладнання.  


