
1. Назва модуля: Кадровий менеджмент
2. Код модуля: МУБ_6_ПП.14_4
3. Тип модуля: обов’язковий (нормативний)
4. Семестр: 6
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4);

аудиторні години –48 (в т.ч. лекції – 24 год., практичні – 24 год.) 
6. Лектор: Пачева Наталія Олександрівна
7. Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен: 

знати: теоретико-методологічні основи кадрового менеджменту;  історію 
становлення і розвитку підходів у кадровому менеджменті та технологій 
управління кадрами, управління персоналом, управління людськими ресурсами; 
закономірності послідовних трансформацій різноманітних організаційних  культур і 
детермінованість застосування передових способів кадрового менеджменту 
ступенем зрілості національної та корпоративної культури;  технології та методи 
управління персоналом. 

вміти: розробляти фірмову кадрову політику, планувати і прогнозувати 
кадрову роботу, визначати чисельність і склад працівників, кадрові потреби; 
оцінювати кадри управління, працювати з резервом керівників, із фахівцями і 
майстрами, організовувати навчання персоналу, планувати й організовувати 
ділову кар’єру персоналу;  використовувати методи формування стабільного 
висококваліфікованого персоналу, оцінки стану плинності кадрів, розробки і 
впровадження заходів щодо підвищення стабільності кадрів, управління 
мобільністю персоналу на виробництві;  координувати діяльність усіх служб і 
підрозділів організації у галузі ефективного управління людськими ресурсами з 
урахуванням людського фактора;  управляти трудовою дисципліною, організацією 
обліку ефективного використання робочого часу, організацією управління 
вивільненням працівників і плинністю персоналу. 

Спосіб навчання: аудиторні заняття 
8. Необхідні попередні та супутні модулі:
пререквізити: управління персоналом, менеджмент 
кореквізити: кадрове діловодство 
10. Зміст модуля: Теоретичні основи управління персоналом. Еволюція

поглядів. Планування та формування кадрів організацій. Профорієнтація та 
адаптація в системі управління персоналом. Органи управління в системі 
кадрового менеджменту. Розвиток колективу. Кадровий потенціал. Оцінка 
персоналу. Розвиток та навчання. Документація та діловодство. Управління 
діловою кар’єрою.  

11. Рекомендована література:
1. Балабанова Л.В. Управління персоналом. -  К.: Центр учбової літератури, 2011.-

467 с.
2. Михайлова Л.І. Управління персоналом. -  К.: Центр учбової літератури, 2007. – 346

с.
3. Мурашко М.І. Менеджмент персоналу. - К.: Знання, 2006.- 311 с.
4. Кол. авт.:  М.Д. Виноградський, С.В. Бєляєва, А.М. Виноградська Управління

персоналом.- К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 504 с.
5. Менеджмент персоналу: навч. посіб. / [В. М. Данюк, В. М. Петюх, С. О. Цимбалюк

та ін.]; за заг. ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха. – К.: КНЕУ, 2004. – 398 с.
12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна

робота 
13. Методи і критерії оцінювання:



• Поточний контроль (75%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 
науково-дослідне завдання 

• Підсумковий контроль (25%) – екзамен (теоретичні питання) 
14. Мова навчання: українська 

 


