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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Сучасний етап розвитку бізнесу характеризується тим, що 

дедалі більше керівників усвідомлюють важливу роль персоналу 

і приходять до висновку про те, що тільки цілеспрямована та 

постійна робота з персоналом може принести успіх. Головним 

завданням керівництва є знаходження таких принципів та 

механізмів, які дозволять створювати ефективну систему 

управління персоналом, орієнтовану на взаємовигідну 

стратегічну співпрацю самої організації з її працівниками. 

Успішні підприємства вкладають великі кошти у розвиток 

трудових ресурсів, розглядаючи їх  не як витрати, а як свої 

активи. Саме людський капітал забезпечує 

конкурентоспроможність та економічну ефективність більшості 

сучасних підприємств. Кадровий менеджмент підприємства є 

одним із найвідповідальніших етапів керівництва, оскільки 

грамотні та висококваліфіковані працівники – це необхідна умова 

для його нормального та ефективного функціонування. 

У зв'язку з цим кадровий менеджмент є складовою всієї 

управлінської та виробничої діяльності організації та 

спрямований на ефективний відбір персоналу, його адаптацію, 

навчання та перенавчання відповідно до потреб фірми. Іншими 

словами, кадровий менеджмент – це менеджмент, спрямований 

на розвиток та ефективне використання трудових ресурсів. 

Крім персоналу, цінним ресурсом для забезпечення 

конкурентоспроможності сучасних компаній є інформаційний 

ресурс. Сьогодні інформаційні компанії, технології та продукти  

формують нову галузь, що динамічно розвивається і у 

фінансових масштабах зростає щороку. 

Актуальність вивчення інформаційного менеджменту 

викликана необхідністю оволодіння студентами знаннями, 

навичками та вміннями в галузі управління організацією на 

основі комплексного використання всіх видів інформації, що є на 

самому підприємстві та за його межами. 

Метою вивчення дисципліни “Кадровий та інформаційний 

менеджмент” є формування комплексу теоретичних знань і умінь 

щодо розробки та здійснення кадрової політики в сучасних 
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організаціях, добору та розміщення персоналу, його оцінювання 

та навчання, забезпечення цілеспрямованого використання 

персоналу організаціями, а також інформаційних систем 

управління організаціями. 

Основними завданнями курсу "Кадровий та інформаційний 

менеджмент " є теоретична підготовка студентів із таких питань: 

обґрунтовування методологічних принципів управління 

персоналом; формування та аналізування кадрової політики; 

управління соціальним розвитком трудового колективу; 

застосування сучасних методів планування потреб у кадрах; 

організація набору і відбору персоналу в конкретних умовах; 

атестування персоналу та використання його результатів; 

оцінювання ефективності та результативності управління 

персоналом. А також  засвоєння студентами теорій, методів і 

технологій інформаційного менеджменту, особливостей 

діяльності інформаційних служб щодо управління інформацією 

та інформаційними системами, здійснення ситуаційного аналізу, 

комунікативного аудиту, організації експертних оцінювань, 

розробки і реалізації проектів надання інформаційних послуг та 

створення інформаційних продуктів. 

В процесі вивчення дисципліни студенти набудуть наступних 

компетенцій: 

 Навички використання інформаційних і 

комунікативних технологій. 

 Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу 

інформації з різних джерел.  

 Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

 Здатність здійснювати відбір, аналіз, оцінку, 

систематизацію, моніторинг, організацію, зберігання, 

розповсюдження та надання в користування 

інформації та знань у будь-яких форматах.  

 Здатність підтримувати ділову комунікацію з усіма 

суб’єктами інформаційного ринку, користувачами, 

партнерами, органами влади та управління, засобами 

масової інформації. 
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 Здатність управляти організацією та її підрозділами 

через реалізацію функцій менеджменту. 

 Розуміти теоретичні основи та практичні особливості 

менеджменту персоналу підприємства, вміти 

формувати мотиваційний механізм управління його 

діяльністю. 

Навчальна дисципліна дозволить сформувати у студентів 

наступні результати навчання: 

 Керувати документаційними процесами діяльності 

установ, користуватися засобами електронного 

документообігу, організовувати референтну та офісну 

діяльність.  

 Узагальнювати, аналізувати і синтезувати інформацію в 

діяльності, пов’язаній із її пошуком, накопиченням, 

зберіганням та використанням.  

 Застосовувати сучасні методики і технології 

автоматизованого опрацювання інформації, формування 

та використання електронних інформаційних ресурсів та 

сервісів.  

 Використовувати різноманітні комунікативні технології 

для ефективного спілкування на професійному, 

науковому та соціальному рівнях на засадах 

толерантності, діалогу і співробітництва.  

 Приймати обґрунтовані управлінські та технологічні 

рішення. 

 Демонструвати вміння використовувати теорії, методи, 

функції менеджменту, принципи ринкової економіки, 

сучасні концепції лідерства. 

 Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для обґрунтування 

управлінських рішень. 

 Демонструвати навички управління матеріальними, 

фінансовими, трудовими, інформаційними, природними 

та іншими ресурсами організації в умовах ризику. 

 Показувати навички обґрунтування дієвих інструментів 

мотивування персоналу організації. 
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1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Вивчення дисципліни студентами повинно починатись з 

ознайомлення з методичними вказівками. При цьому необхідно 

опрацювати рекомендовану літературу. Теми дисципліни 

необхідно вивчати у тій послідовності, яка передбачена 

програмою.  

 

 

Тема 1. Кадровий менеджмент у системі управління 

організацією. Кадрова політика як елемент 

системи  управління персоналом. 

Зміст. Роль та значення кадрового менеджменту як науки. 

Людина як об’єкт управління персоналом. Кадровий менеджмент 

як специфічна функція менеджменту. Персонал як суб’єкт і об'єкт 

управління. Характеристика персоналу організації.  Різновиди 

соціальних груп.  Соціальна структура персоналу. Основні 

елементи (системи) управління персоналом. Загальна модель 

управління персоналом. Основні структурні складові кадрової 

політики. Фактори, що пливають на формування кадрової 

політики. 

Основні положення. Люди - найважливіший ресурс, саме від 

них залежить потенціал компанії та її успіх. Тому вкладення в 

кадри є чинником конкурентоспроможності і запорукою 

процвітання підприємства у непростих умовах ринкової 

економіки. 

Кадровий менеджмент – діяльність з управління, що полягає 

у розробці концепції кадрової політики підприємства, кадрової 

стратегії, її принципів та методів, здійснювана задля 

забезпечення ефективного використання кадрового потенціалу 

підприємства. 

Кадровий менеджмент – багаторівнева система. На 

оперативному рівні кадрового менеджменту переважає кадрова 

робота, на тактичному рівні – управління персоналом, на 

стратегічному рівні – управління людськими ресурсами, на 
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політичному рівні кадровий менеджмент розробляє та контролює 

реалізацію кадрової політики підприємства. 

Функції та завдання кадрового менеджменту: 

1) аналіз ринку праці, вивчення його тенденцій, пошук, 

наймання персоналу; 

2) оцінка ділових якостей працівника, атестація, розстановка 

кадров; 

3) оформлення контрактів, визначення рівня заробітної плати 

та надбавок, пільг; 

4) адаптація співробітників у колективі, вирішення питань 

профорієнтації; 

5) мотивація; 

6) розробка посадових інструкцій, організація праці; 

7) дотримання ділової етики та корпоративної культури; 

8) управління конфліктними ситуаціями, стресами; 

9) оцінка результатів праці, атестація; 

10) планування кар'єрного зростання, управління кар'єрним 

просуванням тощо. 

Принципи кадрового менеджменту: 

1) дотримання вимог трудового законодавства; 

2) стабільність кадрового складу, мінімізація плинності 

кадрів; 

3) розрахунок поточної та перспективної потреби в тому чи 

іншому персоналі; 

4) підтримання балансу інтересів підприємства та працівників; 

5) співробітництво з усіма зацікавленими сторонами під час 

здійснення положень кадрової політики підприємства, робота з 

профспілками. 

Кадровий менеджмент сприяє виникненню корпоративної 

культури, атмосфери співпраці, підтримки, взаємної 

відповідальності роботодавця та працівника, забезпечує безпечні 

умови праці та підтримку ініціатив як технічних, так і 

організаційних. 

Кадрова політика — сукупність цілей та принципів, які 

визначають напрям та зміст роботи з персоналом. Через кадрову 

політику здійснюється реалізація цілей та завдань управління 
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людськими ресурсами, тому її вважають ядром системи роботи з 

людськими ресурсами. 

 

 
 

Рис. 1. Елементи кадрової політики 

 

Завдання: ознайомитись з сучасними моделями кадрового 

менеджменту (американська, європейська, японська), виявити їх 

особливості, переваги та недоліки.  

 

 

Тема 2. Кадрове планування в організаціях. 

Зміст. Роль та значення кадрового менеджменту як науки. 

Людина як об’єкт управління персоналом. Кадровий менеджмент 

як специфічна функція менеджменту. Персонал як суб’єкт і об'єкт 

управління. Характеристика персоналу організації.  Різновиди 

соціальних груп.  Соціальна структура персоналу. Основні 

елементи (системи) управління персоналом. Загальна модель 

управління персоналом. Основні структурні складові кадрової 

політики. Фактори, що пливають на формування кадрової 

політики. 

Основні положення. Кадрове планування - цілеспрямована, 

науково обґрунтована діяльність організації, що має на меті 

надання робочих місць у потрібний момент часу і в необхідній 



 10 

кількості відповідно до здібностей, схильностей працівників і 

вимог. 

Мета кадрового планування — надати працівникам робочі 

місця у потрібний момент та у необхідній кількості відповідно до 

їх здібностей, схильностей та вимог виробництва. 

Ефективне кадрове планування має відповідати на запитання: 

    Скільки працівників, якої кваліфікації, коли і де потрібно? 

    Як краще залучити потрібний або скоротити чи 

оптимізувати використання зайвого персоналу? 

    Як ефективно використовувати персонал відповідно до його 

здібностей, змін та внутрішньої мотивації? 

    Як забезпечити умови для розвитку персоналу? 

    Яких витрат вимагатимуть заплановані заходи? 

 

 
 

Рис. 2. Кадрове планування 



 11 

Кадрове планування включає: 

- прогнозування перспективних потреб організації у 

персоналі (за окремими його категоріями); 

- вивчення ринку праці (ринку кваліфікованої робочої 

сили) та програми заходів щодо його «освоєння»; 

- аналіз системи робочих місць організації; 

- розробку програм та заходів щодо розвитку персоналу. 

Існує два джерела поповнення персоналу: зовнішній та 

внутрішній. Зовнішній заснований на пошуку співробітників 

поза організацією, тоді як внутрішній спрямований на пошук у 

самій організації серед тих, що вже реально працюють у різних 

підрозділах. 

Переваги внутрішніх джерел робочої сили: компанія краще 

знає сильні та слабкі сторони кандидатів, кандидат краще знає 

компанію, можливе мотивування працівника підвищенням 

служби, збільшується віддача інвестицій у людський капітал. 

Недоліки: співробітники можуть підвищуватися до рівня, на 

якому вони не відповідатимуть вимогам; боротьба за кар'єрне 

зростання може створити негативний соціально-психологічний 

клімат; можуть виникнути проблеми із впровадженням нових 

ідей. 

 
Рис. 3. Зовнішній набір персоналу 
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Переваги зовнішніх джерел: збільшується «ринок талантів», 

велика ймовірність виникнення нових ідей та перспектив, у ряді 

випадків залучена ззовні робоча сила дешевша. Недоліки: 

складніше залучати та оцінювати кандидатів; більш тривалий 

період адаптації нових працівників; можливе виникнення 

конфліктів у колективі. 

Серед потенційних кандидатів на заміщення вакантної посади 

необхідно здійснити селекцію та визначити найпридатнішого. 

Кожна посада (робоче місце) має специфічні особливості та 

вимоги до рівня професійних знань, практичних навичок, 

особистісних якостей, яким має відповідати претендент на 

посаду. Тому процес відбору працівника передбачає побудову 

моделі робочого місця, яка включає: 

    - назву робочого місця; 

    - відділ/підвідділ/сектор/група; 

    - ідентифікаційний код робочого місця; 

    - умови праці; 

    - основні функції; 

    - основні завдання; 

    - обов'язки; 

    - повноваження; 

    - деталізоване коло відповідальності. 

Наступним кроком є визначення вимог до працівника, 

відповідність яким вважається підставою для зарахування його 

на роботу. Оскільки ці вимоги можна класифікувати на необхідні 

та бажані, то становлять дві моделі: модель «ідеального 

працівника» (такого, що цілком відповідає всім вимогам) та 

модель допустимих вимог 

Професіограма – детальна характеристика виробничих, 

організаційних, технічних, психологічних та інших особливостей 

та функцій певної професії, знання та володіння якими необхідно 

для адаптації та ефективної роботи працівника на конкретному 

робочому місці. Під час побудови професіограми враховують 

досвід минулого та керуються майбутніми потребами.  

Як правило, професіограма містить дві моделі: модель 

працівника (професійні, ділові, особисті якості); модель посади 

(функції, обов'язки, завдання, відповідальність тощо). 
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Перша частина - посадова інструкція, є переліком основних 

обов'язків, потрібних знань і навиків, і навіть прав працівника. 

Вона має розроблятися за всіма посадами та спеціальностями 

організації. Друга частина професіограми (модель посади) 

включає сукупність вимог, що пред'являються до кандидатів, які 

претендують на її заміщення. 

 

Завдання: скласти профіль посади (кваліфікаційну карту і 

карту компетенцій) на вибір студента. Оцінити свої компетенції 

з точки зору можливості працювати на даній посаді.  

 

 

Тема 3. Система оцінювання  персоналу підприємства 

Зміст. Об’єктивна необхідність оцінювання персоналу в 

сучасній організації. Сутність та види оцінки 

персоналу.  Критерії та методи оцінювання персоналу. Сучасні 

методи оцінки персоналу. Інформаційні джерела.  Розробка 

системи діагностики професійної та психологічної придатності 

працівників. Процедура оцінювання роботи персоналу. 

Оцінювання якості роботи різних категорій персоналу. Атестація 

працівників. Оцінка індивідуального вкладу. Соціальна та 

економічна ефективність роботи персоналу. Оцінка потреб, 

досвіду, можливостей, здібностей, психологічних характеристик, 

внеску в загальний результат персоналу організації. 

Основні положення. Оцінка персоналу – це система 

виявлення показників працівників, спрямовану підвищення 

ефективності роботи колективу. Система оцінки персоналу в 

компанії допомагає визначити та проаналізувати основні якості, 

навички та результати співробітників. Наприклад, щоб оцінити 

рівень відповідності займаній посаді. 

Ситуації, в яких необхідна оцінка персоналу: 

- Поява плинності кадрів; 

- Відсутність системи оцінки роботи у компанії; 

- Ухвалення управлінських рішень у кадровій політиці; 

- Підвищення рівня конфліктності у колективі; 

- Виявлення скарг з боку працівників на умови праці; 

- Відсутність мотивації у працівників; 
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- Розширення чи оновлення штату управлінців компанії; 

- Зміна стратегії компанії на ринку; 

- Зміни у кадровій структурі компанії; 

- Зміцнення позицій компанії з допомогою кадрового 

резерву. 

 

 
 

Рис. 4. Оцінювання персоналу 

 

Критерії оцінювання персоналу: компетенції; знання; 

навички; поведінка; особливості особистості. 
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Рис.5. Складові системи оцінювання персоналу 

 

Найпоширеніші методи оцінювання персоналу: 

1. Метод анкетування. В оціночній анкеті містяться питання 

та описи. У процесі оцінки персоналу аналізу піддається 

відсутність чи наявність тих чи інших характеристик у людини. 

2. Описовий метод оцінки. У процесі оцінки персоналу 

менеджер виявляє та описує позитивні та негативні риси 

поведінки людини. Цей метод оцінки не передбачає чіткої 

фіксації результатів, тому може використовуватися швидше як 

додатковий. 

3. Метод оцінки щодо «вирішальної» ситуації. Необхідно 

підготувати список описів правильної та неправильної поведінки 
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працівників у певних «вирішальних» ситуаціях, а потім 

розподілити їх за рубриками відповідно до характеру роботи.  

4. Метод класифікації. В основі цього методу оцінки 

персоналу – ранжування працівників, які проходять атестацію, за 

принципом від найкращого до гіршого. При цьому 

встановлюється певний порядковий номер. 

5. Метод рейтингових поведінкових настанов. Передбачає 

використання «вирішальних» ситуацій (треба мати на увазі метод 

оцінки «вирішальної» ситуації), за допомогою яких виявляються 

необхідні для працівника ділові та особисті якості. Ці якості 

стають критеріями оцінки персоналу. 

6. Рейтинг (метод порівняння). В основі цього методу 

розподілу  особистих якостей – оцінка відповідності 

співробітника посади. Передбачає наявність списку завдань 

(складаються з урахуванням посадових інструкцій), які має 

виконувати співробітник, який проходить оцінку. Робота 

співробітника аналізується з урахуванням часу на виконання 

завдань з урахуванням того, наскільки економно він 

використовує матеріальні ресурси. Далі проводиться оцінка 

перерахованих у списку якостей співробітника за бальною 

шкалою. 

7. Метод шкали спостереження за поведінкою. У такій оцінці 

персоналу замість визначення поведінки у «вирішальній» 

ситуації на шкалі фіксується кількість випадків, коли 

співробітник поводився специфічним чином. 

8. Тестування. Тести можуть бути кваліфікаційні, 

психологічні та фізіологічні. У кожному разі визначається або 

рівень кваліфікації співробітника, або його особисті якості, або 

фізіологічні особливості. 

9.Інтерв'ю. Дуже зручна методика, що дозволяє отримати 

уявлення про мотивацію людини, її професійний досвід, 

ставлення до професії та роботи, рівень її освіти і навіть про те, 

як він сам себе оцінює.  

10. Метод "360 градусів". Цей метод дозволяє провести 

всебічну оцінку співробітника за допомогою колег, підлеглих та 

керівника. Усі вони заповнюють спеціальні бланки. 
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11. Метод незалежних суддів. Комісія складається з 6-7 

незалежних суддів, які опитують людину на тему її професійної 

діяльності. 

12. Метод анкет та порівняльних анкет. Має на увазі наявність 

питань або описів поведінки співробітника. Навпроти опису 

ставиться позначка, властива співробітнику, або залишається 

пусте місце. Рейтинг анкети конкретного співробітника 

формується внаслідок підсумовування позначок. 

13. Метод оцінки досягнення цілей. Разом з керівником 

підлеглий визначає на найближчі півроку – рік ключові цілі 

діяльності. Цілі обов'язково повинні бути конкретними та 

досяжними, але при цьому змушувати людину докладати зусиль. 

14. Метод ділових ігор. Для використання цього методу 

оцінки персоналу необхідно заздалегідь розробити імітаційні та 

розвиваючі ділові ігри. Він дає змогу визначити ефективність 

командної роботи персоналу. 

15. Метод центрів оцінки. Як правило, цей метод оцінки 

персоналу застосовується для топ-менеджменту. Він дозволяє 

виявити ділові та особисті якості, а також визначити програму 

індивідуальних тренувань для розвитку здібностей та 

поведінкових навичок. У межах такого методу оцінки персоналу 

використовуються різні процедури. Одна з них – розробка та 

представлення проекту. Ще одна процедура – обговорення 

проблем у невеликій групі. Її мета – виявити вміння людини 

працювати у групі.  

16. Метод оцінки на основі моделей компетентності. Моделі 

компетентності хороші тим, що дають уявлення про 

інтелектуальні та ділові якості працівника, його комунікаційні 

навички. Якщо необхідний та існуючий рівень компетентності 

між собою не узгоджуються, з'являється причина для розробки 

індивідуальних планів професійного розвитку. Виконання цих 

планів виявляється у конкретних результатах і стає предметом 

оцінки, самооцінки та незалежної експертизи. 

 

Завдання: розробити систему оцінювання студентів групи за 

будь-яким методом оцінки персоналу на вибір студента.  
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Тема 4. Управління процесом професійного розвитку 

персоналу 

Зміст. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня 

працівників. Сутність професійного розвитку персоналу. 

Навчання персоналу. Інвестування в людину та його 

ефективність. Програми підготовки персоналу. Впровадження 

механізму неперервної освіти кадрів (навчання, підвищення 

кваліфікації, перепрофілювання) з урахуванням їх потреб і 

здібностей. Планування та управління службовою кар’єрою 

працівників. Створення відповідних умов для зростання. 

Розробка кар’єрограм для кожного працівника з урахуванням 

його потенційних можливостей та потреб. 
Загальні положення. Поряд із грамотно організованими 

процедурами найму та відбору, адаптації, стимулювання, ділової 

оцінки персоналу, одним із способів, що допомагає генерувати 

нові ідеї для бізнесу, освоювати сучасні технологыъ, розробляти 

та впроваджувати передові ынструменти та прийоми, а також 

готувати висококваліфікованих, мотивованих на успіх 

співробітників, є створення в організації системи професійного 

розвитку персоналу. 

Професійний розвиток персоналу – це система 

взаємозалежних заходів, спрямованих на вдосконалення 

професійних компетенцій працівників та їх мотивації з метою 

виконання їх обов'язків, а також розвитку нових функцій для 

вирішення актуальних і перспективних завдань організації. 

Сутність професійного розвитку персоналу полягає у 

систематичному підвищенні рівня знань, формуванні умінь, 

відпрацюванні навичок, оволодінні різними способами 

комунікації, вдосконаленні особистих та ділових якостей, 

необхідних для виконання роботи, покращення виробничої та 

організаційної культури для задоволення особистих потреб та 

запитів підприємства. 
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Рис. 6. Основні елементи системи професійного розіитку 

персоналу 

 

Навчання персоналу - це перелік заходів, спрямованих на 

підвищення професійних та управлінських навичок працівників 

організації. Нині дедалі більше компаній розглядають витрати 

навчання персоналу як довгострокові інвестиції у людський 

капітал, ніж як статтю небажаних витрат на персонал. 

 
Рис. 7. Схема процесу організації навчання персоналу 
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Формування ефективної системи навчання персоналу, як 

правило, є спільним завданням керівництва компанії та 

департаменту управління персоналом. Правильно вибудована 

система навчання та розвитку персоналу вигідна як самому 

працівникові, так і організації: компанія, розвиваючи 

працівників, отримує мотивований і кваліфікований персонал, 

що йде в ногу з часом і забезпечує ефективний розвиток та 

конкурентоспроможність організації. Співробітники, отримуючи 

нові знання і навички, набувають можливості підвищення 

кар'єрними сходами або збільшують свою вартість на ринку праці 

як більш кваліфікованого спеціаліста. 

Управління кар'єрою персоналу складається з комплексу 

заходів, реалізованих відділом кадрів організації. Це процес 

цілеспрямованого формування посадового чи професійного 

зростання працівників відповідно до внутрішніх потреб 

організації, а також потенціалом і очікуваннями самого 

працівника. 

Для працівників управління кар'єрою означає: 

·- потенційно більш високий ступінь задоволеності роботою в 

організації, що надає можливості для професійного зростання та 

підвищення рівня життя; 

- більш чітке бачення професійних, особистих перспектив та 

можливість планувати інші аспекти власного життя; 

- можливість цілеспрямованої підготовки до майбутньої 

професійної діяльності; 

- підвищення конкурентоспроможності на ринку праці. 

Організація отримує такі переваги від процесу управління 

кар'єрою: 

- мотивованих та лояльних працівників, що пов'язують свою 

професійну діяльність з даною організацією, що підвищує 

продуктивність праці та знижує плинність робочої сили; 

- можливість планувати професійний розвиток працівників та 

всієї організації з урахуванням їх особистих інтересів; 

-·плани розвитку кар'єри окремих працівників як важливе 

джерело визначення потреб у професійному навчанні; 
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- групу зацікавлених у професійному зростанні, 

підготовлених, мотивованих працівників для просування на 

ключові посади. 

 

Завдання: скласти карту компетенцій та розробити план їх 

розвитку на наступний навчальний рік. 

 

 

Тема 5. Мотивація персоналу в системі кадрового 

менеджменту організації 

Зміст. Поняття та основні категорії мотивації.  Мотивація 

персоналу як інструмент управління якістю праці. Види і методи 

мотивації персоналу. Розробка і впровадження системи 

матеріальної  мотивації і стимулювання праці. Сворення 

механізму нематеріальної мотивації праці. 

Основні положення. Мотивація персоналу – одне із способів 

підвищення продуктивність праці. Мотивація праці персоналу є 

ключовим напрямом кадрової політики будь-якого підприємства. 

Мотивація персоналу включає сукупність стимулів, які 

визначають поведінку конкретного співробітника компанії. 

Отже, мотивація персоналу - це певний набір дій із боку 

керівництва підприємства, спрямований поліпшення 

працездатності працівників компанії, і навіть способи залучення 

кваліфікованих фахівців та його утримання. 

До форм мотивації персоналу відносяться: заробітна плата, 

система пільг усередині підприємства, преміювання, доплати за 

стаж, оплата проїзду до роботи та назад, страхування здоров'я; 

моральне заохочення підлеглих; підвищення кваліфікаційного 

рівня робітників та просування службовими сходами; розвиток 

довірчих взаємин між колегами, усунення психологічних та 

адміністративних бар'єрів. 

На практиці виділяють два основні види мотивації персоналу: 

1. Матеріальна мотивація персоналу; 

2. Нематеріальна мотивація персоналу. 

Нематеріальна мотивація персоналу, своєю чергою, ділиться 

ще два види мотивації персоналу:  соціальна мотивація 

персоналу; психологічна мотивація персоналу. 
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Під матеріальною мотивацією співробітників мається на увазі: 

    - грошова мотивація персоналу; 

    - негрошова мотивація персоналу; 

    - система штрафів. 

До грошової мотивації відносять: 

    - Заробітну плату, зокрема її підвищення; 

    - Відсотки від продажу (найпоширеніший підхід); 

    - Бонуси, премії, надбавки; 

    - Страхування, соціальні пакети; 

    - Винагорода переможця конкурсу для персоналу. 

До негрошової мотивації належать: 

    - Можливість пройти навчання за рахунок компанії; 

    - Можливість отримувати від компанії путівки для 

працівників та членів його сім'ї; 

    - Можливість їздити у закордонне відрядження за рахунок 

компанії; 

    - Можливість безкоштовного отримання квитків до театру, 

цирку та інших культурних заходів; 

    - Можливість користуватися послугами партнерів компанії 

з великими знижками або взагалі безкоштовно. 

Види нематеріальної мотивації персоналу можуть бути: 

    - Підвищення по службі. Як у горизонтальних, так і у 

вертикальних кар'єрних сходах. Працівник намагається 

працювати краще за інших, щоб отримати бажане просування за 

посадою; 

    - Участь у нарадах із керівництвом; 

    - Мотиваційні наради; 

    - Гарна атмосфера у колективі. Дружна згуртована команда 

є додатковою мотивацією для ефективної продуктивності праці. 

    - Працевлаштування та повний соцпакет, згідно з чинним 

законодавством, є значущим аспектом у пошуку роботи, а при її 

отриманні – доброю мотивацією; 

    - Культурні та спортивні заходи всередині компанії. Як 

правило, спільне проведення всього колективу сприяє 

згуртуванню і гарному робочому мікроклімату, а також дає 

чудову можливість для якісного відпочинку та розслаблення; 

    - Конкурси та змагання; 
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    - Престиж підприємства. Робота в компанії, назва якої у всіх 

на слуху, також стане стимулом для продуктивної співпраці; 

    - Публічне визнання досягнень працівника; 

    - Привітання із значними датами для співробітника; 

    - Оцінки колег; 

    - Допомога у сімейних справах. 

 

Завдання: дослідити системи мотивації провідних та 

успішних компаній (на вибір студента). 

 

 

Тема 6. Формування сприятливого організаційного 

середовища. Корпоративна культура на підприємстві 

Зміст. Передумови та необхідність формування сприятливого 

організаційного середовища на підприємстві. Корпоративна 

культура компанії. Система соціального забезпечення 

працівників.  Створення сприятливих ергономічних умов праці. 

Формування сприятливого клімату в колективі. Регулювання 

міжособистісних відносин у колективі, управління конфліктами 

та стресами. Стимулювання лідерства та креативності в 

колективі. Впровадження інформаційних систем управління 

персоналом. 

Основні положення. Клімат у колективі – це відносини між 

колегами, співробітниками та керівництвом, помножені на 

корпоративну культуру компанії. Сприятливий клімат – це 

доброзичливість, довіра, взаємодопомога та розвиток – слова 

банальні, але чітко відображають атмосферу. 

Управляти кліматом у колективі – одне з ключових завдань 

керівника. Психологічний клімат у колективі має певну 

структуру: 

    - Відносини щодо «горизонталі». Мається на увазі 

згуртованість колективу, характер міжособистісних відносин, 

методи вирішення конфліктів. 

    - Відносини щодо «вертикалі» (з начальником та 

адміністрацією). 

    - Ставлення до праці. Задоволеність роботою та намір 

залишатися у цих умовах. 
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На клімат впливає низка факторів: 

    - Тип організації, колективу. Відкрита чи закрита, приватна 

чи державна, наукова чи виробнича організація. Сім'я, клас, 

злочинна група, благодійне об'єднання. 

    - Образ та рівень життя учасників колективу. 

    - Мікро (повсякденні для конкретної людини) та макро 

(місто, країна, культура суспільства) умови: нормальні, 

ускладнені, екстремальні. 

    - Раціональна організація праці, дотримання режиму та 

прав, облік можливостей та особливостей кожного члена 

колективу. 

    - Структура колективу. 

    - Неформальні лідери чи групи у колективі. 

    - Стиль та особливості керівництва. Для сприятливого 

клімату необхідна увага з боку керівника не лише до виробничих 

питань, а й особистих проблем учасників колективу. Тобто 

демократичний стиль. 

    - Індивідуальні психологічні та особистісні особливості 

учасників колективу. 

    - Самооцінка кожного учасника. Його самосвідомість та 

відповідність домагань та досягнень. 

 

 

Тема 7. Психологічні методи в кадровому менеджменті 

Зміст. Вплив психологічних методів управління на 

ефективність діяльності підприємства. Соціально-психологічний 

підхід до управління людськими ресурсами. Особливості 

соціально-психологічних методів управління персоналом.  

Методи психологічного впливу на персонал. Психологічне 

планування.  Типи особистості та внутрішній потенціал 

працівника. Формування колективу, ролі в команді. Створення 

комфортного психологічного клімату в колективі. Формування 

особистої мотивації працівників. Управління поведінкою 

персоналу. Психологічна служба на підприємстві.  Стилі 

керівництва. 

Основні положення. Управління людськими ресурсами як 

специфічна діяльність здійснюється за допомогою різних методів 
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(спосіб) впливу на співробітників. Можна виділити наступний 

набір методів керування персоналом: 

- адміністративні методи, 

- економічні, 

- соціально-психологічні. 

Соціально-психологічні методи - це способи здійснення 

управлінських впливів на персонал, засновані на використанні 

закономірностей соціології та психології. Ці методи спрямовані 

як у групу співробітників, і на окремі особи. За масштабами і 

способам впливу їх можна поділити на: соціологічні, спрямовані 

на групи співробітників у процесі їхньої виробничої взаємодії, і 

психологічні, що цілеспрямовано впливають на внутрішній світ 

конкретної особистості. 

Управління здійснюється через взаємодію людей та керівника 

у своїй діяльності необхідно враховувати закони динаміки 

психологічних процесів, міжособистісних відносин, групової 

поведінки. 

Психологічні методи управління відіграють важливу роль у 

роботі з персоналом, спрямовані на конкретну особу і, як 

правило, індивідуальні. Головною особливістю цих методів є те, 

що вони спрямовані на внутрішній світ людини, її особистість, 

інтелект, почуття, образи, поведінку та дозволяють зосередити 

внутрішній потенціал співробітника на вирішенні конкретних 

виробничих завдань. 

Психологічне планування є новим напрямом у роботі з 

персоналом щодо формування ефективного психологічного 

стану колективу. Воно включає: постановку цілей розвитку та 

розробку критеріїв ефективності виробничої діяльності, 

обґрунтування психологічних нормативів, створення методів 

планування соціально-психологічного клімату і досягнення 

кінцевих результатів. Результатами психологічного планування 

є: 

    - формування підрозділів (груп) з урахуванням 

психологічної сумісності працівників; 

    - створення комфортного соціально-психологічного клімату 

у колективі; 
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    - формування особистої мотивації працівників виходячи з 

філософії організації; 

    - мінімізація міжособистісних конфліктів; 

    - розробка моделей професійного просування працівників 

на основі психологічної орієнтації; 

    - зростання інтелектуальних здібностей та рівня 

кваліфікації персоналу; 

    - формування організаційної культури на основі норм 

поведінки та образів «ефективних» працівників. 

Методи психологічного впливу є найважливішими 

складовими психологічних методів управління. До дозволених 

способів психологічного впливу ставляться: навіювання, 

переконання, наслідування, залучення, спонукання, примус, 

засудження, вимога, заборона, осуд, командування, обман 

очікувань, натяк, комплімент, похвала, прохання, рада тощо. 

Будь-яка організація зацікавлена в тому, щоб її співробітники 

поводилися певним чином. Поведінка людини — сукупність 

усвідомлених, соціально значущих дій, зумовлених позицією, 

тобто. розумінням своїх функций. Ефективна для організації 

поведінка її співробітників проявляється в тому, що вони надійно 

та сумлінно виконують свої обов'язки, готові в ім'я інтересів 

справи в умовах ситуації, що змінюється, виходити за межі своїх 

безпосередніх обов'язків, докладаючи додаткових зусиль, 

проявляючи активність, знаходять можливості для співпраці. 

Перший підхід до вирішення цієї проблеми - підбір людей з 

певними якостями, які можуть гарантувати бажану для 

організації поведінку її членів. Другий підхід, у принципі що не 

виключає першого, у тому, що впливає людини, змушуючи його 

модифікувати свою поведінку у потрібному їй напрямі. Даний 

підхід можливий і ґрунтується на тому, що людина має здатність 

бути навченою поведінкою, змінювати свою поведінку на основі 

усвідомлення свого попереднього поведінкового досвіду та 

вимог, що висуваються до її поведінки з боку організаційного 

оточення. 
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Завдання: скласти перелік інструментів соціального та 

психологічного впливу на працівників різних психотипів (на 

вибір студента).  

 

Тема 8. Теоретико-методологічні основи розвитку і 

функціонування інформаційного менеджменту 

Зміст. Концептуальні підходи до визначення змісту поняття 

«інформаційний менеджмент». Інформаційний менеджмент як 

вид менеджменту та його місце у структурі управління. Сфера 

діяльності інформаційного менеджера. Завдання та функції  

інформаційного менеджера. Основні концепції інформаційного 

менеджменту.  Складові інформаційного менеджменту. 

Основні положення. Інформаційний менеджмент – складне 

та багатоаспектне поняття. Сьогодні будь-який напрямок 

діяльності тісно пов'язаний з інформаційними потоками. 

Управління цими потоками є головним завданням 

інформаційного менеджменту. 

Інформаційний менеджмент – це: 

-  наука про управління інформаційними системами в будь-

яких масштабах: від загальнодержавного до 

вузькоспеціалізованого; 

- управління інформаційними ресурсами на підприємстві зі 

створення інформації та її раціонального використання на 

користь організації; 

- організоване управління роботою підприємства, фірми або 

об'єднання, яке здійснюється на основі комплексного 

використання всіх видів інформації, що є як на самому 

підприємстві, у фірмі або об'єднанні, так і за їх межами. 

Метою інформаційного менеджменту є забезпечення 

ефективного розвитку організації у вигляді регулювання різних 

видів її інформаційної діяльності. Завданнями інформаційного 

менеджменту є: 

1) формування технологічного середовища інформаційної 

системи; 

2) розвиток інформаційної системи та забезпечення її 

обслуговування; 

3) планування (оперативне та стратегічне); 
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4) формування організаційної структури у сфері 

інформатизації; 

5) використання та експлуатація інформаційних систем (ІВ); 

6) формування інноваційної політики та здійснення 

інноваційних програм; 

7) управління персоналом; 

8) управління капіталовкладеннями; 

9) формування та забезпечення комплексної захищеності 

інформаційних ресурсів. 

 
 

Рис. 8. Елементи інформаційного менеджменту 

 

Інформаційна сфера включає п'ять областей: 

А) Пошук інформації, її отримання та застосування. Інші 

області безпосередньо залежать від пошуку інформації. 

Б)  Створення інформації, її поширення. 

В) Створення якісних інформаційних ресурсів, підготовка IT-

продуктів та послуг. 

Г) Розробка, застосування та забезпечення інформаційних 

засобів та систем. 
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Д) Створення та використання засобів IT-безпеки. 

 
 

Рис. 9. Завдання інформаційного менеджменту 

 

Тема 9. Інформаційні системи у менеджменті. Інформаційна 

модель організації 

Зміст. Інформаційні системі управління організацією. 

Класифікація інформаційних систем. Формальні і неформальні 

інформаційні системи. Функції інформаційної системи як 
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елемента інформаційного забезпечення менеджменту в 

організації. Інформаційна модель організації. Модель 

електронного офісу. Корпоративні інформаційні системи. 

Формування інформаційної структури на підприємстві.   

Основні положення. У широкому розумінні інформаційна 

система (ІС) є сукупністю технічного, програмного та 

організаційного забезпечення, а також персоналу, призначена для 

того, щоб своєчасно забезпечувати людей належною 

інформацією. 

Часто під інформаційною системою називається комплекс, що 

включає обчислювальне та комунікаційне обладнання, 

програмне забезпечення, лінгвістичні засоби та інформаційні 

ресурси, а також системний персонал і забезпечує підтримку 

динамічної інформаційної моделі деякої частини реального світу 

для задоволення інформаційних потреб користувачів. 

Також це система, що реалізує інформаційну модель 

предметної галузі, найчастіше - будь-якої галузі людської 

діяльності. ІС повинна забезпечувати: отримання (введення або 

збирання), зберігання, пошук, передачу та обробку 

(перетворення) інформації. 

Класифікація інформаційних систем за ступенем 

автоматизації 

- Ручні інформаційні системи характеризуються 

відсутністю сучасних технічних засобів переробки 

інформації та виконання всіх операцій людиною.  

- Автоматизовані інформаційні системи (АІС) – 

найпопулярніший клас ІС. Припускають участь у 

процесі накопичення, обробки інформації баз даних, 

програмного забезпечення, людей та технічних 

засобів. 

- Автоматичні інформаційні системи виконують усі 

операції з переробки інформації без участі людини, 

різні роботи.  

Класифікація ІС за характером використання інформації 

 Інформаційно-пошукові системи — система для 

накопичення, обробки, пошуку та видачі інформації, 

що цікавить користувача. 
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 Інформаційно-аналітичні системи – клас 

інформаційних систем, призначених для аналітичної 

обробки даних з використанням баз знань та 

експертних систем. 

 Інформаційно-вирішальні системи - системи, що 

здійснюють накопичення, обробку та переробку 

інформації з використанням прикладного програмного 

забезпечення. 

 Керуючі інформаційні системи з використанням баз 

даних та прикладних пакетів програм. 

 Ситуаційні центри (інформаційно-аналітичні 

комплекси). 

Класифікація інформаційних систем за сферою застосування 

 Інформаційні системи організаційного управління – 

забезпечення автоматизації функцій управлінського 

персоналу. 

 Інформаційні системи керування технічними 

процесами – забезпечення керування механізмами, 

технологічними режимами на автоматизованому 

виробництві. 

 Автоматизовані системи наукових досліджень – 

програмно-апаратні комплекси, призначені для 

наукових досліджень та випробувань. 

 Інформаційні системи автоматизованого 

проектування - програмно-технічні системи, 

призначені для виконання проектних робіт із 

застосуванням математичних методів. 

 Автоматизовані навчальні системи – комплекси 

програмно-технічних, навчально-методичної 

літератури та електронні підручники, що 

забезпечують навчальну діяльність. 

 Інтегровані інформаційні системи – забезпечення 

автоматизації більшості функцій підприємства. 

 Економічна інформаційна система - забезпечення 

автоматизації збору, зберігання, обробки та видачі 
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необхідної інформації, призначеної для виконання 

функцій управління 

 

Завдання: ознайомитись с сучасними системами 

електронного офісу, оцінити їх переваги і недоліки.  

 

 

Тема 10. Система управління інформаційними ресурсами. 

Інформаційні технології. 

Зміст: Поняття інформаційного ресурсу. Етапи життєвого 

циклу інформаційного ресурсу. Принципи функціонування 

системи управління інформаційними ресурсами. Поняття 

інформаційної потреби. Інформаційний цикл. Методи вивчення 

інформаційних потреб. Шляхи задоволення інформаційних 

потреб суб’єктів управління. Поняття інформаційної взаємодії. 

Внутрішні та зовнішні інформаційні потреби організації.  

Система оцінки інформаційних потреб. Основні характеристики 

інформаційного потоку. Інформаційні потоки в організації. 

Бар’єри на шляху інформаційних потоків в організації. Заходи з 

удосконалення процесів обміну інформацією. Види і технології 

інформаційної діяльності в організації. Класифікація 

інформаційних технологій. Сучасний стан і тенденції розвитку 

інформаційних технологій. 

Загальні положення. Інформаційний ресурс – організована 

сукупність документованої інформації, куди входять бази даних, 

інші сукупності взаємозалежної інформації в інформаційних 

системах. 

Інформаційні ресурси поділяються за класами інформації, що 

збирається. 

До первинно зібраної інформації, тобто тієї, яка відображає 

специфіку її джерела, області або сфери створення, виникнення, 

відноситься інформація, що утворюється самостійно в природних 

умовах. Інший клас інформаційного ресурсу утворюють 

відомості, дані, які отримують штучно в процесі науково-

дослідної діяльності, а також будь-якої творчої роботи. Вона 

базується на обробці вже наявної інформації за спеціальними 

параметрами та моделями (математична обробка, логічна, 
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семантична тощо). Важливим компонентом цих ресурсів є 

інформація, одержувана внаслідок інтелектуальної діяльності. 

При роботі з інформацією (особливо з документальною) 

важливого значення набуває проблема визначення споживача 

(дослідника) та задоволення його потреб. Інформаційною 

потребою (ІП) називають усвідомлену потребу у знаннях або, 

іншими словами, усвідомлення недостатності наявних знань. 

Інформаційні потреби залежить від різних об'єктивних і 

суб'єктивних чинників. Розрізняють суб'єктивні ІП, які 

визначаються думкою та вимогами споживача, його уявленнями, 

знаннями, вмінням сформулювати запит та потреби в об'єктивно 

необхідній інформації,  яка має бути пов'язана із завданням, 

проблемою, яку досліджує споживач відповідно до своїх 

службових обов'язків, зокрема, у системі управління 

підприємством (організацією). 

Інформаційний потік - це впорядкований рух інформації в 

письмовій, усній та електронній формах всередині організації та 

між нею та зовнішнім середовищем. 

Для інформаційних потоків характерні такі ж проблеми, як у 

матеріальних і фінансових потоків: асинхронність, нестача чи 

надлишок інформації, запізнення. Натомість головний недолік 

інформації — її старіння, втрата актуальності. Тому на перший 

план виходить вимога своєчасності отримання та видачі 

інформації (даних) конкретним користувачам. Повна, своєчасна 

та точна інформація (тобто добре налагоджений та організований 

інформаційний потік), підвищує продуктивність праці на 10-30%. 

Існує два основних види інформаційних потоків: 

 горизонтальні (між рівними за службовим становищем 

та статусом працівниками або групами працівників, 

наприклад, між начальниками відділів); 

 вертикальні (між працівниками або групами 

працівників, що знаходяться на різних рівнях ієрархії, 

наприклад, між начальником та підлеглим). 

У свою чергу, вертикальні інформаційні потоки поділяються 

на низхідні (від керівництва до рядових працівників з ієрархії) та 

висхідні (від нижчестоящих працівників до вищих). 
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Інформаційні технології - це процес створення, зберігання, 

передачі, сприйняття інформації та методи реалізації таких 

процесів. Інформаційні технології складаються з таких 

компонентів, як: 

 програмні засоби - прикладні та системні; 

 організаційно-методичне забезпечення; 

 технічні засоби ІТ. 

Засоби інформаційних технологій - це різновиди комп'ютерної 

техніки, за допомогою яких шукається, обробляється та 

передається інформація. Вони потрібні для того, щоб прискорити 

та полегшити виконання низки завдань. Засоби IT бувають трьох 

видів: 

 обчислювальні - автоматизовані пристрої для 

збирання та обробки інформації; 

 організаційні - різні види обладнання для виконання 

технічних завдань; 

 комунікаційні – техніка: ноутбуки, комп'ютери, 

смартфони, планшети та інші прилади. 

Говорячи про рівень охоплення завдань управління, можна 

назвати кілька видів IT: 

 електронну обробку даних; 

 автоматизацію функцій керування; 

 підтримку прийняття рішень; 

 електронний офіс; 

 експертну підтримку. 

 

Завдання. Провести аналіз та створити базу сайтів органів 

надання адміністративних послуг в Україні та вашому регіоні 

зокрема. Ознайомитись з функціональними особливостями за 

критеріями: мета, функції, процедура реєстрації, доцільність 

користування з точки зору вашого бізнесу (на вибір студента), 

зручність, сервіси. 

 

 

Тема 11. Інформаційне забезпечення управлінської 

діяльності 
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Зміст. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності. 

Категорії управлінської інформації: стратегічного планування, 

контрольна, оперативна. Джерела інформації. Критерії відбору 

інформації. Поняття інформаційно-аналітичної роботи. Види та 

результати інформаційно-аналітичної діяльності.  Класифікація 

оглядово-аналітичних документів. Принципи та етапи підготовки 

аналітичних документів. Контент-аналіз як метод дослідження 

інформації. Використання баз даних для потреб інформаційного 

менеджменту. Електронний документ. Електронний 

документообіг. Цифровий підпис. 

Основні положення. Глобальні зміни у сфері інформаційних 

технологій, що відбулися протягом останніх кількох десятиліть, 

перетворили інформаційний ресурс будь-якої організації на її 

головне багатство, а володіння відповідною інформацією — 

обов'язковою умовою ефективного управління. 

Управлінська інформація - це комплекс знань, які 

використовує менеджер у процесі розробки та прийняття 

управлінських рішень. Ця інформація може бути як об'єктивною 

(документи, підтверджені факти), так і суб'єктивною 

(припущення, судження, думки). Під управлінської інформацією 

розуміється сукупність відомостей про процеси, які усередині 

організації та її оточенні, зменшують невизначеність управління 

та прийняття рішень. 

Тому управлінська діяльність починається зі збору, 

накопичення та переробки інформації, що становить її основу. 

Потреба в управлінській інформації визначається змістом і 

повторюваністю розв'язуваних завдань; розумінням їх людьми; 

наявними в останніх знаннями, досвідом, освітою. 

Серед основних характеристик управлінської інформації 

виділяють такі: 

 обсяг - надмірність, достатність та недостатність 

інформації; 

 достовірність - залежить від принципів 

документообігу в організації та часу проходження 

інформації до одержувача; 
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 вартість - визначається рівнем витрат ресурсів, 

необхідних для прийняття обґрунтованого 

управлінського рішення; 

 насиченість - баланс між корисною (ставиться 

безпосередньо до об'єкта управління) та фоновою 

(служить для кращого сприйняття корисною) 

інформацією; 

 відкритість — можливість надання інформації 

зацікавленим групам осіб, із якими підприємство 

взаємодіє у процесі своєї роботи; 

 цінність – ступінь відповідності інформації ціннісним 

орієнтирам функціонування організації. 

Фахівці визначили 4 способи вироблення управлінської 

інформації: 

 Самоспостереження - власні джерела інформації 

менеджера: освіта, кваліфікація та досвід, набуті 

знання. 

 Взаємодія — спілкування з людьми, у якого 

відбувається взаємний обмін корисною інформацією. 

 Повідомлення – листи, звіти, внутрішня документація 

та спеціально організовані дослідження. 

 Аналіз – вироблення інформації шляхом використання 

методів та економіко-математичних моделей 

прийняття управлінських рішень. 

Управляючи інформацією і перетворюючи їх у основу 

корпоративних знань організації, менеджеру не слід забувати, що 

інформаційні джерела певною мірою залежить від людського 

чинника. Щоб факти перетворилися на судження, а відповідали 

основним принципам ефективної управлінської інформації, дані 

мають оброблятися дома їх виникнення. Отже, необхідно 

сформувати перелік джерел, з яких надходитимуть необхідні 

дані. 

Інформаційно-аналітична діяльність - це особлива сфера 

людської діяльності та специфічний вид розумової діяльності 

людини, покликані забезпечити інформаційні потреби 

суспільства за допомогою аналітичних технологій, за рахунок 

переробки вихідної інформації, вилучення та отримання з 
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деякого масиву вхідних даних, інформації якісно нової 

інформації (нового знання). У ній виділяють три рівні: 

інформаційно-технологічне, інформаційне та аналітичний. 

Головна мета інформаційно-аналітичної діяльності- створення на 

базі видобувних та збираних відомостей та матеріалів, які часто 

мають уривчастий, розрізнений і суперечливий характер, 

узагальнений, а по цьому якісно нової спеціальної інформації. 

Основне завдання інформаційно-аналітичної роботи полягає у 

вилученні максимальної кількості релевантної (що стосується 

вирішуваного завдання) інформації з наявних чи отриманих 

даних. Необхідність пошуку існуючих зв'язків між окремими 

явищами обумовлює появу та розвиток аналітичних методів.  

 

Завдання. Дослідити ринок інформаційних технологій та 

послуг для бізнесу, скласти аналітичний звіт. 

 

 
Тема 12. Інформаційні продукти і послуги 

Зміст. Структура інформаційного ринку. Постачальники 

інформаційних продуктів та послуг. Інфраструктура 

інформаційного ринку. Основні сектори світового ринку 

інформації. Інфраструктура інформаційного ринку, визначення і 

склад. Особливості інформації як товару. Основні особливості 

споживчої вартості інформаційних продуктів. WEB-

інфраструктура як ефективна основа діяльності організації в 

умовах інформатизації. Інтернет - портали. Поняття 

інформаційного продукту. Поняття інформаційної послуги. 

Постачальники інформаційних продуктів і послуг. Критерії 

оцінки якості інформаційного товару. Особливості споживчої 

вартості інформаційних продуктів. Управлінське консультування 

як професійна діяльність. Інформаційний консалтинг. Види 

інформаційного консалтингу. Інформаційний аудит як вид 

інформаційного консалтингу. Вимоги до професійної підготовки 

інформаційного консультанта. Особливості інформаційного 

посередництва. 

Основні положення. Інформаційний ринок - система 

економічних, правових та організаційних відносин з торгівлі 
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інформаційними технологіями, інформаційними продуктами та 

послугами. Це сукупність відносин, спрямованих на:  

а) формування та використання інформаційних ресурсів на 

основі створення, збору, обробки, накопичення, зберігання, 

пошуку, розповсюдження та надання споживачеві 

документованої інформації;  

б) створення та використання інформаційних технологій та 

засобів їх забезпечення;  

в) захист інформації, прав суб'єктів, що у інформаційних 

процесах та інформатизації. 

Об'єктами інформаційного ринку є інформаційні продукти та 

послуги. Інформаційний продукт – це інформація з ознакою 

експертної оцінки, подана у матеріальному чи нематеріальному 

вигляді з метою комерційної реалізації та задоволення 

споживчого попиту. Інформаційна послуга - отримання та 

надання в розпорядження користувача інформаційних продуктів. 

Так само як і простий ринок, інформаційний ринок 

характеризується наявністю попиту та пропозиції, певною 

номенклатурою товарів та послуг та цінами, а також 

постачальниками та споживачами; Специфікою даного ринку є 

те, що інформаційні ресурси, продукти та послуги можуть 

копіюватися в необмеженій кількості. 

Складові інформаційного ринку: 

1. Інформаційні продукти та послуги, а також апаратно-

програмні засоби та відповідні технології переробки інформації. 

2. Нормативно-правові документи. 

3. Довідкові засоби, що узагальнюють інформацію про 

постачальників інформаційних продуктів та послуг. 

Інформаційний ринок можна поділити на кілька секторів: 

 ділової інформації; 

 наукової та професійної інформації; 

 соціально-політичної та правової інформації; 

 масової та споживчої інформації. 

Розвиток інформатики та використання нових технологій у 

всіх сферах підприємництва призвели до появи інформаційного 

консалтингу. Інформаційний консалтинг - це спеціалізований 

вид послуг, орієнтований задоволення інформаційних потреб 
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замовника, інформаційний супровід прийняття управлінських 

рішень, підтримку бізнес-угод та вироблення оптимальних 

шляхів використання інформаційних ресурсів у практиці 

управління організаційними змінами. Охоплює консультування, 

системну інтеграцію, обслуговування інформаційних систем та 

інформаційних мереж.  

Мета інформаційного консалтингу - вирішення проблем, що 

виникають у замовника в управлінні різними процесами, та 

пошук інформації для прийняття найбільш ефективних для 

ведення бізнесу управлінських рішень, здатних принести 

прибуток, змінити існуюче становище організації та вивести її на 

високий рівень розвитку. 

Консалтингові організації вирішують різноманітні завдання, 

серед яких: 

- Створення та управління роботою локальних мереж; 

- Організація інформаційних сховищ; 

- Вдосконалення інформаційної структури 

підприємництва; 

- обробка даних на портативних персональних 

комп'ютерах; 

- архітектура та можливості інформаційних систем; 

- Розробка методів безпеки даних; 

- Планування розвитку інформаційних технологій. 

 

Завдання. Провести аналіз інтернет-ринку та 

охарактеризувати програмний продукт для автоматизації бізнесу 

(на вибір студента). Ознайомитись з функціональними 

особливостями за критеріми: призначення, функціональні 

можливості, переваги перед аналогами, процедура реєстрації та 

особливості користування, тарифи, рівень безпеки, зручність, 

сервіси, перспективи використання.  
 

 

2. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

Самостійна робота студентів є невід’ємним елементом 

вивчення дисципліни «Кадровий та інформаційний 
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менеджмент». Самостійна робота полягає у поглибленому 

вивченні питань курсу, які не увійшли до тематики лекцій. 

Індивідуальна робота оформляється у вигляді презентації та 

захищається студентом.   

 

Перелік тем. 

1. Тенденції розвитку управлінських технологій у кадровому 

менеджменті. 

2. Побудова служби персоналу на підприємстві. 

3. Оцінка ділових якостей менеджера для ефективної роботи з 

персоналом.  

4. Керівництво та лідерство в кадровому менеджменті.  

5. Сучасний ринок праці – тенденції та вимоги. 

6. Інформаційне забезпечення кадрового менеджменту. 

7. Складання резюме – основні вимоги та лайфхаки. 

8. Створення умов для професійного розвитку персоналу.  

9. Інвестування в людину та його ефективність 

10. Оцінювання якості роботи різних категорій персоналу.  

11. Оцінка індивідуального вкладу працівника. 

12. Показники якості джерел інформації. Визначення відносної 

цінності різних джерел інформації.  

13. Комунікативний аудит як один з видів інформаційно-

аналітичного моніторингу. 

14. Концептуальні моделі «електронних офісів»: інформаційна 

модель, комунікаційна модель, соціотехнічна модель. 

15. Адаптація персоналу: проблеми керування. 

16. Підвищення ролі кадрових служб у керуванні людськими 

ресурсами 

17. Професійна мобільність кадрів, та роль у задоволенні потреби 

в робочій силі 

18. Ділова оцінка працівника й оплата праці 

19. Принципи продуктивності Г. Емерсона 

20. Соціальна політика підприємства і її використання в 

керуванні персоналом 

21. Управлінське спілкування: сутність, функції, призначення 

22. Соціалізація працівника як процес становлення особистості 

23. Психологічні основи кадрової політики 
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24. Психологія і етика стосунків у колективі  

25. Методи аналізу ефективності використання робочого часу 

26. Облаштування робочих місць працівників 

27. Зарубіжний досвід соціального партнерства 

28. Суть, основні етапи і задачі кадрового аудиту 

29. Методи проведення кадрового аудиту 

30. Стратегічне управління маркетингом персоналу 

31. Еліта як об’єкт стратегічного кадрового менеджменту 

32. Стратегії людського життя в рамках стратегічного кадрового 

менеджменту. 

33. Самоуправління розвитком людини як фактор стратегічного 

кадрового менеджменту 

34. Рефлексія в кадровому менеджменті. 

35. Глобалізація економіки та її вплив на стратегічний кадровий 

менеджмент 

36. Особливості підготовки керівників (менеджерів) вищого 

рівня управлінської ієрархії.  

37. Нове мислення в управлінні. 

38. Роль керівника стратегічного рівня у розв’язанні проблем 

ринку праці в Україні 

39. Професіоналізм як ціль стратегічного кадрового 

менеджменту. 

40. Якісні особливості людських ресурсів в Україні. 

41. Роль системи освіти у формуванні високоякісних людських 

ресурсів 

42. Досвід розробки і реалізації кадрової політики (на прикладі 

компанії на вибір студента) 

43. Маркетинг персоналу організації 

44. Функціонування ринку кадрової інформації. 

45. Професійна орієнтація у кадровому менеджменті 

46. Формування управлінської еліти 

47. Еліта як об’єкт стратегічного кадрового менеджменту. 

48. Інформаційно-психологічне управління персоналом. 

49. Методи і технології ігромоделювання в системі професійної 

підготовки кадрів 

50. Управління лізингом робочої сили. 

51. Моніторинг соціально-трудової сфери в Україні 
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52. Обов'язки інформаційного менеджера в організації. 

53. Інформаційний менеджмент в організаційній структурі 

підприємства. 

54. Перспективи розвитку інформаційних технологій. 

55. Концепція інформаційного суспільства. Особливості та 

характерні ознаки інформаційного суспільства. 

56. Документаціонного забезпечення управління. Технологія і 

підсистеми електронного офісу. 

57. Аспекти інформаційно-аналітичної роботи в управлінській 

діяльності. 

58. Методика підготовки інформаційно-аналітичних продуктів. 

59. Інфраструктура інформаційного ринку, визначення і склад. 

60. Інформаційний консалтинг як вид консультаційної 

діяльності в  

інформаційній сфері.  

61. Інформація та охорона інтелектуальної власності. 

62. Організація праці в інформаційній сфері організації. 

63. Визначення менеджменту знань. Управління корпоративними 

знаннями. 

64. Формування нового інформаційного простору, віртуальні 

підприємства. 
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