
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП16. 
2. Назва: Організація праці HR-менеджера 
3. Тип: обов’язковий. 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський).  
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3. 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6. 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5,5. 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Безтелесна Л.І., 
д.е.н., професор кафедри трудових ресурсів і підприємництва. 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• організовувати робоче місце і робочий час HR-менеджера; 

•  організовувати і  вести кадрову документацію та з оплати праці; 

•  будувати індивідуальні плани розвитку персоналу; 

•  організовувати розвиток бренду роботодавця; 

• оцінювати персонал за компетенціями та налагоджувати  комунікаційні канали; 

• вести переговори з топ-менеджерами та працівниками  по укладанню договорів, 
положень  та  утриманню працівників. 

10. Форми організації занять: аудиторне навчання (лекції, практична підготовка), 
самостійна робота, контрольні заходи (поточний контроль). 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: ринок праці, 
управління персоналом, менеджмент. 
12. Зміст курсу:  
Застосування цільового управління як необхідність організації праці HR-менеджера. 
Організація робочого місця та робочого часу HR-менеджера. Організація рекрутингу 
персоналу. Організація кадрового діловодства. Організація оплати праці. Організація та 
проведення телефонної розмови HR-менеджером з кандидатом. Організація та проведення 
HR-менеджером  співбесіди з кандидатом. Організація та формування HR-менеджером 
індивідуального плану розвитку персоналу. Організація HR-менеджером процесу 
навчання та інформування рекрутерів. Організація роботи HR-менеджера з розвитку 
бренду роботодавця. Організація праці HR-менеджера з проведення оцінки кандидатів по 
компетенціях. Організація праці HR-менеджера у підготовчому процесі проведення 
переговорів. Організація HR-менеджером роботи з  формування комунікацій. Організація 
роботи HR-менеджера із  утримання співробітників. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  
1.  Безтелесна Л.І. Організація управлінської праці : Інтерактивний комплекс навчально-
методичного забезпечення дисципліни. Рівне : НУВГП, 2005. 71с. 
2. Данюк В.М., Петюх В.М., Цимбалюк С.О., Крушельницька Я.В., Леонтенко О.М., ін. 
Менеджмент персоналу: Навч. посіб.  Київ: КНЕУ, 2006. 398 с. 
3. Щебликіна О.І., Грибова Д.В. Основи менеджменту: Навч. посіб. Мелітополь, 2015. 
479с.  
4. Цимбалюк С.О. Бренд роботодавця: методологія дослідження та практика 
формуванн: монографія. – Київ, КНЕУ, 2019. 227с.  
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
30 год. лекцій, 28 год. лабораторних занять, 107 год. самостійної роботи. Разом – 165 год.  
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, ділові ігри, кейс-методи, 
робота у малих групах, використання мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.  
Підсумковий контроль: залік в кінці 6 семестру.  
Поточний контроль (100 балів): модульний контроль, опитування, виконання 
індивідуальних завдань.  
16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри трудових ресурсів  
і підприємництва, д.е.н., професор    Г.Ю. Міщук  
  
Розробник 
д.е.н., професор                                                                               Л.І.Безтелесна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: PP 16. 
2. Title: Оrganization of labour HR-manager  
3. Type: obligatory. 
4. Level of higher education: the 1nd (Bachelor's degree). 
5. Year of study when the discipline is proposed: 3. 
6. Semester when the discipline is studied: 6. 
7. Number of established ECTS credits: 5,5. 
8. Surname, initials of the lecturer/ lecturers, scientific degree, position: L. Beztelesna, 
Doctor of Economic Sciences (Ph.D.), professor. 
9. Learning outcomes: after studying the discipline the student must be able to: 

• оrganize the HR manager's workplace and working hours; 

• organize and maintain personnel records and remuneration; 

• develop individual staff development plans; 

• organize the development of the employer brand; 

• assess staff competencies and establish communication channels; 

• negotiate with senior executives and contracting, employee retention and retention officers. 
10. Forms of organizing classes: training classes (lectures, practical training), independent 
work, control measures. 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: labor market, personnel 
management, management.  
12. Course content: Application of target management as a necessity for organization of work 
of HR-manager. Organization of workplace and working hours of HR-manager. Organization of 
staff recruitment. Organization of personnel records. Organization of remuneration. Organizing 
and conducting a telephone conversation with the HR manager with the candidate. Organizing 
and conducting an HR interview with a candidate. Organization and formation of an HR plan 
for the individual staff development plan. Organization of HR-manager process of training and 
informing recruiters. Organization of work of HR-manager on development of employer brand. 
Organization of work of HR-manager on carrying out assessment of candidates on competences. 
Organization of work of HR-manager in the preparatory process of negotiations. Organization 
of HR-manager of work on formation of communications. Organization of work of HR-manager 
on retention of employees. 
13. Recommended editions:  
1. L. Beztelesna Organization of managerial work: An interactive complex of educational and 
methodological support of discipline. Rivne: National University of Water and Environmental 
Engineering, 2005.71 p. 
2. V. Danyuk, V. Petyukh, S. Tsymbalyuk, Y. Krushelnytska, O. Leontenko, and others. Staff 
Management: Tutorial.- Kyiv: KNEU, 2006. 398 p. 
3. Scheblikina OI, Gribova DV Fundamentals of Management: Tutorial. - Melitopol, 2015. 479р. 
4. Tsymbalyuk SO Employer brand: research methodology and practice of formation: 
monograph. - Kyiv, KNEU, 2019. 227p. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 30 hours, laboratory work– 28 hours, independent work – 107 hours. Total – 165 
hours.  
Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, business games, case 
studies, work in small groups, using multimedia tools. 
15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 
Final control: credit at the end of semester 6ю.  
Current control (100 points):  modular control, surveys, doing of individual tasks. 
16. Language of teaching: Ukrainian. 
 

Head of the Department of Labor and  
Entrepreneurship, Prof.        G. Mishchuk 

        
 Prepared by  

       Doctor of Economic Sciences (Ph.D.), professor               L. Beztelesna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


