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Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

↓↓↓ 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 4  
 

Нормативна  
 
 

Рік (роки) підготовки 

3-й 3-й 

Семестр(и) 

5-й 5-й 

Загальна  
кількість  
годин –  120 

Галузь знань 
07 Управління та 

адміністрування 

 

Лекції: 

15 - год. 6 - год. 

Модулів – 1 

Практичні, семінарські: 

30 - год. 6 - год. 

Змістових 
 модулів (ЗМ) – 3 

Лабораторні: 

- год. - год. 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 3 
самостійної роботи 
студента – 10 
 
 

Індивідуальне 
(науково-дослідне) 
завдання (ІЗ): 
для денної форми 
навчання творча 
робота на тему: 
 «Як я бачу своє 
працевлаштування»; 
для заочної форми 
навчання – складання 
реферату за 
визначеною темою. 
 

076 – Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність  
 

Освітній рівень: 
 

бакалавр 

Самостійна робота: 

60 - год. 93 - год. 

Індивідуальні завдання:  

15 - год. 15 - год. 

Вид контролю: 

екзамен  
 

екзамен  
 

 
Питома вага кількості аудиторних годин в загальному обсязі дисципліни 

становить:  
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 для денної форми навчання – 30 %; 
для заочної форми навчання – 10 %. 
 
 

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

2.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Управління людським капіталом» 
є  формування теоретичних знань, умінь та практичних навичок щодо створення 
та управління людським капіталом, обґрунтування напрямків розвитку людського 
капіталу та забезпечення його функціонування. 
 
2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління людським 
капіталом» є вивчення принципів управління розвитком людського капіталу на 
макро та макрорівнях, формування вмінь щодо аналізу процесів управління 
розвитком людського капіталу, набуття навичок оцінки ефективності управління 
розвитком людського капіталу, розроблення моделей просування та 
комерціалізації людського капіталу. 
2.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

– теоретичні та прикладні засади управління розвитком людського капіталу; 
– сутність кадрового прогнозування й планування; 
– сучасні методи залучення персоналу й раціональну сферу їх використання.  

 
вміти: 

 використовувати методи теоретичного аналізу процесів управління 
розвитком людського капіталу; 

  аналізувати отримані дані з оцінки процесів управління розвитком 
людського капіталу; 

 критично осмислювати проблеми теоретичного та прикладного значення 
управлінських рішень в області розвитку людського капіталу; 

 ініціювати, розробляти та впроваджувати інновації на різних рівнях 
функціонування підприємства; 

– володіти технологією планування процесів управління розвитком 
людського капіталу;  

– володіти методами оцінки ефективності системи управління розвитком 
людського капіталу; 

– розробляти моделі мотивації для творчих колективів;  
– визначати ризики в прийнятті рішень з управління розвитком людського 

капіталу; 
мати компетентності :  

- ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
- ЗК4. Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і 

культурний рівні. 
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- ЗК5. Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації 
(креативність). 

- ЗК8. Здатність фахово аналізувати інформацію, оцінювати повноту та 
можливості її використання. 

- СК1. Здатність організовувати діяльність підприємства в сучасних умовах 
господарювання. 

 
 

Програма навчальної дисципліни 
 

МОДУЛЬ 1 УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ 
 

Змістовий модуль 1 (ЗМ 1). Теоретичні засади управління людським капіталом 

Тема 1 Концептуальні основи теорії і практики управління людським 
капіталом 

Актуалізація проблеми управління людським капіталом. Управління 
людським капіталом як навчальна дисципліна. Співвідношення понять 
«управління людським капіталом» і «управління людськими ресурсами», 
«людський ресурс» і «людський капітал». Цілі і завдання управління людським 
капіталом. Види діяльності та ролі з управління людським капіталом. Функції 
управління людським капіталом. Професійна етика у сфері управління людським 
капіталом. Політичні та організаційні аспекти управління людським капіталом. 
 

Тема 2  Області застосування методів управління людським капіталом 
 

Області застосування методів управління людським капіталом: кар’єра, 
зобов’язання, комунікації, дисципліна і звільнення, матеріальні стимули, 
проектування праці, оцінка результатів праці, система оплати праці, навчання, 
переміщення, розвиток менеджменту, набір і відбір персоналу. 

 
Змістовий модуль 2 (ЗМ 2). Розвиток людського капіталу 

 

Тема 3  Проблема ролі культури в управлінні людським капіталом 
 
Поняття організаційної культури. Організаційні та національні культури. 

Відмінності національних культур. Національна культура і функціонування 
організацій. Аспекти організаційної культури. Управління організаційними 
культурами. Культурні моделі в міжнародному менеджменті. Класифікація 
товариств по відношенню до основних проблемних зон: ставлення до природи, 
напрямок діяльності, людські відносини. Програми-тренінги, що підвищують 
професіоналізм менеджерів в області міжнаціональної організаційної культури. 
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Тема 4  Міжнародний досвід управління людським капіталом 

 

Проблема розвитку людського капіталу. Основні тенденції управління 
людським капіталом в міжнародних транснаціональних компаніях. 
Американський підхід до управління людським капіталом. Європейська модель 
управління людським капіталом. Японська модель управління людським 
капіталом. Проблема управління людським капіталом в країнах, що розвиваються. 
Завдання і основні напрямки розвитку людського капіталу. Проблема розвитку 
управлінських кадрів в Україні. 

 
Змістовий модуль 3 (ЗМ 3). Інструментарій управління людським капіталом 

на підприємствах, організаціях та установах 

 

Тема 5  Класифікація людського капіталу та його структура 
 
Індивідуальний людський капітал – індивідуальний рівень. Людський 

капітал підприємства (фірми) – мікрорівень регіональний. Людський капітал – 
мезорівень національний. Людський капітал – макрорівень наднаціональний. 
Людський капітал – глобальний рівень. Вартість індивідуального людського 
капіталу. Вартість національного людського капіталу. 

 
Тема 6  Організація і нормування праці 
 
Поняття організації праці. Основні напрямки організації праці. Сутність і 

значення процесів суспільного поділу і кооперування праці, їхній взаємозв’язок і 
взаємозалежність. Поділ і кооперування праці на підприємстві, їхні форми. 
Організація і обслуговування робочих місць. Поняття робочого місця, робочої 
зони. Класифікація, спеціалізація і оснащення робочих місць. Планування 
робочих місць. Основні функції обслуговування робочих місць, форми й системи 
такого обслуговування..  

Вдосконалення умов праці. Державна система охорони праці в Україні. 
Робочий день, робочий час, його склад і структура, режим роботи. Законодавче 
регулювання робочого часу і часу відпочинку. Регулювання міри праці засобами 
нормування праці й планування виробничих завдань. Сутність і зміст процесу 
нормування праці.  Методи нормування і способи вдосконалення норм. 

 

Тема 7 Мотивація, стимулювання та управління системою винагород 
персоналу 

 
Мотивація персоналу: сутність і значення. Теорії мотивації персоналу. 

Управління мотивацією. Матеріальна та нематеріальна мотивація. Організація 
заробітної плати та преміювання за умов ринкової системи господарювання. 
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Тема 8  Методи оцінки людського капіталу 
 
Метод натуральної (тимчасової) оцінки, вимірювання людського капіталу. 

Метод капіталізації майбутніх доходів. Метод розрахунку прямих витрат на 
працівника. Метод конкурентної оцінки вартості людського капіталу. Метод 
перспективної вартості людського капіталу. Метод оцінки вартості людського 
капіталу на основі випробувань в середовищі бізнесу. Метод оцінки людського 
капіталу на основі системи «ділових навчань».  

 
2. Структура навчальної дисципліни 

 

Змістові модулі  
та теми 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

лек лаб пр/сем срc лек лаб пр/сем срc 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МОДУЛЬ 1. Управління людським капіталом 
 (семестр 5) 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади управління людським капіталом 
Тема 1. 8 1  2 5 8,5 0,5   8 
Тема 2. 13 2  4 7 8,5 0,5   8 
 

Змістовий модуль 2 (ЗМ 2). Розвиток людського капітал 

Тема 3. 13 2  4 7 8,5 0,5   8 
Тема 4. 13 2  4 7 8,5 0,5   8 
Разом за ЗМ 1 47 7  14 26 34 2   32 
Змістовий модуль 3 (ЗМ 3). Інструментарій управління людським капіталом 

на підприємствах, організаціях та установах 

Тема 5. 13 2  4 7 11,5 0,5   11 
Тема 6. 17 2  4 11 21 2  2 17 
Тема 7. 14 2  4 8 19,5 0,5  2 17 
Тема 8. 14 2  4 8 19 1  2 16 
Разом за ЗМ 2 58 8  16 34 71 4  6 61 
Індивідуальне (науково-дослідне) завдання (ІЗ): 
для денної форми навчання творча робота на тему: «Як я бачу своє 
працевлаштування»; 
для заочної форми навчання – складання реферату за визначеною темою. 

 
Індивідуальне 
(науково-дослідне) 
завдання (ІЗ) 
 

15    15 15    15 

Усього годин 120 15  30 75 120 6  6 108 
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3. Теми семінарських занять 

Не передбачено 
 

4.  

5. Теми практичних занять 

№ 
Назва теми 

Кількість годин 
з/п денна заочна 
1 Тема 1. Концептуальні основи теорії і практики 

управління людським капіталом 
2 - 

2 Тема 2. Області застосування методів управління 
людським капіталом  

4 - 

3 Тема 3. Проблема ролі культури в управлінні 
людським капіталом  

4 - 

4 Тема 4. Міжнародний досвід управління людським 
капіталом 

4  

5 Тема 5. Класифікація людського капіталу та його 
структура 4 - 

6 Тема 6. Організація і нормування праці  4 2 
7 Тема 7. Мотивація, стимулювання та управління 

системою винагород персоналу 
4 2 

8 Тема 8. Методи оцінки людського капіталу 4 2 
 Разом 30 6 

 

7. Теми лабораторних занять 

Не передбачено 
8. Самостійна робота 

№ 
Назва теми 

Кількість годин 
з/п денна заочна 
1. Тема 1. Концептуальні основи теорії і практики 

управління людським капіталом 
5 8 

2. Тема 2. Області застосування методів управління 
людським капіталом  

7 8 

3. Тема 3. Проблема ролі культури в управлінні 
людським капіталом  

7 8 

4. Тема 4. Міжнародний досвід управління людським 
капіталом 

7 8 

5. Тема 5. Класифікація людського капіталу та його 
структура 

7 11 

6. Тема 6. Організація і нормування праці  11 17 
7. Тема 7. Мотивація, стимулювання та управління 

системою винагород персоналу 
8 17 
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8. Тема 8. Методи оцінки людського капіталу 8 16 
9. Індивідуальне (науково-дослідне) завдання 15 15 
 Разом 75 108 

 
9. Індивідуальне (науково-дослідне) завдання (ІЗ): 

Для денної форми навчання – творча робота на тему: «Як я бачу своє 
працевлаштування»; 

для заочної форми навчання – складання реферату за визначеною темою. 
 Мета завдання – закріплення та поглиблення теоретичних знань, здобутих 

при вивченні дисципліни, формування практичних навичок у прийнятті рішень у 
сфері управління людським капіталом.  

 
10. Методи навчання 

Словесні, наочні, практичні, репродуктивні (пояснювально-ілюстративні). 
Виконання вправ. Конспектування лекцій. Самостійна робота. 

 
11. Методи контролю 

Тестування. Практична перевірка умінь і навичок. Виконання вправ. 
Письмовий контроль. Екзамен. 

 
12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

екзамен 
Поточна атестація та самостійна робота Підсумковий 

контроль 
(екзамен) 

Сума ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ3 ІЗ 
(контрольна 

робота) 15 % 15 % 30 
10 % 

30% 100% 
70% 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів 
 за всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка за національною шкалою Оцінка 
 за 

шкалою 
ЄКТС 

для екзамену, 
 курсового проекту (роботи), 

практики, диф. заліку 
для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

А 
82-89 

добре 
В 

74-81 С 

64-73 
задовільно 

D 

60-63 E 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 
Fx 

0-34 
незадовільно 

 з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано 
 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
F 
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13. Рекомендована література 
Базова 

 
1. Управління людським капіталом: конспект лекцій/ О.В. Соловйов. – 

ХНУМГ, 2019. – 156с. 
2. Корпоративна культура: навч. посібник / за заг. ред. Г. Л. Хаєта. – Київ : 

Центр навчальної літератури, 2003. – 403 с.  
3. Управління людськими ресурсами: філософські засади: навч. посібник / 

за ред. В. Г. Воронкової. – Київ: Професіонал, 2006. – 576 с. 
 

 
Допоміжна 

1. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами  
М. Армстронг : пер. с англ. – Москва : ИНФРА-М, 2002. – VIII. – 328 с. 

 2. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами /  
М. Армстронг : пер. с англ. 8-е изд. – Санкт-Петербург.: Питер, 2007. – 832 с.  

3. Вакульчик О. Модель економічної діагностики інтелектуального капіталу 
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