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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Метою викладання навчальної дисципліни «Кадровий 

менеджмент» є формування у студентів необхідних знань і умінь для 
формування і ефективного використання трудового потенціалу  
підприємства. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  

- організаційно - управлінські    аспекти   функціонування   
системи управління кадрами;  

- вітчизняний і закордонний досвід кадрового менеджменту;  

- структуру і принципи  роботи кадрової служби;   

- основні методи і прийоми в роботі менеджера з персоналу  на базі 
вимог діючих нормативних актів в цій  галузі; 

- теоретичні засади кадрової стратегії та політики; 

- методичні підходи щодо розподілу завдань з управління 
персоналом між лінійними і функціональними підрозділами та 
керівниками; 

- методи планування чисельності персоналу; 
- джерела та методи професійного набору; 
- форми розвитку персоналу; 
- методи планування продуктивності праці; 
- суть та шляхи мотивації й стимулювання персоналу. 
Студент повинен вміти: 

- складати  організаційно – розпорядчі, особові  та 
довідково-інформаційні документи у  роботі з кадрами;  

- ефективно використовувати сучасні методики роботи з 
персоналом; 

- аналізувати ефективність кадрового менеджменту підприємства; 
- розробляти управлінські рішення з удосконалення кадрового 

менеджменту. 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1.  

Методологія кадрового менеджменту 

Тема 1. Методологічні аспекти кадрового менеджменту 

Спільні і відмінні ознаки у суміжних поняттях: «управління» та 
«менеджмент»; "трудові ресурси", "персонал" та "кадри". Кадровий 
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менеджмент як складова загальної системи управління організацією. 

Трудовий колектив підприємства як соціальна група. Класифікація 
колективів та персоналу. Функції управління персоналом. Принципи 

та методи управління персоналом. Зарубіжний досвід управління 
персоналом.   

Тема 2. Кадрова стратегія і кадрова політика 

Суть кадрової стратегії та кадрової політики управління 
підприємства. Завдання та напрями кадрової політики. Види 

кадрової політики. 

Тема 3. Ресурсне забезпечення кадрового менеджменту  

Нормативно-правова та науково-методична база управління 
персоналом. Матеріально-технічна база управління персоналом. 

Кадрове та фінансове забезпечення управління персоналом. 

Інформаційне забезпечення кадрового менеджменту. 
Тема 4. Кадрова служба і кадрове діловодство 

Оргструктура і штати кадрової служби.  Функції кадрової служби. 

Кваліфікаційні вимоги до працівників кадрової служби. Кадрове 
діловодство та кадрова документація. 

Змістовий модуль 2.  

Основні напрямки кадрового менеджменту 

Тема 5. Планування  чисельності персоналу, організація його 

набору та найму  

Кадрове планування та види кадрових планів. Методи планування 
чисельності персоналу. Розроблення вимог до кандидатів на вакантні 
посади. Джерела набору та методи відбору персоналу. Оформлення 
найму працівників. 

Тема 6. Адаптація та професійна орієнтація персоналу 

Поняття, види та етапи адаптації персоналу. Виробнича адаптація 
працівників. Профорієнтація працівників. Управління адаптацією. 

Тема 7. Управління мобільністю (рухом) персоналу та його 

розвитком 

Мобільність (рух) персоналу та її види. Причини та наслідки руху 

персоналу. Професійне навчання працівників, його форми і методи. 

Витрати на професійне навчання персоналу. Кар’єра та її планування. 
Формування кадрового резерву. 

Тема 8. Управління трудовими процесами та охороною праці   
Організація трудових процесів. Організаційні форми поділу і 

кооперації праці. Методи вимірювання і планування продуктивності 
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праці. Сутність охорони праці та її регулювання. Класифікація умов 
праці та їх оцінювання на виробництві. Планування роботи з 
покращення умов та охорони праці. Навчання з охорони праці. 

Тема 9. Оцінювання персоналу 

Сутність, види та основні етапи оцінювання персоналу. Методи 

оцінювання персоналу. Атестація працівників. 
Тема 10. Мотивація персоналу та управління витратами на 

персонал 

Сутність мотивації та стимулювання персоналу. Теорії мотивації. 
Сутність та структура витрат на персонал. Фонд оплати праці. 
Заохочувальні системи колективної та індивідуальної оплати праці. 
Показники оцінки витрат на персонал. 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАДАЧІ ЗА ТЕМАМИ 

ТЕМА 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КАДРОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАДАЧІ 

Завдання 1 

Використовуючи методику Вайсмана, визначіть ціннісно- 

орієнтаційну єдність (ЦОЄ) колективу. 
Методичні рекомендації 1  Сукупність індивідуальних цінностей 

складає ціннісно- орієнтаційну єдність колективу. Чим вищий рівень 
ЦОЄ колективу, тим краще люди розуміють один одного, спільно 
взаємодіючи, працюючи за для досягнення цілей організації. 
Членам колективу (групи) пропонується набір якостей особи, із 

якого кожний повинен вибрати п'ять, на його думку, найбільш 

цінним для успішної спільної діяльності. При виборі якостей слід 

враховувати професійну направленість даного колективу. 
1. Вміння володіти собою. 

2. Товариськість. 
3. Виконавча дисципліна. 
4. Гнучкість. 
5. Додержання сімейних традицій. 

6. Професіоналізм. 

7. Схильність до уявлення. 
8. Гідність. 
9. Самокритичність. 
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10. Оперативність. 
11. Емпатія (співчуття). 
12. Охайність. 
13. Бережливість. 
14. Організованість. 
15. Спритність. 
16. Ініціативність. 
17. Цілеспрямованість. 
18. Наполегливість. 
19. Вміння слухати. 

20. Щирість. 
21. Самостійність. 
22. Ерудованість. 
23. Прагнення до успіху. 
Згідно з методикою Вайсмана ЦОЄ визначається за формулою: 

100*
N

mn
ЦОЄ

−

= ,  

де п — сума виборів, які припадають на п'ять якостей, які отримали 

максимальну перевагу; m — сума виборів, які припадають на п'ять 

якостей, які отримали мінімальну перевагу; N — загальна кількість 

виборів, які зроблені членами даної групи. 

Якщо всі, без винятку, члени колективу оберуть одні і ті ж якості 
особи, то загальна кількість виборів буде фактично дорівнювати 

кількості виборів п'яти якостей, які отримали перевагу. В даному 
випадку рівень ЦОЄ буде дорівнювати 100 %. Якщо ж розподіл 
виборів буде випадковим (не буде збігатися), то показник ЦОЄ буде 
дорівнювати О. 

Отриманий результат можна інтерпретувати так: 
Понад 75 % — дуже високий рівень ЦОЄ, який позитивно впливає 

на ефективне управління персоналом; менше 25 % — свідчить про 
неузгодженість думок, відсутність єдності поглядів членів групи, що 
звичайно не може сприяти формуванню ефективної системи 

управління персоналом. 

1Матеріал взято: Михайлова Л.І Управління персоналом. Навчальний посібник. – К.: 

Центр учбової літератури, 2007. – 248с. 
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ТЕМА 2. КАДРОВА СТРАТЕГІЯ І КАДРОВА ПОЛІТИКА 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАДАЧІ 

Завдання 1 

Враховуючи наведені нижче умови діяльності металургійного 
комбінату і нинішній стан трудового потенціалу, розробіть кадрову 
стратегію цього підприємства на 5-річний період, відобразивши в ній 

бажаний стан трудового потенціалу через 5 років по всіх розділах, 
що характеризують його поточний стан: демографічні і 
професійно-кваліфікаційні структури персоналу, рівень 
корпоративної культури.  

Вихідні дані. На великому металургійному комбінаті працює 
близько 30 тис. осіб.  

Характеристика умов діяльності комбінату на 5-річний період:  

1. Технології основного виробництва залишаються сумісними із 
застосовуваними. Електроплавильне виробництво буде якісно 
розвиватися в результаті запровадження нових сучасних 
потужностей.  

2. Обсяг виробництва протягом найближчих п’яти років 
(починаючи з 2001-2002 рр.) знизиться, а потім зросте (у кінці 2004 р.) 

і буде залежати від експортних поставок металу. 
3. В Україні відбудеться системна зміна влади на всіх рівнях. 

Пріоритетом діяльності нової влади стане захист національного 
товаровиробника на міжнародному ринку поставок металу і 
металопродукції.  

4. Жорстка конкуренція на ринку чорних металів і перевищення 
попиту над пропозицією призведуть до зниження світових цін. 

5. Ринки робочої сили в перспективі на найближчі 5 років 
повністю забезпечать потреби підприємства в основних категоріях 
виробничого та управлінського персоналу. Дефіцит пропозиції 
зачепить сегмент ринку спеціалістів управлінської ланки у віці до 35 

років з досвідом роботи 5-8 років за сучаснимиспеціальностями.  

Поточний стан трудового колективу:  

1. Демографічні структури персоналу: середній вік виробничого 

персоналу перевищує - 45 років; персоналу апарату управління 
виробництвом – 49 років; керівного персоналу загальнокорпоративного 
управління – 37 років.  

2. У професійно-кваліфікаційних структурах виробничого 
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персоналу значний монопрофесіоналізм (близько 58%), що 
супроводжується "старінням знань", 70% персоналу загально- 

корпоративного управління підготовлені за програмами підвищення 
кваліфікації або мають базову підготовку, що відповідає сучасним 

вимогам.  

3. Корпоративна культура підприємства не характеризується 
цілеспрямованим керованим розвитком і являє собою сукупність 
трансформованих моделей поведінки, властивих соціалістичному 
способу господарювання (на рівні виробництва) і моделей поведінки, 

характерних для капіталістичних виробничих відносин (на рівні 
підприємства).  

Методичні рекомендації. Кадрова стратегія повинна відповідати 

загальній стратегії організації і розробляється на її основі. Для її 
розробки необхідно врахувати внутрішні і зовнішні зміни (для 
підприємства) в поточний момент і на перспективу, дати оцінку її 
можливих впливів за такими основними напрямами діяльності 
системи управління персоналом, як забезпечення потреби в 
персоналі, розвиток трудового потенціалу і його реалізація.  
 

ТЕМА 3. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

 ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАДАЧІ 
Завдання 1 

На підставі типової структури положення про структурні 
підрозділи складіть положення про: 
а) відділ кадрів; 
б) відділ охорони праці; 
в) відділ розвитку персоналу; 
г) відділ маркетингу і збуту. 

Завдання 2 

На підставі типової структури правил внутрішнього трудового 
розпорядку складіть правила розпорядку для: 
а) хлібзаводу, що працює у дві зміни; 

б) перукарні; 
в) вищого навчального закладу. 
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Завдання 3 

На підставі типової структури посадової інструкції розробіть 
посадову інструкцію:  

а) начальника відділу маркетингу та збуту; 
б) менеджера з підбору персоналу; 
в) інспектора відділу кадрів. 

ТЕМА 4. КАДРОВА СЛУЖБА І КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАДАЧІ 

1. Написати заяву про прийняття на роботу, оформити наказ 

та внести відповідний запис у трудову книжку (за наступними 

зразками), якщо: 

а) укладається  безстроковий трудовий  договір: 
Директорові 
ТОВ «Лісове господарство» 

Онищенку С. І. 
Поліщука Олега Івановича, 
який проживає за адресою: 

м. Рівне, вул. Шкільна, 2, кв. 44 

ЗАЯВА 

Прошу прийняти мене з 14 травня 2012 року робітником на 
лісогосподарських роботах з відрядною оплатою праці. 
12.05.2012             Підпис 

У наказі У трудовій книжці 
ПОЛІЩУКА Олега Івановича 
прийняти робітником на 
лісогосподарських роботах з 14 жовтня 
2012 року з відрядною оплатою праці 
згідно з чинним Положенням про 

оплату праці.  

Прийнято робітником на 
лісогосподарські роботи 

 

б) укладається  строковий трудовий  договір (враховуючи 

характер майбутньої роботи): 
Директорові ТОВ  

«Лісове господарство» 

Онищенку С. І. 
Кощенка Олега Івановича, 
який проживає за адресою: 

м. Рівне, вул. Шкільна, 5, кв. 15 
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ЗАЯВА 

Прошу Вас прийняти мене столяром 5-го розряду в цех №3 за 
строковим договором з 22 січня 2012 року для виготовлення та 
встановлення вікон і дверей в адміністративних та побутових 
приміщеннях з відрядною оплатою праці. 
18.01.12 р.          Підпис 

У наказі У трудовій книжці 
КОЩЕНКА Олега Івановича 
прийняти столяром 5-го 

розряду за строковим трудовим 

договором з 22 січня 2012 року 
на час виготовлення та 
встановлення вікон і дверей.  

Прийнято робітником на 
лісогосподарські роботи 

в) укладається  строковий трудовий  договір (враховуючи умови 

виконання роботи): 
Директорові ТОВ "Металіст" 

Іванченку А.І. 
Петренка Петра Петровича, 
який проживає за адресою: 

м. Київ, вул. Петровська, буд. 24, кв.8 

ЗАЯВА 

Прошу призначити мене на посаду головного бухгалтера ІІ 
категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності за строковим 

договором з 22 січня 2012 року на строк частково оплачуваної 
відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 
бухгалтера ІІ категорії цього відділу Галкіної Галини Петрівни. 

18.01.2012 р.                                                                          Підпис  
У наказі У трудовій книжці 

ПЕТРЕНКА Петра Петровича призначити на 
посаду бухгалтера ІІ категорії відділу 

бухгалтерського обліку та звітності за 
строковим договором з 22 січня 2012 року на 
строк частково оплачуваної відпустки по 

догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку бухгалтера ІІ категорії цього 
відділу Галкіної Галини Петрівни до дня 
фактичного виходу її на роботу з місячним 

окладом 660 гривень. 
Підстава: заява П.П.Петренка 

Призначено на 
посаду бухгалтера ІІ 
категорії відділу 
бухгалтерського 

обліку і звітності. 

г) укладається  строковий трудовий  договір (враховуючи 
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інтереси працівника): 
Директорові ТОВ "Металіст" 

Іванченку А.І. 
Павлушенка Павла Івановича, 
який проживає за адресою: 

м. Київ, вул. Петровська, буд. 28, кв.10 

ЗАЯВА 

Прошу Вас прийняти мене токарем 4-го розряду в цех №2 за 
строковим трудовим договором з 22 січня 2012 року по 23 грудня 
2012 року в зв’язку з моїм перебуванням в академічній відпустці, 
наданій НУТУ "Київський політехнічний інститут", з відрядною 

оплатою праці. 
22.01.2012 р.                              Підпис 

У наказі У трудовій книжці 
ПАВЛУШЕНКА Павла Івановича прийняти 

токарем 4-го розряду в цех згідно з трудовим 

договором з 22 січня 2012 року по 23 грудня 
2012 року з відрядною оплатою праці згідно з 
чинним Положенням про оплату праці. 
Підстава: заява Петренка П.П. 

Прийнято токарем 

4-го розряду в цех №2. 

 

2. Оформити необхідні документи при звільненні Вас з 

роботи із наступних підстав:  

а) відмова від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних 

умов праці (п. 6 с. 36 КЗпП): 

 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ОБ‘ЄДНАННЯ ім. М.В.ФРУНЗЕ" 

НАКАЗ  

15.06.2012 м. Суми №2702 

Про зміну  
істотних умов праці 
малярів цеху №221 

 

Для підвищення продуктивності праці та якості фарбування 
продукції, що випускається у цеху №221, введено в експлуатацію 

установку  розпилення та сушки лакофарбових покриттів. З метою 

підвищення мотивації малярів цеху, що працюють на установці 
розпилення та сушки лакофарбових покриттів, своєчасного 
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виконання виробничих завдань, точного дотримання технологій 

малярських робіт і забезпечення високої якості фарбування виробів. 
НАКАЗУЮ: 

1. З 3 вересня 2012 року малярам цеху №221 змінити істотні умови 

праці: перевести малярів цеху відрядної на погодинно-преміальну 
систему оплати праці і до 31 серпня 2012 року підгодовувати та 
надати мені для підпису наказ про переведення їх на нові умови 

оплати праці; 
2. Начальникові Управління з персоналу Бондаренку А.Н.: 

- у термін до 2 липня 2012 року ознайомити під підпис з даним 

попередженням про наступну зміну істотних умов праці малярів 
цеху; 

-  у термін до 25 серпня 2012 року одержати письмове 
підтвердження малярів цеху, які дали згоду продовжувати роботу на 
умовах погодинно-преміальної системи оплати праці, і до 31 серпня 
2012 року підгодовувати та надати мені для підпису наказ про 
переведення їх на нові умови оплати праці; 

-  у разі незгоди працівників зі змінами істотних умов оплати 

праці працевлаштувати  їх в інших в інших структурних підрозділах 
ВАТ при наявності вакантних робочих місць; 

- при відсутності можливості працевлаштування або відмові 
працівника від перекваліфікації, переведення на іншу роботу 
звільнити їх відповідно до чинного законодавства України. 

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника 
УП Бондаренка А.Н. 

 

Голова правління  Селіванов                            М.П. Селіванов 
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

 

25.06.2012  м. Суми 

 

Я, начальник Управління з персоналу відкритого акціонерного 
товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання 
ім. М.В.Фрунзе" Бондаренко А.В., від 22 грудня 2012 року №236, 

відповідно до частини третьої статті 32 КЗпП України та наказу по 

ВАТ №2702 від 15 червня 2011 року попередив Ляшенко Ольгу 
Олександрівну, маляра третього розряду цеху №221, про наступну 
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зміну з 3 вересня 2011 року істотних умов праці по закінченню двох 
місяців з моменту вручення їй цього попередження: переведення з 
відрядної на погодинно-преміальну систему оплати праці. 

Згідно зі статтею 32 КЗпП України Ляшенко О.О. має право на 
свій розсуд погодитися зі зміною істотних умов праці або 

відмовитися від продовження роботи в нових умовах. 

У разі відмови від роботи в нових умовах трудовий договір з 
Ляшенко О.О. буде припинено за пунктом 6 статті КЗпП України з 
виплатою згідно зі статтею 44 КЗпП України вихідної допомоги у 
розмірі середньомісячного заробітку. 

 

Начальник Управління 
з персоналу  Бондаренко                      Бондаренко 
 

З попередженням про зміну істотних умов праці 
ознайомлений(на) 

 

25.06.2012   Ляшенко                        Ляшенко О.О. 

 

Підписувати попередження про звільнення відмовився(лась) у 
присутності 
__________________ _______________ 

                                                                                              підпис П.І.Б. 

___________________ _______________ 
дата             підпис П.І.Б. 

___________________ _______________ 
дата             підпис П.І.Б. 

 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ОБ‘ЄДНАННЯ ім. М.В.ФРУНЗЕ" 

НАКАЗ  

28.08.2012                                                 м. Суми №2702 

 

Про звільнення 
Ляшенко О.О. 

ЛЯШЕНКО Ольгу Олександрівну, маляра третього розряду 
цеху №221, звільнити 31 серпня 2012 року у зв’язку з відмовою від 
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продовження роботи внаслідок зміни істотних умов праці (п.6 ст.36 

КЗпП України) з виплатою вихідної допомоги в розмірі середньої 
місячної заробітної плати відповідно до статті 44 КЗпП України. 

Підстава: відмова від продовження роботи зі зміненими 

умовами праці та переведення на іншу роботу. 
 

Голова правління ВАТ              Селіванов                      М.П.Селіванов 
 

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ 

№ 

запису 

Дата Відомості про прийом на 
роботу, переведення на 
іншу роботу і звільнення 
(із зазначеням причин і 
посилання на статтю, 

пункт закону) 

На підставі 
чого внесено 

запис 
(документ, 
його дата та 
номер) 

число місяць рік 

1 2 3 4 

6 31 08 2012 Звільнена у зв‘язку з 
відмовою від  
продовження роботи 

внаслідок змін істотних 
умов праці, пункт 6 статті 
КЗпП України 

Наказ № 

1867/ВК 

від 

28.08.2012  

    Голова правління ВАТ 

(підпис) М.П.Селіванов 

МІСЦЕ ПЕЧАТКИ 

 

б) за угодою сторін (п. 1 с. 36 ЗЗпП): 
Директорові швейної фабрики 

Пилипенку М.А. 

інженера відділу охорони праці 
Миленця Івана Васильовича 

ЗАЯВА 

Прошу звільнити мене з роботи згідно із п.1 ст. 36 КЗпП за 
угодою сторін 10.06.2012. 

06.06.2012                 (підпис)                                        І.В.Миленець 
У наказі У трудовій книжці 

2. ЗВІЛЬНИТИ: 

2.1. МИЛЕНЦЯ Івана Васильовича, 
інженера з охорони праці, 10.06.2012 за 
угодою сторін, п.1 ст. 36 КЗпП України. 

Підстава: заява Миленця І.В. від 

06.06.2012 

Звільнений за угодою сторін, п. 

1 ст. 36 КЗпП України 
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в) за власним бажанням  (п. 1 с. 36 ЗЗпП): 
Директорові 
Головного управління юстиції у 
Київській області 
Карпенку М.Д. 

Шевченко Ганни Петрівни, 

яка проживає за адресою: 

49000, м. Київ, 
вул. Косіора, 2, кв. 44 

ЗАЯВА 

Прошу звільнити мене з посади заступника начальника 
Кагарлицького районного управління юстиції з 4.11.2012 року на 
підставі ст. 38 Кодексу законів про працю України за власним 

бажанням.  

21.10.2012                                                                                   Підпис  
У наказі У трудовій книжці 

ЗВІЛЬНИТИ: 

ШЕВЧЕНКО Ганну Петрівну, заступника 
начальника Кагарлицького районного 

управління юстиції, 4 листопада 2012 року 
із займаної посади за власним бажанням, 

ст.38 КЗпП України.  

Звільнена за власним 

бажанням, ст. 38 КЗпП 

України 

 

г) у зв’язку із закінченням строку дії трудового договору  (п. 2 с. 36 

ЗЗпП): 

У наказі У трудовій книжці 
ЗВІЛЬНИТИ: 

АНТИПЕНКО Світлану Степанівну з 
посади  бухгалтера 6 травня 2010 року у 
зв’язку із закінченням строку дії трудового 

договору, п. 2, ст. 36  КЗпП України. 

Звільнена у зв’язку із 
закінченням строку дії 
трудового договору, п. 2, ст. 
36  КЗпП України. 

 

д) у зв’язку із невідповідністю займаній посаді або виконуваній 

роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я (п. 2 

с. 40 КЗпП) 
У наказі У трудовій книжці 

2. ЗВІЛЬНИТИ: 

 

2.5. СЕРГІЄНКО Тетяну Анатоліївну, 
економіста з праці, 20.04.2012 у зв'язку з 

Звільнена у зв’язку з 
виявленою 

невідповідністю займаній 

посаді внаслідок 
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виявленою невідповідністю займаній 

посаді внаслідок недостатньої кваліфікації, 
п. 2 ст.40 КЗпП України. 

Відпустку не використала  з 19.10.2011 р. по 
20.05.2012 р. 
Підстава: атестаційний лист №21 від 

05.05.2012 р. 

недостатньої кваліфікації, 
п. 2 ст.40 КЗпП України. 

2.6. КОГУТА Анатолія Михайловича, 
заступника головного бухгалтера, 
05.02.2012 р. у зв‘язку з виявленою 

невідповідністю займаній посаді за станом 

здоров‘я, п. 2 ст. 40 КЗпП України. 

Відпустку використав по день звільнення. 
Підстава: довідка МСЕК 

Звільнений у зв‘язку з 
виявленою 

невідповідністю займаній 

посаді за станом здоров‘я, 
п. 2 ст. 40 КЗпП України. 

 

 

е) у зв’язку із систематичним невиконанням працівником без 

поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим 

договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо 

до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи 

громадського стягнення: 

У наказі У трудовій книжці 
2. ЗВІЛЬНИТИ: 

2.7. ОСТАПЕНКА Івана Михайловича, 
водія легкового автомобіля, 12.05.2012 р. із 
систематичним невиконанням без 
поважних причин трудових обов‘язків, п. 3 

ст. 40 КЗпП України. 

Відпустку використав з 25.06 2011 по 
24.06.2012 р. 
Підстава: накази (номер і дата), акти про 

систематичне невиконання трудових 

обов‘язків. 

Звільнений у зв’язку з 
систематичним 

невиконанням без 
поважних причин 

трудових обов‘язків, п. 3 

ст. 40 КЗпП України. 

 

ТЕМА 5. ПЛАНУВАННЯ  ЧИСЕЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ, 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЙОГО НАБОРУ ТА НАЙМУ 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАДАЧІ 

Завдання 1 

Розробити нову редакцію кваліфікаційної характеристики посади 

завідувача відділу кадрів ПАТ „Борисфен”. 
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Методичні рекомендації. Кваліфікаційна характеристика 
розробляється на підставі законодавства України, Статуту і 
Положення про організацію (підприємство) і відділ кадрів, посадової 
інструкції та інших регламентуючих документів. Вона повинна 
містити перелік прав і обов’язків завідувача відділу кадрів і 
відповідати на наступні запитання: ким повинен бути, що повинен 

мати, знати і вміти, про що повинен мати чітке уявлення як фахівець.  

Завдання 2 

Складіть професіограму і психограму для спеціалістів обраної 
Вами професії. Результати роботи оформляють у вигляді таблиць. 
Структура професіограми запропонована у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Структура професіограми 

№ Розділ Зміст розділу 

1. 
Відомості про 

професію 

Загальні відомості про професію, зміни 

відбулись з розвитком НТП, перспективи 

розвитку професії. 

2. Процес праці 

Характеристика процесу праці, сфера 
діяльності і вид праці, продукція, знаряддя 
праці, основні виробничі операції, професійні 
обов’язки, робоче місце, робоча поза. 

3. 
Санітарно-гігієнічні 
умови праці 

Робота в приміщенні або на повітрі, шум, 

вібрація, освітлення, температура, режим 

праці і відпочинку, монотонність і темп праці, 
можливості виробничих травм, професійні 
захворювання, медичні послуги, пільги і 
компенсації. 

4. 
Психофізіологічні 
вимоги до працівника 

Вимоги до особливостей сприйняття, уваги, 

пам’яті; вимоги до емоційно-вольових 

якостей людини; вимоги до ділових якостей. 

5. 
Професійні знання і 
навики 

Перелік необхідних знань, умінь та навиків. 

6. 

Вимоги до 

професійної 
підготовки 

Форми, методи і терміни професійного 

навчання, перспектива професійного росту. 

 

Методичні рекомендації. Професіограма – це перелік та опис 
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загальнотрудових і спеціальних умінь та навичок, необхідних для 
виконання певної професійної діяльності. Будь-яка професіограма 
складається з двох частин: психологічної професіограми як опису 
самої трудової діяльності і психограми як опису вимог до психіки 

людини певної професії, виду діяльності. Психограма містить 
насамперед перелік необхідних здатностей і здібностей людини.  

 

Завдання 3 

Розробіть розділ «Планування залучення персоналу» 

оперативного плану роботи з персоналом в організації, де ви 

працюєте або проходите практику. Визначите, за рахунок яких 
внутрішніх і зовнішніх джерел передбачається забезпечити потреба 
в персоналі в планованому році, розкрийте переваги й недоліки 

джерел і визначите конкретні потреби в персоналі. 
Методичні вказівки. Джерела забезпечення потреби в персоналі 

наведені в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Планування залучення робочої сили 
Забезпечення потреби в 
робочій силі за рахунок 

працівників 
підприємства 

Систематичне 
спостереження 
за ринком праці 

Конкретні заходи  

щодо залучення 
робочої сили 

Прийом  

на роботу 

1.Вивільнення за 
рахунок змін струк- 
турного, технологічного, 

характеру, а також 

виробничих потужно- 

стей 

2. Ротація з метою 

внутрішньовиробничого 

обміну досвідом   

3. Призначення молодих 
фахівців на вищі посади    

Постійні 
контакти з: 
а) державними 

центрами 

зайнятості 
(інформування 
посередників 
про своє 
підприємство); 

б) ПТУ, ВНЗ, 

технікумами 

1. Направлення 
заявок про вакансії 
в навчальні 
заклади та центри 

зщайнятості 
2. Вивчення 
оголошень про 
пошук роботи, 

публікація власних 

оголошень. 
3. Звернення до 
кадрових агентств 

1. Вивчення 
письмових заяв 
про прийняття на 
роботу й 

попередній 

відбір 

2. Співбесіда  
3. Прийом на 
роботу з 
випробувальним 

терміном 

Задача 1 

У наступному періоді на підприємстві планується впровадити 

нову прогресивну технологію, внаслідок чого очікується  зростання 
продуктивності праці і обсягів виробництва. Потрібно визначити 

планову чисельність робітників для двох виробничих підрозділів 
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підприємства внаслідок даних змін і закласти це у відповідні плани 

щодо кадрового забезпечення. 

Показники 

Цехи 

гальванічний 
механічної 
обробки 

Норма часу на виробництво одиниці 
продукції у вартісному виразі, грн./год. 

0,15 0,3 

Обсяги виробництва, тис. грн.  120 250 

Корисний фонд робочого часу працівника, 
год. / рік 

1800 

Індекс продуктивності праці 1,05 1,07 

Індекс обсягів виробництва 1,2 1,05 

Задача 2 

Під впливом структурних змін у виробництві продукції виникли 

диспропорції у кваліфікаційному складі персоналу. Необхідно при 

збереженні загальної чисельності робітників, визначити: 

- потрібну планову чисельність робітників кожної кваліфікації  
(відповідно до структури трудомісткості продукції); 

- планові фонди заробітної плати при фактичній і плановій 

кваліфікаційній структурі; 
- фактичну і планову продуктивність праці – випуск продукції на 

1 грн. зарплати; 

-індекс продуктивності праці 
Кваліфікаційний 

розряд робіт 
Наявна 

чисельність 
робітників, 
люд. 

Середньомісячна 
зарплата 

робітника, грн. / 

міс. 

Планова 
трудомісткість 

робіт, 
люд.год./міс. 

II 2 950 480 

III 3 980 640 

IV 9 1100 1120 

V 6 1200 960 

Всього 20 - 3200 

Місячний випуск продукції Q = 250 тис. грн. 

Задача 3 

На підставі вихідних даних необхідно розрахувати чисельність 
АУП використовуючи метод Розенкранца  
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Організаційно-управлінські види 

робіт 

К-сть дій по 

виконанню виду 
робіт 

Час, необхідний 

для виконання 
дії, год. 

Розрахунок грошової маси 450 0,6 

Облік прибутків-витрат 
підприємства 

2000 0,5 

Розрахунок зведеного 

фінансового балансу 
400 5 

Річний фонд часу одного співробітника (за контрактом) – 1850 

год. 

Коефіцієнт, що враховує затрати часу на додаткові роботи – 1,3. 

Коефіцієнт перерахунку явочної чисельності в облікову – 1,1. 

Коефіцієнт, що враховує затрати часу на відпочинок 
співробітників – 1,12 

Задача 4 

Підприємство виготовляє вироби з пластмаси способом лиття. 
Річний обсяг виробництва виробів – 900 тис. шт., а трудомісткість 
виробу – 0,35 н-год. Тривалість робочої зміни – 8 годин (при 

однозмінному режимі роботи). Внутрішньозмінні витрати часу з 
вини робітників – 1,5 %, регламентоване невикористання 
обладнання – 3 %. Процент виконання норм виробітку – 105 %. 

Кількість робочих днів у році – 223. Визначити необхідну 
чисельність робітників-відрядників.  

 

ТЕМА 6. АДАПТАЦІЯ ТА ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ 

ПЕРСОНАЛУ 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАДАЧІ 

Завдання 1 

Вас недавно призначили керівником трудового колективу, у 
якому Ви кілька років були рядовим співробітником. Підлеглий 

ігнорує Ваші поради та вказівки, робить усе по-своєму, не звертаючи 

уваги на зауваження, не виправляючи тих помилок, на які Ви йому 
вказуєте. Які Ваші дії щодо цього підлеглого надалі? Обґрунтуйте 
свою відповідь.  
а) розібравшись у мотивах завзятості та бачачи їх неспроможність, 

застосуєте звичайні адміністративні заходи покарання; 
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б) в інтересах справи намагатиметеся викликати його на відверту 
розмову, спробуєте знайти з ним спільну мову, налаштовувати на 
діловий контакт; 
в) звернетеся до колективу, розраховуючи на те, що його 

неправильна поведінка буде засуджена та до нього вживуть заходи 

суспільного впливу; 
г) спробуєте спочатку розібратися в тому, чи не робите Ви самі 

помилок у взаємовідносинах з підлеглим, а потім уже вирішите, як 
поступити. 

 

ТЕМА 7. УПРАВЛІННЯ МОБІЛЬНІСТЮ (РУХОМ) 

ПЕРСОНАЛУ ТА ЙОГО РОЗВИТКОМ 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАДАЧІ 

Завдання 1 

На механічному заводі спостерігається надзвичайно висока  
плинність слюсарів-збирачів основного конвеєра (80% на рік). 
Робота збирачів досить проста й монотонна, не вимагає особливих 
фізичних зусиль. Навчання збирачів відбувається безпосередньо на 
робочому місці протягом чотирьох годин. 

Прийом збирачів на завод здійснюється відділом кадрів без участі 
майстрів або інших керівників. Кандидати заповнюють стандартну 
форму (див. нижче) і проходять співбесіду з інспектором відділу 
кадрів, що ухвалює рішення щодо прийому на роботу, яке 
затверджуеться начальником відділу кадрів. 

1. Чи існує, на вашу думку, зв’язок між високою плинністю 

кадрів серед слюсарів-збирачів і методом їх відбору? Як 
удосконалити цей процес? 

2. Кого з нижченаведених кандидатів ви б прийняли на місце 
збирача? Яку інформацію ви використали? Яка інформація 
виявилася зайвою? 

 Кандидат А Кандидат Б Кандидат 

В 

Вік 45 28 35 

Стаж роботи 25 5 15 

Число організацій, у 
яких працював 
кандидат 

4 8 11 

Освіта середня вища середня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

22

Спеціальність Слюсар- 

водопровідник 
Інженер-механік - 

Служба у ВР так немає так 
Родинний стан Одружений, 

2 дітей 

Не одружений Розлучений,  

3 дітей 

Місце народження м. Донецьк м. Дружківка  м. Селідове 
 

Завдання 2 

Підприємство, яке займається реалізацією сільськогосподарської 
продукції, розширило сферу своєї діяльності за рахунок оренди землі 
і вирощування сільськогосподарської продукції з подальшою її 
переробкою. Враховуючи необхідність кваліфікованих менеджерів 
для організації діяльності багатопрофільного підприємства, 
підприємство за свій рахунок направило на стажування за кордон в 
аналогічне підприємство Василькова О.В. Його вибір був 
зумовлений тим, що, по-перше, це молодий, перспективний 

працівник, по-друге, не виникало проблем з передачею виконання 
його обов‘язків іншим співробітникам. Вартість та тривалість 
стажування відповідно становили 20 тис. євро за 6 місяців. Після 
повернення Василькова О.В., на основі набутих знань, досить 
успішно займався вирішенням проблем управління виробництвом на 
орендованих землях. Але через 3 місяці він вирішив звільнитися за 
власним бажанням, мотивуючи своє звільнення відсутністю 

перспектив посадового росту. Справді, усі ключові керівні посади у 
підприємстві займали кваліфіковані працівники у молодому віці. 

1. Визначити, чи були допущені помилки керівництвом 

підприємства при виборі працівника для направлення на підвищення 
кваліфікації за кордон. 

2. Встановити, чи були враховані потреби та інтереси працівника 
при прийнятті рішення щодо його направлення на підвищення 
кваліфікації. 

3. Проаналізувати, які втрати понесе підприємство при звільненні 
Василькова О.В. 

4. Чи має зараз підприємство можливості уникнути втрат, 
пов‘язаних зі звільненням? 

Задача 1 

Рух кадрів на підприємстві характеризується такими даними 

(вихідні дані): 
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Показник Кількість, 
осіб 

1. Списковий склад працівників на початок звітного 

року 
560 

2. Працівники, яких прийнято протягом року 30 

3. Переведено в робітники з інших категорій персоналу і 
непромислових служб 

7 

4. Працівники, які вибули протягом року, в тому числі: 
- переведено на інші підприємства у зв’язку з 
закінченням строку договору; 

94 

 

25 

- на навчання та в армію; 5 

- за власним бажанням; 34 

- звільнено за прогули, порушення трудової дисципліни; 25 

- на пенсію. 5 

Проаналізувати рух кадрів на підприємстві в розрізі коефіцієнтів 
обороту прийому, звільнення, загального обороту та плинності. 

Задача 2 

Визначити показники механічного руху персоналу та зумовлене 
ним зниження продуктивності праці, якщо вона за місяць до 
звільнення і протягом місяця після найму працівника менша 
відповідно на 24% і 18%. 

1. Облікова чисельність персоналу:  на початок року – 260;  на 
кінець року – 258. 

2. Чисельність прийнятих на роботу – 28. 

3. Чисельність вибулих, всього – 30; 

в тому числі: 
а) у зв’язку із закінченням терміну дії трудового договору – 6; 

б) вихід на пенсію – 8; 

в) за власним бажанням – 12; 

г) за порушення трудових договірних зобов’язань – 4. 

Задача 3 

Визначити показники механічного руху персоналу і чисельність 
працівників, необхідних для обслуговування механічного руху 
персоналу, якщо: 

- затрати часу на звільнення 1 працівника: 
а) у зв’язку із закінченням дії трудового договору – 2 люд.-год.; 

б) у зв’язку з виходом на пенсію – 5 люд.-год.; 
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в) за власним бажанням – 3 люд.-год.; 

г) за порушення трудових договірних зобов’язань – 10 люд.-год.; 

- затрати часу для найму й адаптації новоприйнятого – 12 

люд.-год.; 

- корисний фонд робочого часу працівника служби персоналу – 

1920 год./рік; 
- облікова чисельність персоналу:  

а) на початок року – 260;   

б) на кінець року – 263; 

- чисельність працівників, які постійно перебували в складі 
підприємства протягом року – 230; 

- чисельність прийнятих на роботу – 44; 

- чисельність вибулих, всього – 41; 

в тому числі: 
а) у зв’язку із закінченням терміну дії трудового договору – 6; 

б) вихід на пенсію – 8; 

в) за власним бажанням – 22; 

г) за порушення трудових договірних зобов’язань – 5. 

Задача 4 

Розрахувати вплив підвищення кваліфікації робітників за 
відповідною програмою навчання, на  прибуток підприємства за 
наведеними в таблиці даними. 

Показники Величина 
Обсяг виготовленої продукції робітниками, які 
підвищили кваліфікацію 

2,5 

млн.грн 

Обсяг виготовленої продукції робітниками, які не 
підвищили кваліфікацію 

2,5 

млн.грн 

Чисельність робітників, які підвищили кваліфікацію 20 чол. 

Чисельність робітників, які не підвищили 

кваліфікацію 

25 чол. 

Рентабельність продукції 20 % 

Витрати на підвищення кваліфікації одного робітника 1,5 тис 
грн. 

ТЕМА 8. УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ ПРОЦЕСАМИ ТА 

ОХОРОНОЮ ПРАЦІ   

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАДАЧІ 
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Задача 1 

Визначити та порівняти індекси заробітної плати та 
продуктивності праці по цехах та заводу. 

Найменування 
цеху 

Валова 
продукція, тис. 

грн. 

Середньо 

облікова 
чисельність 
робітників 

Середньомісяч-

на заробітна 
плата, грн. 

звіт план звіт план звіт план 

Заготівельний  2500  2900  240  245  1500 1550 

Механічний  4500  5800  480  500  1620 1700 

Складальний  6900  7779  625  650  1450 1460 

Задача 2 

Обсяг виробничої програми підприємства у базовому періоді 
становив 368 млн. грн. і зріс у плановому періоді на 11 %. Виробіток 
на одного працівника у базовому періоді становить 2,3 млн. грн. За 
рахунок кращої організації виробництва чисельність промислово- 

виробничого персоналу зменшиться у плановому періоді на 9 осіб. 

Визначити процент зростання продуктивності праці та чисельність 
працівників на підприємстві у плановому періоді. 

Задача 3 

За наведеними даними визначити і порівняти індекси зарплати та 
продуктивності праці за фактичними цінами і умовно-чистою 

продукцією. Зробити висновки. 

№ Показники 2011 р. 2012 р. 

1. Ціна за штуку, грн. 68 74 

2. Обсяг виробництва, тис.шт. 324 472 

3. Собівартість продукції, тис.грн. 20420 30190 

4. Заробітна плата з нарахуваннями, тис.грн.  12250 15100 

5. Амортизація, тис.грн. 1500 2150 

6. Середньооблікова чисельність, осіб 544 620 

Задача 4 

Виробіток на одного працюючого в минулому році складав 5 000 

грн. Обсяг виробництва за планом на рік – 16 млн. грн. За рахунок 
підвищення технічного рівня виробництва звільняється – 300 осіб. 

Внаслідок удосконалення управління і організації виробництва 
звільняється – 60 осіб. Зміни обсягу і структури виробництва 
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потребують додаткової чисельності у кількості – 130 осіб. Визначити 

зростання продуктивності праці у плановому році. 
 

ТЕМА 9. ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАДАЧІ 

Завдання  у формі ділової гри 

Необхідно визначити комплекс заходів щодо ефективного 

проведення атестації. 
Методичні рекомендації. Студентам групи пропонується 

розділитися на дві групи (атестаційна комісія і ті працівники, які 
проходять атестацію).  

Для вирішення завдання необхідно визначити рівень кваліфікації 
працівників. Тому приймається єдиний набір ознак для усіх 
категорій робітників: спеціальна освіта і стаж роботи за 
спеціальністю.  

За рівнем освіти усі працівники діляться на дві групи: І- які мають 
середню спеціальну освіту, ІІ – мають базову та повну вищу освіту. 
Відповідно з тим, у яку із вказаних груп посад потрапляє працівник, 
йому присвоюється кількісна оцінка, величина якої складає 1 або 2.  

Залежно від стажу роботи за спеціальністю всі працівники 

розподіляються на чотири групи за рівнем освіти. 

Номер групи 

за стажем 

Оцінка 
стажу 

Стаж роботи за спеціальністю у 
працівника, який має освіту 

І - середня 
спеціальна освіта 

ІІ - базова вища та 
повна вища освіта 

1 0,25 0-9 0-9 

2 0,5 9-13 і вище 9-17 і вище 29 

3 0,75 13-17 і 21-29 17-25 

4 1 17-21 26-29 

Вихідні дані: механізатор підприємства має середню спеціальну 
освіту, стаж роботи за спеціальністю 21 рік; головний економіст – 

базову вищу освіту, стаж роботи за спеціальністю 7 років; агроном – 

повну вищу освіту, стаж роботи за спеціальністю 2 роки. 

Оцінка рівня кваліфікації визначається за формулою:  

К=OO+ОС , 

де ОО – оцінка освіти; ОС – оцінка стажу. 
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ТЕМА 10. МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ТА УПРАВЛІННЯ 

ВИТРАТАТИ НА ПЕРСОНАЛ 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАДАЧІ 

Завдання у формі ділової гри 

Кожен студент групи на окремому аркуші паперу записує 
пропозицію щодо створення нового підприємства, зазначивши 

профіль його майбутньої спеціалізації. Внесені пропозиції 
оголошуються викладачем, після чого підприємства об'єднуються у 
групи за видами економічної діяльності та визначаються 4-5 

пріоритетів із числа запропонованих для створення підприємств. 
Розробляються малі моделі підприємств: 

- вид економічної діяльності,  
- форма власності, 
- організаційно-правова форма господарювання, 
- види продукції, що виготовляються; послуги, що надаються; 

роботи, що виконуються, 
- планова чисельність та структура персоналу.  
1. Сформувати робочі команди по 4-5 осіб та розподілити ролі 

всередині команди шляхом вибору генератора ідей, критика, 
організатора і діловода. Окремо формується група експертів, яка 
проводить критичну оцінку запропонованих командами варіантів 
формування системи оплати праці персоналу новостворюваного 
підприємства (організації). Прізвища студентів із зазначенням ролі 
фіксуються в листі експертної оцінки. 

2. Сконцентрувати роботу команд над обґрунтуванням 

теоретичних положень поставленої проблеми, аналізом переваг та 
недоліків певних систем оплати праці в розрізі категорій 

працюючих, розробкою пропозицій щодо організації заробітної 
плати працівників (за прикладами наведеними в табл. 3 і 4). 

Основний метод роботи — «мозковий штурм».  

Таблиця 3  

Схема формування системи оплати праці менеджерів, її 
переваги та недоліки 

Складові Спосіб визначення Переваги (+), недоліки (-) 

1. Посадовий оклад На основі ринкової ціни: 

♦ фактори, що впливають 
на рівень окладу: розмір 
фірми, рентабельність, 
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чисельність та кваліфікація 
персоналу 
♦ оклад менеджера має 
бути на 15-20% більшим за 
найвищий оклад серед 

підлеглих 
2. Премії Розподіляються  пропор- 

ційно до базового окладу 
(-): можливість 
преміювання менеджерів, 
які не продемонстрували 

високих результатів 
2.1. Щорічні 10-40 % — для середньої та 

нижньої ланки керівників. 
15-50 % — для вищого 
керівництва.  
Типова схема: 
♦ Вище керівництво - 

45 % 

♦ Середня ланка - 25 % 

♦ Нижній рівень - 12 % 

(+): стимулює менеджерів 
до досягнення 
короткострокових цілей 

2.2. Премії за роботу 
впродовж тривалого 
часу. Премія за 
досягнення 
поставленої мети. 

Право на придбання 
акцій 

Пропорційно внеску за 
період, що перевищує 1 

рік. Частина акцій 

продається менеджерам 

(+): мотивує керівництво 

на багаторічне зростання, 
знижує плинність керівних 
кадрів; (+): зацікавлює у 
збільшенні ринкової 
вартості фірми; не вимагає 
суттєвих додаткових 
коштів 

3. Пільги Всім менеджерам  

4. Привілеї Обмеженому колу 
менеджерів. Підстава: 
положення в організації; 
особисті досягнення 

 

 

Таблиця 4 

Схема формування системи оплати праці спеціалістів, її 
переваги та недоліки 

Складові Спосіб визначення Переваги (+), недоліки (-) 

1. Базовий оклад На основі ринкової 
ціни та цінності 
робочого місця 
всередині самої орга-
нізації 

 

2. Вилка окладів У середньому 15 % від 

базового окладу (для 
більш високих 

(+): гарантія конкурентоспро- 

можності фірми на ринку 
праці; 
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розрядів доцільний 

менший діапазон 

вилки) 

(-): не враховуються 
індивідуальні характеристики 

спеціаліста 
3. Надбавки за знання 
та компетенцію 

% до окладу за знання 
та навички, які є 
цінними для 
організації 

(+): дозволяє враховувати 

кваліфікацію та стаж роботи 

4. Індивідуальне 
преміювання 

♦ Краще — за 
підсумками року 
Підстава — оцінка 
результатів роботи 

співробітника за 
попередній період. 

♦ Розмір — 10-30% 

від окладу 

(+): орієнтує на отримання 
нових знань та навичок  
(-): не враховуються результа-
ти роботи; можлива 
необ'єктивна оцінка 
компетенцій 

3. Презентація результатів роботи, яку проводить генератор ідей 

або організатор. Командам слід підготувати стислу й оригінальну 
доповідь, окремі аспекти якої відобразити на дошці. 

4. Після презентації запропонованих варіантів відбувається 
дискусія в режимі «питання — відповідь», при цьому питання 
доповідачеві ставлять критики інших команд. Важливо, щоб це були 

точні й конкретні запитання. 
5. Оцінка результатів ділової гри, визначення рейтингу команд 

проводиться експертами за п'ятибальною шкалою (зовнішня 
експертиза) і роботи окремих студентів у складі команди (внутрішня 
експертиза). 

6. У кінці заняття підбиваються підсумки вирішення ситуаційної 
вправи, виокремлюючи найбільш вдалі пропозиції та коментуючи 

упущення й помилки. 

Елементи ділової гри та їх тривалість 
1. Ознайомлення з ситуацією, роздача вихідних документів        

(табл.10, 12), організація команд — 10 хвилин. 

2. Внутрішньо-командна робота — 40 хвилин. 

3. Доповіді команд та їх обговорення — 15 хвилин. 

4. Оцінки експертів, підведення підсумків гри — 15 хвилин. 

Таблиця  
Схема формування системи оплати праці менеджерів, її 

переваги та недоліки 

Складові Спосіб визначення Переваги (+), недоліки (-) 

1. Посадовий 

оклад 

На основі ринкової ціни: 

♦ фактори, що 
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впливають на рівень 
окладу: розмір фірми, 

рентабельність, 
чисельність та 
кваліфікація персоналу 
♦ оклад менеджера має 
бути на 15-20% більшим 

за найвищий оклад серед 
підлеглих 

2. Премії Розподіляються  
пропорційно до 
базового окладу 

(-): можливість 
преміювання менеджерів, 
які не продемонстрували 

високих результатів 
2.1. Щорічні 10-40 % — для 

середньої та нижньої 
ланки керівників; 
15-50 % — ТОП 

менеджерів.  

(+): стимулює менеджерів 
до досягнення коротко- 
строкових цілей 

2.2. Премії за 
роботу впродовж 

тривалого часу; за 
досягнення 
поставлених 
цілей. Право на 
придбання акцій 

Пропорційно внеску за 
період, що перевищує 1 

рік. Частина акцій 

продається менеджерам 

(+): мотивує керівництво 

на багаторічне зростання, 
знижує плинність 
керівних кадрів; (+): 

зацікавлює у збільшенні 
ринкової вартості фірми; 

не вимагає суттєвих 
додаткових коштів 

3. Пільги Всім менеджерам  

4. Привілеї Обмеженому колу 
менеджерів 

 

 

Таблиця 4 

Схема формування системи оплати праці спеціалістів, її 
переваги та недоліки 

Складові Спосіб визначення Переваги (+), недоліки (-) 

1. Базовий оклад На основі ринкової 
ціни та цінності 
робочого місця  

 

2. Вилка окладів У середньому 15 % 

від базового окладу 
(для більш високих 
розрядів доцільний 

(+): гарантія 
конкурентоспроможності 
фірми на ринку праці; 
(-): не враховуються 
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менший діапазон 

вилки) 

індивідуальні 
характеристики спеціаліста 

3. Надбавки за 
знання та 
компетенцію 

% до окладу за 
знання та навички, 

які є цінними для 
організації 

(+): дозволяє враховувати 

кваліфікацію та стаж 

роботи 

4. Індивідуальне 
преміювання 

♦ за підсумками 

року 
♦ розмір — 10-30% 

від окладу 

(+): орієнтує на отримання 
нових знань та навичок  
(-): не враховуються 
результати роботи; 

можлива необ'єктивна 
оцінка компетенцій 

 

1Матеріал для ситуаційного завдання взято з: Петюх В.М., Базилюк Б.Г., 

Герасименко О.О. Управління персоналом: Навч.- метод. посіб. для самост. вивч. 

дисц. – Вид. 3-тє, без змін. – К.: КНЕУ, 2009. – 320с. 

Завдання 2 

Карнаухов Денис Петрович є Генеральним директором і 
власником компанії «Віват», що займається імпортом і оптовою 

торгівлею комп’ютерною технікою на сході України. У компанії 
працюють два фахівці із закупівлі комп’ютерів за кордоном, які 
одержують посадові оклади і місячні премії в розмірі до 300% окладу 
(рішення про виплату премій приймає Генеральний директор), і 
п’ять комерційних агентів, зайнятих продажами на внутрішньому 
ринку та одержують комісійні у розмірі 10% від суми продажів. Ціни 

на реалізовані комп’ютери встановлює так само Генеральний 

директор. Аналіз фінансових результатів за останні шість місяців 
показав, що прибутковість компанії стала скорочуватися, 
незважаючи на постійний ріст обсягів реалізації збереження 
товарних запасів на одному рівні, і що, крім того, збільшилися 
строки збору дебіторської заборгованості. Фахівці із закупівель 
протягом всіх шести місяців одержували 30% премію, однак їхня 
винагорода становила тільки 30% від середнього доходу 
комерційного агента. 

1. Проаналізуйте розвиток ситуації в компанії «Віват»? Чим 

можна пояснити досягнуті результати? Як вони можуть бути 

пов’язані із системою компенсації? 

2. Яку систему винагороди ви б запропонували для компанії 
«Ніка»? 
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3. Як би ви порадили  впроваджувати цю систему? 

Задача 1 

Протягом місяця (169 год.) робітник 4-го розряду виготовив 550 

деталей. Норма часу на виготовлення однієї деталі  - 0,3 год. Годинна 
тарифна ставка працівника першого розряду  - 6,5 грн., тарифний 

коефіцієнт 4 – го розряду 1,6. За виконання місячної норми виробітку 
нараховується премія в розмірі 20 % тарифної зарплати, та 2 % - за 
кожний відсоток перевиконання цієї норми. Обчислити сукупний 

місячний заробіток працівника. 
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