
Національний університет водного господарства та природокористування 

Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту 

 

 

 

 

 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 
 
Заступник голови науково-
методичної ради НУВГП 
е-підпис Валерій СОРОКА 
 
07.04.2022 

 

06-05-88S 

 

 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

SYLLABUS 

Технології управління персоналом Technologies of Personnel 

Management  

Шифр за ОП ВВ 2 Code in Educational Program 

Освітній рівень: 

Магістерський (другий) 

Educational level: 

Master's (second) 

Галузь знань: 

Соціальні і поведінкові науки 

05 Field of knowledge: 

Social and behavioral sciences 

Спеціальність: 

Економіка 

051 Field of study: 

Еconomics 

Освітня програма: 

Бізнес-аналітика 

Educational Program: 

Business Analytics   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Рівне – 2022 

 



Силабус навчальної дисципліни «Технології управління персоналом» для 

здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-

професійною програмою «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 «Економіка». 

Рівне. НУВГП. 2022. 14 с. 

 

ОПП на сайті університету:  

«Бізнес-аналітика» 

http://ep3.nuwm.edu.ua/20948/1/%D0%9E%D0%9F%D0%9F_051_%D0%BC%

D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%20%28%D0%BF%D1

%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%

B0%29_%D0%91%D0%90%20%E2%80%93%202021.pdf   

 

 

Розробник силабусу:     Рощик І. А., к.е.н., доцент, доцент кафедри трудових 

ресурсів і підприємництва. 

                                         

Силабус схвалений на засіданні кафедри трудових ресурсів та 

підприємництва 

Протокол  №7 від “23” березня 2022 року 

 

Завідувач кафедри: е-підпис Міщук Г. Ю, д.е.н., професор. 

 

Керівники ОПП: 

«Бізнес-аналітика» е-підпис Олійник О.О., к.е.н., доцент. 

 

Схвалено науково-методичною радою з якості ННІЕМ 

Протокол  № 7 від “29” березня 2022 року 

 

Голова науково-методичної ради з якості ННІ: е-підпис Ковшун Н. Е., д.е.н., 

професор. 

 

СЗ №-1502  в ЕДО. 

 

 

 

 

© Рощик І.А., 2022 

© НУВГП, 2022 

http://ep3.nuwm.edu.ua/20948/1/%D0%9E%D0%9F%D0%9F_051_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%20%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0%29_%D0%91%D0%90%20%E2%80%93%202021.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/20948/1/%D0%9E%D0%9F%D0%9F_051_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%20%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0%29_%D0%91%D0%90%20%E2%80%93%202021.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/20948/1/%D0%9E%D0%9F%D0%9F_051_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%20%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0%29_%D0%91%D0%90%20%E2%80%93%202021.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/20948/1/%D0%9E%D0%9F%D0%9F_051_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%20%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0%29_%D0%91%D0%90%20%E2%80%93%202021.pdf


 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Ступінь вищої освіти магістр 

Освітня програма Бізнес-аналітика 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Рік навчання, семестр 1, 2 / 1, 2 

Кількість кредитів 4 

Лекції: 20 / 6 

Практичні заняття: 20 / 6 

Самостійна робота: 80 / 108 

Курсова робота: ні 

Форма навчання денна/заочна 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Мова викладання українська 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Лектор 

 

Рощик Ірина Анатоліївна,  

доцент кафедри трудових ресурсів і підприємництва,  

к.е.н., доцент 

Вікіситет https://cutt.ly/cgL1qV6 

ORCID https://orcid.org/0000-0002-3155-2727 

Як комунікувати i.a.roshchyk@nuwm.edu.ua  

Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в системі 

MOODLE 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 

Анотація навчальної дисципліни, в т.ч. мета та цілі 

Предметом навчальної дисципліни “Технології управління персоналом” є 

сукупність методів впливу на персонал у процесі його наймання, використання і розвитку 

трудового потенціалу, звільнення з метою підвищення конкурентоспроможності суб’єктів 

господарської діяльності. 

Мета навчальної дисципліни – засвоєння студентами теоретичних знань і набуття 

практичних умінь використовувати сучасні персонал-технології при управлінні 

організаціями. 

Завданнями, що мають бути вирішені в процесі викладання дисципліни, є 

теоретична і практична підготовка студентів з питань: 

 пошуку кандидатів на вакантні посади; 

 відбору кандидатів на вакантні посади; 

 оцінювання персоналу; 

 стимулювання персоналу; 

 організації роботи рекрутингових агенств. 

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

 сутність і місце персонал-технологій в управлінні організацією; 

https://orcid.org/0000-0002-3155-2727
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 методи пошуку та відбору кандидатів на вакантні посади; 

 методи оцінювання та стимулювання персоналу; 

 сутність аутсорсингу, рекрутингу, лізингу, аутстафінгу персоналу. 

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 

  аналізувати роботи і розробляти вимоги до претендентів на вакантні посади; 

 здійснювати пошук кандидатів на вакантні посади; 

 здійснювати відбір кандидатів на вакантні посади; 

 делегувати зовнішнім організаціям повноваження щодо виконання окремих 

функцій управління персоналом; 

 розробляти організаційно-технічне та методичне забезпечення оцінювання 

персоналу; 

 розробляти ефективну систему винагородження персоналу; 

 організовувати діяльність з посередництва у працевлаштуванні. 

Посилання на розміщення  навчальної дисципліни  на навчальній платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2515 

Компетентності 

ЗК1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК3. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ЗК4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК7. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК8. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

СК1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для 

обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та пов’язаних з цим 

управлінських рішень. 

СК3. Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні 

матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних проблем, робити на їх 

основі обґрунтовані висновки. 

СК4. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, методи та прийоми 

дослідження економічних та соціальних процесів, адекватні встановленим потребам 

дослідження. 

СК5. Здатність визначати ключові тренди соціально-економічного та людського розвитку. 

СК6. Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та розв’язувати їх, 

обираючи належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні 

ресурси. 

СК7. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку 

суб’єктів господарювання. 

СК9. Здатність застосовувати науковий підхід до формування та виконання ефективних 

проєктів у соціально-економічній сфері. 

СК11. Здатність планувати і розробляти проєкти у сфері 

економіки, здійснювати її інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення. 

Програмні результати навчання 

ПРН1. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем. 

ПРН2. Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку 

соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності. 

ПРН3. Вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та іноземною 

мовами усно і письмово. 

ПРН5. Дотримуватися принципів академічної доброчесності. 

ПРН6. Оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та уміння 



управляти персоналом і працювати в команді. 

ПРН7. Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати 

пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень. 

ПРН8. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, 

необхідні для вирішення комплексних економічних завдань. 

ПРН11. Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного 

розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів. 

Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 

1. Аналітичні навички. 2. Гнучкість розуму. 3. Економічна компетентність. 

4. Ініціативність. 5. Грамотність. 6. Критичне мислення. 

7. Комплексне рішення проблем. 

Структура та зміст освітнього компонента. 

Змістовий модуль 1 

ТЕХНОЛОГІЇ ЗАПОВНЕННЯ ВАКАНСІЙ, ОЦІНЮВАННЯ, СТИМУЛЮВАННЯ, 

РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ 

Тема 1.  Методологічні основи технологій управління персоналом 

Сутність технології управління. Технологічна побудова системи управління 

персоналом. Класифікація і загальна характеристика сучасних персонал-технологій. 

Тема 2.  Технології ефективного заповнення вакансій  

Технології пошуку кандидатів на вакантну посаду. Складання опису роботи та 

специфікації роботи, посадових інструкцій, кваліфікаційної карти та карти компетенцій, 

профілю посади. Розроблення критеріїв підбору кандидатів на вакантну посаду. Заявка на 

підбір кандидата. Внутрішні та зовнішні джерела пошуку персоналу: класифікація і 

фактори вибору. Використання послуг служб зайнятості, приватних агенцій, навчальних 

закладів у підборі персоналу. Вибір засобу масової інформації для розміщення рекламних 

оголошень. Вимоги до оформлення та змісту рекламного оголошення. Використання 

Інтернет – технологій під час підбору персоналу.  

Технології відбору кандидатів на вакантну посаду. Вивчення резюме кандидата. 

Технологія розроблення і аналіз стандартних анкет. Технології проведення телефонного 

інтерв’ю. Вивчення документів кандидата та перевірка рекомендацій. Інтерв’ю як метод 

оцінювання кандидатів: види і фактори, які визначають зміст і структуру, процедура 

підготовки та проведення, типи запитань, проективні методики, кейси, лінгвістичний 

аналіз, оцінювання невербальної поведінки претендента. Тестування як метод оцінювання 

претендентів: види тестів, технологія проведення тестування. Нетрадиційні методи 

оцінювання кандидатів на вакантні посади: графологічна експертиза, поліграф («детектор 

брехні»), алкогольні і наркотичні тести, фізіогномічний аналіз. Відмова у прийнятті 

кандидата на роботу. 

Технологія документального оформлення трудових відносин. Трудовий 

договір: обов’язкові та додаткові умови, відмінності від цивільно-правового договора. 

Варіанти відображення у трудовому договорі строку випробування. Наказ про прийняття 

на роботу, особова картка (справа), трудова книжка. Технології адаптації нових 

працівників. 

Показники, що характеризують ефективність заповнення вакансії: швидкість, 

вартість і якість. 

Тема 3.  Технології оцінювання працівників 

Технологія проведення процедури оцінки персоналу. Структура процедури 

оцінки персоналу. Вибір цілей оцінки, об'єктів і суб'єктів оцінки, оціночних критеріїв,  

оціночних методів. Загальні проблеми оцінки персоналу в сучасних компаніях: проблема 

ефективності оціночних методик, опір оцінці персоналу з боку співробітників, помилки 

експертів у процедурі оцінки персоналу, проблеми оцінки управлінського персоналу. 

Традиційні методи оцінки персоналу. Якісні методи оцінки: біографічні методи, 

метод спостереження, анкетування і особистісні опитувальники, інтерв'ю метод 

https://m.stud.com.ua/50977/menedzhment/tehnologiya_provedennya_protseduri_otsinki_personalu#10
https://m.stud.com.ua/50978/menedzhment/vibir_obyektiv_subyektiv_otsinki#48
https://m.stud.com.ua/50980/menedzhment/osoblivosti_viboru_otsinochnih_metodiv#77
https://m.stud.com.ua/50980/menedzhment/osoblivosti_viboru_otsinochnih_metodiv#77
https://m.stud.com.ua/50981/menedzhment/organizatsiyni_problemi_provedennya_protsedur_otsinki#19
https://m.stud.com.ua/50981/menedzhment/organizatsiyni_problemi_provedennya_protsedur_otsinki#10
https://m.stud.com.ua/50981/menedzhment/organizatsiyni_problemi_provedennya_protsedur_otsinki#10
https://m.stud.com.ua/50982/menedzhment/opir_otsintsi_personalu_boku_spivrobitnikiv#43
https://m.stud.com.ua/50982/menedzhment/opir_otsintsi_personalu_boku_spivrobitnikiv#43
https://m.stud.com.ua/50983/menedzhment/problemi_otsinki_upravlinskogo_personalu#26
https://m.stud.com.ua/50984/menedzhment/traditsiyni_metodi_otsinki_personalu#98
https://m.stud.com.ua/50984/menedzhment/traditsiyni_metodi_otsinki_personalu#88
https://m.stud.com.ua/50984/menedzhment/traditsiyni_metodi_otsinki_personalu#62
https://m.stud.com.ua/50985/menedzhment/metod_sposterezhennya#75
https://m.stud.com.ua/50985/menedzhment/metod_sposterezhennya#23
https://m.stud.com.ua/50986/menedzhment/intervyu_metod_otsinki#84
https://m.stud.com.ua/50986/menedzhment/intervyu_metod_otsinki#84


контрольних карт, метод критичних випадків. Кількісні методи оцінки: ранжування, метод 

заданого розподілу, бальний метод оцінки, метод коефіцієнтів, метод щоденників. 

Комбіновані методи оцінки: метод еталона, метод шкалювання, метод вимушеного 

вибору, метод поведінкових рейтингових шкал, описовий метод. 

Сучасні методи оцінки персоналу. Метод "ассессмент-центр". Метод управління 

за цілями. Оцінка персоналу в рамках системи збалансованих показників і KPI. "360-

градусна" атестація. Метод оцінки за компетенціями. Автоматизовані методи оцінки.  

Тема 4.  Технології стимулювання персоналу  

Технології діагностики системи мотивації персоналу: аналіз біографічних 

фактів, інтерв’ю, анкетування, тестування. 

Компенсаційний пакет: вимоги щодо обсягу та структури, процедура проектування. 

Технології проектування системи матеріального грошового стимулювання. Бально-

факторний метод розробки системи постійної оплати (системи грейдів): технологія 

оцінювання цінності посад (робіт), розрахунок грейдів, вилок окладів. Технології 

проектування змінної частини зарплати. Система винагороди за результати та 

досягнення цілей організації на основі системи збалансованих показників (KPI): розробка 

цілей організації, підрозділів, працівників на умовах SMART, показники результативності. 

Показники результативності працівників різних категорій за ієрархічною структурою 

організації та за функціональними обов’язками. 

Технології проектування системи матеріального негрошового стимулювання 

(соціального пакета): за ієрархічною структурою організації, за грейдами, принцип 

кафетерію або шведського столу, монетизація пільг. Технології вибору заходів 

нематеріального стимулювання. 

Змістовий модуль 2 

ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГОВИХ ПОСЛУГ В УПРАВЛІННІ 

ПЕРСОНАЛОМ 

Тема 5.  Технології роботи рекрутингових агенцій 

Форми, види та переваги аутсорсингу. Фактори, які впливають на прийняття 

рішень щодо використання організаціями аутсорсингових послуг. Загальні положення та 

типовий зміст контракту з аутсорсингу. Розвиток ринку аутсорсингових послуг в Україні. 

Послуги рекрутингових агенцій у підборі персоналу: хедхантинг (headhunting), 

екзек’ютів сеч (executive search), аутплейсмент (outplacement), рекрутмент  (recruitment).  

Етапи рекрутування. Отримання замовлення на пошук і відбір кандидатів на 

вакантну посаду від клієнта. Складання опису вакантної посади. Розробка плану 

рекрутування. Пошук кандидатів. Проведення телефонного інтерв’ю з кандидатами. 

Інтерв’ю з кандидатами. Перевірка рекомендацій. Підготовка звіту для клієнта. 

Знайомство клієнта з відібраними кандидатами. Призначення дати та часу зустрічі 

кандидата та клієнта. Підготовка кандидата до інтерв’ю. Звіт кандидата та клієнта. 

Заповнення вакансії. Підтвердження прийняття на роботу й узгодження дати виходу на 

роботу. 

Розвиток ринку рекрутингових послуг в Україні. Сертифікація рекрутингових 

агенцій. 

Тема 6.  Технології у галузі лізингу персоналу 

Технологія взаємодії лізингодавця та лізингоотримувача щодо задоволення 

тимчасової потреби у персоналі. Визначення проблемної ситуації лізингоотримувача і 

конкретної потреби у робочій силі (кваліфікація фахівців, їх склад і строки використання). 

Вибір конкретного варіанта лізингової схеми для лізингоотримувача. Підбір персоналу 

для лізингу. Документальне оформлення лізингодавцем тристоронніх лізингових відносин 

з лізингоотримувачем і фахівцем. Формування лізингового штату організації – 

лізингодавця.  

Розрахунок витрат на залучення співробітника на умовах лізингу: витрат на 

заробітну плату фахівця, взятого в лізинг, та витрати на винагороду компанії – 

https://m.stud.com.ua/50987/menedzhment/blank_otsinki_kandidata_hodi_intervyu#81
https://m.stud.com.ua/50987/menedzhment/blank_otsinki_kandidata_hodi_intervyu#39
https://m.stud.com.ua/50988/menedzhment/kilkisni_metodi_otsinki#50
https://m.stud.com.ua/50988/menedzhment/kilkisni_metodi_otsinki#59
https://m.stud.com.ua/50989/menedzhment/metod_zadanogo_rozpodilu#82
https://m.stud.com.ua/50989/menedzhment/metod_zadanogo_rozpodilu#82
https://m.stud.com.ua/50989/menedzhment/metod_zadanogo_rozpodilu#60
https://m.stud.com.ua/50989/menedzhment/metod_zadanogo_rozpodilu#28
https://m.stud.com.ua/50989/menedzhment/metod_zadanogo_rozpodilu#28
https://m.stud.com.ua/50990/menedzhment/kombinovani_metodi_otsinki#42
https://m.stud.com.ua/50990/menedzhment/kombinovani_metodi_otsinki#61
https://m.stud.com.ua/50990/menedzhment/kombinovani_metodi_otsinki#40
https://m.stud.com.ua/50991/menedzhment/metod_vimushenogo_viboru#57
https://m.stud.com.ua/50991/menedzhment/metod_vimushenogo_viboru#57
https://m.stud.com.ua/50991/menedzhment/metod_vimushenogo_viboru#48
https://m.stud.com.ua/50991/menedzhment/metod_vimushenogo_viboru#61
https://m.stud.com.ua/50992/menedzhment/suchasni_metodi_otsinki_personalu#14
https://m.stud.com.ua/50992/menedzhment/suchasni_metodi_otsinki_personalu#59
https://m.stud.com.ua/50993/menedzhment/metod_upravlinnya_tsilyami#28
https://m.stud.com.ua/50993/menedzhment/metod_upravlinnya_tsilyami#28
https://m.stud.com.ua/50993/menedzhment/metod_upravlinnya_tsilyami#96
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https://m.stud.com.ua/50994/menedzhment/gradusna_atestatsiya#93
https://m.stud.com.ua/50994/menedzhment/gradusna_atestatsiya#99
https://m.stud.com.ua/50995/menedzhment/avtomatizovani_metodi_otsinki#85


лізингодавця. 

Розвиток ринку лізингових послуг у галузі управління персоналом в Україні. 

Тема 7.  Управління проектами з виведення персоналу зі штату організації 

Передумови використання організаціями схем виведення персоналу зі свого штату 

(аутстафінгу). Відмінності між технологіями аутсорсингу, лізингу та аутстафінгу.  

Переваги використання організаціями схем виведення персоналу зі свого штату. 

Переваги зайнятості на умовах аутстафінгу для різних категорій персоналу. Вірогідні 

проблеми юридичного та управлінського характеру, пов’язані з виведенням персоналу зі 

штату організації.  

Основні етапи розроблення та реалізації проектів з виведення персоналу зі штату 

організації. Технологія виведення персоналу зі штату організації. Основні положення 

договору щодо надання послуг аутстафінгу. Обов’язки та відповідальність агенції, яка 

надає послуги аутстафінгу. Обов’язки та відповідальність організації, яка залучає 

працівників на умовах аутстафінгу. Порядок розрахунків за надання послуг з аутстафінгу. 

Наукові підходи до обґрунтування економічної доцільності виведення персоналу зі 

штату організації. Особливості ринку аутстафінгу в Україні. 

Форми та методи навчання 

Методи навчання: лекції у формі діалогу, проблемні лекції, мозковий штурм, навчальна 

дискусія, індивідуальні завдання для вирішення практичних вправ та задач, розв’язування 

кейсів, ділові ігри, тестові завдання. 

Технології навчання: навчальні посібники, наукові статті, мультимедійна презентація, 

роздатковий матеріал – кейси, інструкції до ділових ігор, лекція в електронному форматі, 

тестові завдання в електронному форматі, статистичні довідники, інтернет-платформи. 

Порядок та критерії оцінювання 

     Система оцінювання знань студентів проводиться відповідно до Положення про 

організацію освітнього процесу в Національному університеті водного господарства та 

природокористування http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/ 

     Для оцінювання знань студентів передбачається проведення поточного та 

підсумкового контролю знань за ЄКТС.  

Бали нараховуються за виконання практичних завдань, самостійної роботи, модульних 

контролів. Кількість балів за виконання кожного завдання наведена у таблиці «Бюджет 

часу навчальної дисципліни». 

     Студенти мають можливість отримати додаткові бали (бонуси) за участь у 

конференціях, конкурсах, олімпіадах, грантових заявках -  5 балів.  

 Усі модульні контролі проходитимуть у формі тестування на навчальній платформі 

Moodle https://exam.nuwm.edu.ua/ відповідно до графіка навчального процесу. 

Положення про семестровий поточний та підсумковий контроль навчальних досягнень 

здобувачів вищої освіти 

https://nuwm.edu.ua/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.do

wnload&catid=422&id=416&Itemid=1000000000000 

Для забезпечення права на об’єктивне оцінювання студентам надається право 

подавати в письмовій формі апеляційну скаргу про незгоду з отриманими балами.  

Місце навчальної дисципліни в освітній траєкторії здобувача 

вищої освіти 

Відповідно до структурно-логічної схеми підготовки магістрів за спеціальністю 051 

«Економіка» для вивчення дисципліни «Технології управління персоналом» студентам 

потрібно мати достатній рівень знань і вмінь з дисциплін: економіка праці, управління 

персоналом, мотивування персоналу, маркетинг. 

Поєднання навчання та досліджень 

     Здобувачі вищої освіти мають можливість виконати індивідуальне дослідницьке 

завдання за темами навчальної дисципліни з подальшою презентацією їх результатів на 

науково-практичних конференціях або опублікуванням у друкованих чи електронних 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/
https://exam.nuwm.edu.ua/
https://nuwm.edu.ua/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=422&id=416&Itemid=1000000000000
https://nuwm.edu.ua/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=422&id=416&Itemid=1000000000000


наукових виданнях. 
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Для вивчення навчальної дисципліни студенти можуть користуватися інформаційними 

ресурсами, наведеними на сторінці курсу 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2515.  

Інформаційні ресурси 

1. ПРЕМІЯ HR-БРЕНД. Україна. URL:  http://hrbrand.com.ua/news.php. 

2. HR Лига. Сообщество кадровиков и специалистов по управлению персоналом. URL: 

https://hrliga.com/ 

3. Робота.UA. URL:  https://rabota.ua.  

4. Head Hunter UA.  URL: https://rovno.hh.ua/ 

5. Журнал «Кадровик.UA». URL: http://www.kadrovik.ua.  

6. Журнал «Кадровик-01». URL: http://kadrovik01.com.ua. 

7. Журнал «Кадровик України». URL: http://kadrovyk.com.ua.  
Дедлайни та перескладання 

     Завдання навчальної дисципліни повинні бути виконані продовж 14 днів від дня 

проведення лекційного чи практичного заняття. У разі відсутності на занятті через 

хворобу або мобільність студент зобов’язаний самостійно виконати завдання відповідно 

до методичних рекомендацій, розміщених на навчальній платформі Moodle. 

     Допускається у порядку, встановленому НУВГП, вільне відвідування студентами 

навчальних занять відповідно до Порядку про вільне відвідування студентами навчальних 

занять в НУВГП http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 

     Інформація щодо перездачі модулів розміщена в розділі Оголошення на навчальній 

платформі НУВГП https://exam.nuwm.edu.ua/ 

     Порядок ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/1/4273.pdf 

Неформальна та інформальна освіта 

     В межах вивчення дисципліни наявна можливість визнання (перезарахування) 

результатів навчання набутих у неформальній та інформальній освіті. Положення про 

неформальну та інформальну освіту в НУВГП http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/ 

Prometheus. URL: https://prometheus.org.ua/prometheus-plus/personnel-management/ 

(Управління персоналом: дієві інструменти),  

     Coursera.  URL: https://www.coursera.org/specializations/human-resource-management  

(Human Resource Management: HR for People Managers Specialization), 

https://www.coursera.org/specializations/hr-management-leadership (Leading: Human Resource 

http://visnyk.nuwm.edu.ua/index.php/econ/article/view/ve4201923/716
http://hrbrand.com.ua/news.php
https://hrliga.com/
https://rabota.ua/
http://www.kadrovik.ua/
http://kadrovik01.com.ua/index.php?option=com_journals&view=journal&layout=last&Itemid=5
http://kadrovik01.com.ua/index.php?option=com_journals&view=journal&layout=last&Itemid=5
http://kadrovyk.com.ua/
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
https://exam.nuwm.edu.ua/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/1/4273.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/
https://prometheus.org.ua/prometheus-plus/personnel-management/
https://www.coursera.org/specializations/human-resource-management
https://www.coursera.org/specializations/hr-management-leadership


Management and Leadership Specialization), https://www.coursera.org/learn/human-resources-

management-capstone (Human Resources Management Capstone: HR for People Managers) 

Практики, представники бізнесу, залучені до викладання 

Практики в сфері управління персоналом. 

Правила академічної доброчесності 
     Студенти повинні дотримуватися принципів та правил академічної доброчесності, 

сумлінно та самостійно (крім випадків, що санкціоновано передбачають групову роботу) 

виконувати навчальні та дослідницькі завдання, посилатися на джерела, з яких береться 

інформація. 

     Якщо у виконаному практичному завданні виявлено запозичення з інших джерел без 

належного посилання, оцінювання такого завдання знижується у відповідності до 

виявлених порушень. 
      У випадку виявлення списування під час проведення поточного та підсумкового 
контролю, результати оцінювання такого студента скасовуються. 
     Неприйнятним є порушення норм моралі, зокрема негідне поводження у громадських 

місцях, на території університету, вживання ненормативної лексики; завдавання шкоди 

матеріально-технічній базі університету. 

     Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату в Національному 

університеті водного господарства та природокористування 

https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 

     Кодекс честі студента https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 

     Академічна доброчесність. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

https://naqa.gov.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d

0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%b

d%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/ 

     Якість освіти. НУВГП  https://nuwm.edu.ua/sp 
Вимоги до відвідування 

     Пропущенні заняття з навчальної дисципліни відпрацьовуються шляхом самостійного 

виконання завдань відповідно до методичних рекомендацій. Завдання розміщені на 

навчальній платформі Moodle. Студент може звернутись безпосередньо до викладача з 

приводу отримання індивідуальних завдань або з використанням зазначених засобів 

комунікації. 

     Мобільні телефони та ноутбуки можуть вільно використовуватись студентами на 

заняттях для виконання практичних та ситуаційних завдань, роботи із статистичними 

даними.   
Оновлення 

     Оновлення навчальної дисципліни здійснюватиметься щорічно за результатами 

опитування студентів, з ініціативи гаранта освітньої програми, випускників, роботодавців. 

Академічна мобільність, інтернаціоналізація 

1. List of human resource management associations. URL: 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_human_resource_management_associations    

2. International human resource certification. URL: https://www.ihrci.org/.  

https://www.coursera.org/learn/human-resources-management-capstone
https://www.coursera.org/learn/human-resources-management-capstone
https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
https://naqa.gov.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://naqa.gov.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://naqa.gov.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://nuwm.edu.ua/sp
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_human_resource_management_associations
https://www.ihrci.org/


СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ У РОЗРІЗІ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
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Методи, технології, засоби навчання 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1. Технології заповнення вакансій, оцінювання, стимулювання, розвитку персоналу 

Тема 1. Методологічні основи 

технологій управління персоналом +        

Лекція у формі діалогу, проблемні лекції, мозковий штурм, навчальна дискусія. 

Навчальні посібники, наукові статті, мультимедійна презентація, лекція в 

електронному форматі. 

Тема 2. Технології ефективного 

заповнення вакансій 

+ + + + + + +  

Лекція у формі діалогу, навчальна дискусія, розв’язування кейсів, ділові ігри, 

тестові завдання.  

Навчальні посібники, мультимедійна презентація, роздатковий матеріал – кейси, 

інструкції до ділових ігор, лекція в електронному форматі, тестові завдання в 

електронному форматі, статистичні дані, інтернет-платформи. 

Тема 3. Технології оцінювання 

працівників 

+ + + + + +   

Лекція у формі діалогу, навчальна дискусія, розв’язування кейсів, ділові ігри, 

тестові завдання.  

Навчальні посібники, мультимедійна презентація, лекція в електронному 

форматі, роздатковий матеріал – кейси, інструкції до ділових ігор, тестові 

завдання в електронному форматі. 

Тема 4. Технології стимулювання 

персоналу 

+ + + + + + + + 

Лекція у формі діалогу, навчальна дискусія, розв’язування кейсів, ділові ігри, 

тестові завдання.  

Навчальні посібники, мультимедійна презентація, лекція в електронному 

форматі, роздатковий матеріал – кейси, інструкції до ділових ігор, тестові 

завдання в електронному форматі, статистичні дані, інтернет-платформи. 

Модульний контроль 1    +     Тестові завдання 



 

МОДУЛЬ 2 

Змістовий модуль 2. Використання аутсорсингових послуг в управлінні персоналом 

Тема 5. Технології роботи 

рекрутингових агенцій 
+ + + + + + + + 

Лекція у формі діалогу, навчальна дискусія, індивідуальні завдання для 

вирішення практичних вправ та задач, тестові завдання. 

Навчальні посібники, наукові статті, мультимедійна презентація, лекція в 

електронному форматі, тестові завдання в електронному форматі, статистичні 

дані, інтернет-платформи. 

Тема 6. Технології у галузі лізингу 

персоналу 
+ + + + + +   

Лекція у формі діалогу, навчальна дискусія, розв’язування кейсів, ділові ігри, 

тестові завдання.  

Навчальні посібники, мультимедійна презентація, лекція в електронному 

форматі, роздатковий матеріал – кейси, інструкції до ділових ігор, тестові 

завдання в електронному форматі. 

Тема 7. Управління проектами з 

виведення персоналу зі штату 

організації 

+ + + + + +   

Модульний контроль 2    +     Тестові завдання 

Самооцінювання набутих 

компетентностей, зворотний зв’язок 
    +    

Тестові завдання  

 



БЮДЖЕТ ЧАСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ФОРМАМИ НАВЧАННЯ  

Теми 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Обсяг, год. 

Балів 

Обсяг, год. 

Балів 
Всього 

В тому числі 

Всього 

В тому числі 

лекції 
прак-

тичні 

самост. 

роб. 
лекції 

прак-

тичні 

самост. 

роб. 

МОДУЛЬ 1 
Тема 1. Методологічні основи технологій управління персоналом 14 2 0 12 5 14 0 0 14 5 
Тема 2. Технології ефективного заповнення вакансій 20 4 4 12 10 20 2 2 16 10 
Тема 3. Технології оцінювання працівників 18 4 4 10 10 18 2 2 14 10 
Тема 4. Технології стимулювання персоналу 18 4 4 10 15 18 2 2 14 15 

Модульний контроль 1         20         20 

Всього 70 14 12 44 60 70 6 6 58 60 

МОДУЛЬ 2 
Тема 5. Технології роботи рекрутингових агенцій 18 2 4 12 7 18 0 0 18 7 
Тема 6. Технології у галузі лізингу персоналу 16 2 2 12 7 16 0 0 16 7 
Тема 7. Управління проектами з виведення персоналу зі штату організації 16 2 2 12 6 16 0 0 16 6 

Модульний контроль 2         20         20 

Всього 50 6 8 36 40 50 2 2 50 40 

Самооцінювання набутих компетентностей, зворотний зв’язок                     

Всього 120 20 20 80 100 120 6 6 108 100 

 

Лектор                        Рощик І.А., к.е.н., доцент   



 


