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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Управління персоналом» являє собою важливу 

складову підготовки спеціалістів. Це пояснюється тим, що Україна в сучасних 

економічних умовах визначила шлях невпинного розвитку усіх сфер 

суспільно-економічного життя з метою підняття якості життя, підвищення 

конкурентного статусу до рівня сучасних світових вимог. 

Відповідно до комплексу проблем, що повинні вирішуватися в процесі 

ефективного управління персоналом, сформульовані та висвітлені додаткові 

теми навчального процесу, спрямованого на поєднання теоретичних знань та 

практичних навичок студентів. 

Об’єкт навчальної дисципліни – соціальна підсистема будь-якої 

організації, яка функціонує в сфері створення товарів і (або) послуг. 

Предмет навчальної дисципліни – процес комплектування організацій 

працівниками, їх розвиток, оцінення й стимулювання, формування 

високоефективних колективів, стратегічного й оперативного управління 

окремими працівниками і їх групами. 

Мета навчальної дисципліни – допомогти студентам та слухачам 

опанувати загальні теоретичні основи та виробити вміння та певні практичні 

навички з планування та організації управління персоналом в умовах ринкової 

економіки. 
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Завдання навчальної дисципліни полягає в тому, щоб, виходячи з 

положень теорії менеджменту і узагальнення практичного досвіду, розкрити 

зміст, організаційні форми проведення роботи в галузі управління персоналом 

підприємства в сучасних умовах. 

Науковою основою дисципліни є комплекс загальноекономічних та 

спеціальних наук, що визначають сутність управління, менеджменту, 

організації виробництва, нормування праці тощо. 

Методичною основою навчальної дисципліни є системний підхід до 

усвідомлення сутності та аналізу усіх етапів управління персоналом на 

виробництві та в установах і методів ефективного управління зазначеними 

процесами. 

Дисципліна «Управління персоналом» є однією з дисциплін, вивчення 

яких сприяє ефективному формуванню у майбутніх спеціалістів навичок та 

відповідного образу економічного мислення, необхідних здібностей для 

подальшого використання у майбутній практичній діяльності за фахом. 

Питання, що розглядаються при вивченні даної дисципліни, являють 

собою великий науковий і практичний інтерес, оскільки застосування 

ефективних заходів з управління персоналом та його управління становлять 

основу подальшого економічного розвитку як відповідного економічного 

суб’єкта так і країни в цілому, ефективного використання трудового 

потенціалу організації. 

 

1. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ РЕФЕРАТУ 

Метою реферату є закріплення отриманих теоретичних знань з 

дисципліні «Управління персоналом» та набуття та систематизації практичних 

навичок з управління персоналом. 

Для виконання поставленої мети реферат містить один розділ – 

теоретичний. У теоретичному розділі студентові пропонується на підставі 
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наявних літературних джерел виконати аналіз стану наданої теми та розкрити 

сутність запропонованих питань.  

Варіанти завдань вибираються за номером студента в списку академічної 

групи. Якщо номер більший за 15, то нумерація тем реферату починається з 1-

го варіанта (наприклад, якщо номер студента за списком академічної групи 

становить №16 –  то студентом виконується варіант №1). 

Зміна номера варіанта, запропонованого змістовного наповнення 

реферату, здійснюється тільки за погодженням викладача-консультанта. У 

іншому випадку – реферат до розгляду та захисту не приймається. 

 

2. СТРУКТУРА Й ЗМІСТ РЕФЕРАТУ 

Титульна сторінка – 1 с. 

Зміст – 1 с. 

Вступ – 1 с. У «Вступі» необхідно визначити мету й завдання реферату, 

актуальність запропонованої теми та ін. (тобто відповідати стандартній 

структурі вступу до будь-якої академічної роботи). Повинно бути заповнено 

приблизно 2/3 сторінки.  

Теоретична частина – 13–17 с. Теоретична частина повинна містити 

висвітлення теми через зазначені теоретичні питання. 

Висновки – 1 с. У «Висновках» необхідно підвести підсумок виконання 

завдання (відповідати стандартній структурі висновку до будь-якої 

академічної роботи). Повинно бути заповнено приблизно 2/3 сторінки. 

Список використаної літератури – 1 с. 

Реферат рекомендується оформлювати за допомогою комп’ютерної 

програми WORD. Правила оформлення повинні відповідати стандартам 

оформлення текстових документів НТУ «ХПІ», що діють на момент виконання 

завдання. Реферат має буди скріплений за допомогою будь-якої папки-

швидкозшивача. Реферати, оформлені без відповідності до чинних стандартів, 

до розгляду не приймаються. 
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3. ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ РЕФЕРАТУ 

Питання теоретичної частини відповідають програмним питанням 

дисципліни «Управління персоналом» з поглибленим вивченням додаткової 

літератури з запропонованих тематик. Список рекомендованої літератури 

наведений нижче, у розділі методичних вказівок до виконання реферату. 

 

Варіанти теоретичної частини реферату: 

Варіант №1. Конфлікти і їх вирішення 

1.1. Теоретичні основи конфліктології як науки; 

1.2. Сутність і методи розв’язання соціальних конфліктів; 

1.3. Організаційні конфлікти та їх розв’язання. 

 

Варіант №2. Управління персоналом як соціальна система 

2.1. Особистість: сутність, структура, організаційна поведінка; 

2.2. Структура й чисельність персоналу підприємства; 

2.3. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників; 

2.4. Компетентність працівника: сутність, види. 

 

Варіант №3. Кадрове планування в організації 

3.1 . Зміст, завдання й принципи кадрового планування; 

3.2 . Методи визначення потреби у персоналу; 

3.3 . Види планів з питань персоналу; 

3.4 . Оперативний план роботи з персоналом. 

 

Варіант №4. Форми й методи комплектування організації персоналом 

4.1 . Організація й джерела залучення персоналу; 

4.2 . Методи підбору персоналу, їх характеристика; 

4.3 . Суть контрактної форми найму та кадрового аудита; 

4.4 . Оптимізація чисельності персоналу. 
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Варіант №5. Професійний розвиток і навчання персоналу 

5.1 . Суть професійного розвитку персоналу й завдання управління ним; 

5.2 . Організація системи професійного навчання персоналу; 

5.3 . Методи й форми професійного навчання; 

5.4 . Підвищення кваліфікації кадрів (персоналу). 

 

Варіант №6. Оцінка економічної й соціальної ефективності діяльності 

персоналу організації 

6.1. Оцінка результатів праці персоналу організації; 

6.2. Оцінка результатів діяльності підрозділів управління персоналом і 

організації в цілому; 

6.3. Класифікація та оцінка витрат на персонал організації; 

6.4. Оцінка економічної ефективності системи управління персоналом. 

 

Варіант №7. Система управління персоналом організації 

7.1. Концепція управління персоналом в організації; 

7.2. Принципи й механізм управління персоналом; 

7.3. Побудова системи управління персоналом; 

7.4. Основні напрямки й методи управління кадрами. 

 

Варіант №8. Організація робочого місця й використання робочого часу 

8.1. Поняття й види робочих місць, їх раціональна організація; 

8.2. Нормування праці; 

8.3. Суть робочого часу, шляхи скорочення його втрат; 

8.4. Гнучкі режими праці. 

 

Варіант №9. Розміщення персоналу 

9.1. Принципи й методи розміщення персоналу; 

9.2. Типові моделі кар’єри; 

9.3. Планування кар’єри 
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9.4. Рух персоналу. 

 

Варіант №10. Структура персоналу організації 

10.1. Організаційна структура; 

10.2. Функціональна структура; 

10.3. Рольова й соціальна структура; 

10.4. Штатна структура. 

 

Варіант №11. Проектування системи управління персоналом 

11.1. Поняття, стадії й етапи організаційного проектування ; 

11.2. Характеристика етапів організаційного проектування; 

11.3. Цілі й функції системи управління персоналом; 

11.4. Організаційна структура системи управління персоналом. 

 

Варіант №12. Кадрова політика підприємства 

12.1. Суть і завдання кадрової політики; 

12.2. Елементи кадрової політики і їх характеристика; 

12.3. Напрямки кадрової політики; 

12.4. Оцінка вибору кадрової політики. 

 

Варіант №13. Адаптація персоналу 

13.1. Сутність, поняття й види адаптації персоналу; 

13.2. Етапи адаптації персоналу; 

13.3. Управління адаптацією. 

 

Варіант №14. Атестація персоналу 

14.1. Поняття й завдання атестації персоналу; 

14.2. Об’єкти й показники атестації; 

14.3. Організація й методи атестації; 

14.4. Етапи проведення атестації. 
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Варіант №15. Мотивація й стимулювання персоналу організації 

15.1. Теорії мотивації персоналу; 

15.2. Мотивація й стимулювання трудової активності персоналу; 

15.3. Управління мотивацією; 

15.4. Організація мотивації на підприємстві. 
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