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ПЕРЕДМОВА 

Ринкова система господарювання, що формується в Україні, 
обумовлює зміну форм та методів управління персоналом організації, 
вимагає нових підходів до визначення місця і ролі органів виконавчої 
влади, служби зайнятості, професійно-технічних та вищих навчальних 
закладів, підприємств щодо розвитку персоналу. 
Планування та організація розвитку персоналу виступає засобом 

досягнення поточних і перспективних цілей організації з метою фо-

рмування освіченого, висококваліфікованого і конкурентоспромож-

ного працівника. 
Метою вивчення дисципліни  “Управління розвитком персоналу” є 

формування у студентів системи теоретичних знань і практичних 
навичок з планування й організації розвитку персоналу в умовах 

ринкової економіки. 

Зміст навчальної дисципліни складають принципи і методи 

управління розвитком працівників, теоретичні та практичні проблеми 

розроблення проекту розвитку персоналу організації, шляхи реалізації 
політики у сферах освіти та професійної підготовки, вибору найбільш 

ефективної технології, засобів і методів професійного навчання 
персоналу з урахуванням конкретної ситуації на підприємстві, 
проведення атестації фахівців і керівників, упровадження 
організаційних форм планування трудової кар’єри персоналу та 
роботи з резервом керівників в організації. 
У результаті вивчення даної дисципліни студент повинен: 

знати: головні поняття  і правила методології проектування 
розвитку персоналу в організації, закономірності і процеси 

професійно-кваліфікаційного та соціального розвитку персоналу 
організації. 

вміти: самостійно розробляти заходи прогнозування та планування 
розвитку персоналу, використовувати шляхи організації професійного 
навчання робітників і фахівців з вищою освітою, планувати процеси 

трудової кар’єри та роботи з кадровим резервом, застосовувати 

способи стимулювання розвитку персоналу. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни „Управління розвитком персоналу” 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

магістр спеціаліст 

усього 
у т.ч. 

усього 
у т.ч. 

л п ср л п ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Змістовий модуль 1. Сутність розвитку персоналу 
Тема 1. Конкурентоспро-

можність персоналу, як об’єкт 
стратегічного управління 
організації 

7 1 1 5 11 4 2 5 

Тема 2. Управління проектом 

розвитку персоналу в 
організації 

6 1 1 4 10 4 2 4 

Тема 3. Маркетинг персоналу 7 1 1 5 7 2 1 5 

Тема 4. Джерела інформації з 
питань розвитку персоналу 

7 1 1 5 8 2 1 5 

Тема 5. Економічні аспекти 

розвитку персоналу 
7 1 1 5 7 2 1 4 

Тема 6. Прогнозування і 
планування розвитку персоналу 

7 1 1 5 8 2 1 5 

Тема 7. Коучинг в системі 
розвитку персоналу 

7 1 1 5 8 2 1 5 

Тема 8. Системи освіти і 
професійної підготовки 

персонал 
7 1 1 4 7 2 1 4 

Змістовий модуль 2. Основи управління персоналом 

Тема 9. Маркетинг ринку 
освітніх послуг як джерела 
кваліфікованих працівників 

7 1 1 5 8 2 1 5 

Тема 10. Регламентація поса-
дових обов’язків і визначення 
вимог до персоналу, його 

виробнича адаптація 

6 1 1 4 8 2 1 5 

Тема 11. Атестація персоналу 
як метод його оцінювання та 
розвитку 

7 1 1 5 7 2 1 5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 12. Планування й 

організація професійного 

навчання робітників 
організації 

6 1 1 4 7 2 1 4 

Тема 13. Планування й 

організація підвищення 
кваліфікації та перепідготовки 

керівників і фахівців 

7 1 1 5 8 2 1 5 

Тема 14. Планування трудової 
кар’єри і робота з кадровим 

резервом 

7 1 1 5 7 2 1 4 

Тема 15. Планування й 

організація соціального 

розвитку персоналу 
7 1 1 5 8 2 1 4 

Тема 16. Стимулювання 
розвитку персоналу 

7 1 1 5 8 2 1 5 

Усього годин 108 16 16 76 126 36 18 72 
 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Практичне заняття № 1. Сутність розвитку персоналу 

організації 
Питання для обговорення 

1. Складові процесу розвитку персоналу організації.  
2. Взаємозв’язок стратегії розвитку персоналу та стратегії 

управління організації.  
3. Складові конкурентоспроможності персоналу організації.  
4. Управління конкурентоспроможністю персоналу. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Розвиток персоналу — це: 
А) системно організований процес безперервного професійного 

навчання працівників для підготовки їх до виконання нових 
виробничих функцій, професійно-кваліфікаційного просування, 
формування резерву керівників та вдосконалення соціальної 
структури персоналу; 
Б) цілеспрямований і систематичний вплив на працівників за 

допомогою професійного навчання протягом їхньої трудової 
діяльності в організації; 
В) процес та результат засвоєння особистістю систематизованих 
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теоретичних знань, умінь і практичних навичок, необхідних їй для 
професійного навчання, підготовки до праці, інтеграції у суспільство; 

Г) професійно-технічне або вище навчання робітників чи фахівців з 
вищою освітою, що дає можливість розширювати і поглиблювати 

раніше здобуті працівниками знання, уміння та практичні навички на 
рівні вимог сучасного господарювання. 

2. Професійне навчання персоналу — це: 
А) процес та результат засвоєння особистістю систематизованих 

теоретичних знань, умінь і практичних навичок, необхідних їй для 
професійного навчання, підготовки до праці, інтеграції у суспільство; 

Б) процес переміщення робітників, фахівців з вищою освітою 

організації між професійними, кваліфікаційними та посадовими 

групами персоналу в результаті опанування ними нових знань, умінь і 
практичного досвіду роботи; 

В) цілеспрямований процес формування у працівників організації 
теоретичних знань, умінь та практичних навичок за допомогою 

спеціальних методів і форм, необхідних персоналу зараз чи в 
майбутньому; 
Г) вірна відповідь відсутня. 
3. Етапи процесу розвитку персоналу розміщенні наступним 

чином: 

А) професійне навчання персоналу, планування трудової кар`єри, 

виробнича адаптація, оцінювання і атестація; 
Б) професійне навчання персоналу, виробнича адаптація, 

оцінювання і атестація, планування трудової кар`єри; 

В) професійне навчання персоналу, оцінювання і атестація, 
планування трудової кар`єри, виробнича адаптація; 
Г) вірна відповідь відсутня. 
4. Професійно-технічне або вище навчання робітників чи фахівців з 

вищою освітою, що дає можливість розширювати і поглиблювати 

раніше здобуті працівниками знання, уміння та практичні навички на 
рівні вимог сучасного господарювання – це: 
А) конкурентоздатність персоналу; 
Б) підвищення кваліфікації персоналу; 
В) планування трудової кар`єри; 

Г) оцінювання і атестація персоналу. 
5. Специфічний набір основних принципів, правил і цілей роботи з 

персоналом, конкретизованих з урахуванням організаційної стратегії, 
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організаційного і кадрового потенціалу, а також типу кадрової 
політики – це: 
А) стратегія управління персоналом; 

Б) освіта; 
В) планування трудової кар`єри; 

Г) виробнича адаптація. 
6. Конкурентоспроможність персоналу – це: 
А) процес та результат засвоєння особистістю систематизованих 

теоретичних знань, умінь і практичних навичок, необхідних їй для 
професійного навчання, підготовки до праці, інтеграції у суспільство; 

Б) процес переміщення робітників, фахівців з вищою освітою 

організації між професійними, кваліфікаційними та посадовими 

групами персоналу в результаті опанування ними нових знань, умінь і 
практичного досвіду роботи; 

В) сукупність якісних і вартісних характеристик, що забезпечує 
задоволення конкретних потреб роботодавців; 
Г) вірна відповідь відсутня. 
7. Коефіцієнт задоволення працею визначається за формулою: 

А) 

..

...

.
1

ïðàöçàã

áàæâëçâ
çàä ×

×
Ê −= ; 

Б) 

..

...

.
1

ïðàöçàã

áàæâëçâ
çàä ×

×
Ê += ; 

В) 

...

..

.
1

áàæâëçâ

ïðàöçàã

çàä ×

×
Ê −= ; 

Г) 

...

..

.
1

áàæâëçâ

ïðàöçàã

çàä ×

×
Ê += ; 

де  Кзад.. – коефіцієнт задоволення працею; 
      Чзв.вл.баж. – чисельність працівників, звільнених за власним 

бажанням; 
      Чзаг.прац. – загальна чисельність працівників. 
Практичні завдання 

1. Дослідити конкурентоспроможність підприємства, визначивши: 

А) коефіцієнт задоволення працею; 

Б) коефіцієнт укомплектованості працівників за категоріями; 
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В) порівняти середню заробітну плату працівників підприємства з 
середньою заробітною платою в галузі та регіоні. 

Таблиця 1 

Основні показники діяльності підприємства 
№ 

п/п 
Показники Величина 

1. Середньомісячна заробітна плата на підприємстві, 
грн. 

3450  

2. Середньомісячна заробітна плата в галузі, грн. 3110  

3. Середньомісячна заробітна плата в регіоні, грн.  2640  

4. Середньоспискова чисельність працівників, осіб 

 в томі числі: 
22 

 - адміністративно-управлінський персонал 5 

 - основні робітники 13 

 - допоміжні робітники 4 

5. Чисельність звільнених за власним бажанням, 

осіб, в томі числі: 
6 

 - адміністративно-управлінський персонал 0 

 - основні робітники 6 

 - допоміжні робітники 0 

6. Кількість робочих змін 1 

7. Кількість робочих місць:  

 - адміністративно-управлінський персонал 5 

 - основні робітники 10 

 - допоміжні робітники 3 

8. Коефіцієнт наповненості робочих місць  

 - адміністративно-управлінський персонал 1 

 - основні робітники 2 

 - допоміжні робітники 1 

За результатами розрахунків зробити висновки і пропозиції. 
2. Здійснити аналіз конкурентоспроможності працівників 

підприємства  на основі таких вихідних даних:  

Таблиця 2 

Основні показники діяльності підприємства 
№ 
п/п 

Показники базовий 
рік 

звітний 
рік 

1. Чисельність працівників на початок року, 
осіб, в тому числі: 

100 
 

95 
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- робітники; 
- невиробничий персонал; 
- інженерно-технічний персонал; 
- адміністративно-управлінський персонал 

60 
10 
20 
10 

57 
8 
19 
11 

2. Прийнято всього, осіб, в тому числі: 
- робітники; 
- невиробничий персонал; 
- інженерно-технічний персонал; 
- адміністративно-управлінський персонал 

5 
1 
1 
1 
2 

8 
3 
3 
1 
1 

3.  Звільнено всього, осіб, в тому числі: 
- робітники; 
- невиробничий персонал; 
- інженерно-технічний персонал; 
- адміністративно-управлінський персонал 
Звільнено за власним бажанням, осіб 
Звільнено на порушення трудової дисципліни, 
осіб 

10 
4 
3 
2 
1 
9 
 
1 

12 
5 
4 
1 
2 
12 
 
0 

4. Чисельність працівників віком, осіб: 
- до 20 років; 
- від 20 до 30 років; 
- від 30 до 40 років; 
- від 40 до 50 років; 
- від 50 до 60 років; 
- старше 60 років. 

 
10 
20 
30 
10 
20 
10 

 
10 
20 
30 
10 
20 
5 

5. Чисельність працівників за статтю, осіб: 
- жінки; 
- чоловіки. 

 
65 
35 

 
60 
35 

6. Чисельність працівників за освітою, осіб: 
- середня; 
- середньо-спеціальна; 
- вища 

 
20 
50 
30 

 
20 
45 
30 

7. Чисельність працівників за стажем роботи, 
осіб: 
- до 1року 
- 1-3 роки 
- 3-5 років 
- 5-8 років 
- 8-10 років 
- більше 10 років 

 
20 
30 
10 
20 
10 
10 

 
15 
30 
10 
20 
10 
10 
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8.  Середньорічний обсяг виготовленої продукції, 
тис. грн. 

 
2456789 

 
2134098 

9. Витрати ресурсів, тис. грн.: 
- сировини; 
- електроенергії; 
- фонд оплати праці 

 
908123 
567190 
310342 

 
876348 
490321 
309653 

10. Фонд робочого часу, год.  201200 199800 

11. Кількість відмов через незадовільну якість: 
- на 5 тис. грн.; 
- на 11 тис. грн.; 
- на 15 тис. грн.. 

 
2 
3 
1 

 
2 
2 
2 

В аспекті якості конкурентоспроможність працівників 
охарактеризувати за: 

- фахом; 

- віком; 

- освітою; 

- стажем. 

В аспекті кількісних характеристик категорію 

«конкурентоспроможність працівника» визначити за такими 

показниками, як: 
- продуктивність праці, 
- інтенсивність праці, 
- якість праці, 
- ефективність праці. 
Зробити висновки та запропонувати шляхи підвищення 

конкурентоспроможності працівників підприємства. 
 

Література 
1. Указ Президента України "Про основні напрями реформування 

вищої освіти в Україні" (зі змінами та доповненнями), 

http://zakon.rada.gov.ua 

2. Указ Президента України "Про заходи щодо реформування системи 

підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих 
навчальних  закладів" (зі змінами та доповненнями), 

http://zakon.rada.gov.ua 

3. Горбунов В.М. Управление социальньїм развитием трудового 
коллектива. К.: МАУП, 1998. 

4. Колпаков В. М., Дмитренко Г. А. Управляння розвитком 
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персоналу: Навчально-методичний комплекс. – К.: Міленіум, 2004. – 

44 с. 
5. Коханов Е.Ф. Отбор персонала и введение в должность. М: 

ГАУ. 1996. 

6. Мурашко М. І. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. – 3-тє вид., 

випр. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2008 . – 435 с. 
7. Основы управления персоналом в современных организациях: 

экспресс-курс: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Антикризисное управление» и другим 

междисциплинарным специальностям / С. А. Шапиро, О. В. Шатаева . 
– М.: ГроссМедиа, 2008. – 400 с. 

8. Управління персоналом: Навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. 

Сардак. – К.: ВД «Професіонал», 2006 . – 512 с. 
9. Шейл П. Руководство по развитию персонала. – 2-е изд. – СПб.: 

Питер, 2004. – 240 с. 
 

Практичне заняття № 2. Проект розвитку персоналу в 

організації 
Питання для обговорення 

1.Сутність та складові проекту розвитку персоналу організації.  
2. Управління та прогнозування результатів управління проектом 

розвитку персоналу в організації.  
3. Організація системи розвитку персоналу, особливості 

професійного навчання на великих, середніх та малих підприємствах.  

4. Визначення потреби організації у персоналі як основа для 
прогнозування і планування його розвитку. 

5. Визначення потреби у підготовці персоналу, цілей навчання, 
розроблення навчальних планів і програм. 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Тимчасова дія, що виконується для створення унікальною 

продукту чи послуги, спрямованих на розвиток персоналу – це: 
А) розвиток персоналу; 
Б) проект розвитку персоналу; 
В) управління конкурентоспроможністю персоналу; 
Г) кадрова стратегія. 
2. За термінами виконання виділяють проект розвитку персоналом: 

А) короткостроковий; 

Б) середньостроковий;  
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В) довгостроковий; 

Г) всі відповіді вірні. 
3. За якістю виділяють проект розвитку персоналу: 
А) мультипроект; 
Б) бездефектний; 

В) короткостроковий; 

Г) малий. 

4. До форм навчання персоналу належить: 
А) інструктаж; 

Б) наставництво; 

В) ротація; 
Г) всі відповіді вірні. 
5. Форма самостійного навчання, за якого працівник тимчасово 

переводиться на нову роботу або посаду з метою оволодіння новими 

знаннями, уміннями та навичками, розширення кругозору – це: 
А) інструктаж; 

Б) ускладненні завдання; 
В) наставництво; 

Г) ротація. 
6. Форма навчання, що передбачає відтворення реальних умов на 

робочому місці з допомогою тренажерів, макетів і т. п. – це: 
А) моделювання; 
Б) рольові ігри; 

В) самостійне навчання; 
Г)  тренінг сенситивності. 
7. Фактична чисельність працюючих через трудомісткість 

визначається за формулою: 

А) 
ÔÐ×Q
Í

× ÷
ô

×
= ; 

Б) 
ÔÐ×Í
Q

×
÷

ô
×

= ; 

В) 
QÍ

ÔÐ×
×

÷

ô
×

= ; 
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Г) 
ÔÐ×

ÍQ
× ÷

ô

×
= ; 

де  Чф – фактична чисельність працюючих; 
       Нч – норма часу; 
       Q – обсяг виробництва; 
       ФРЧ – фонд робочого часу. 
8. Планова чисельність робітників за умови зміни продуктивності 

праці і обсягів виробництва визначається: 

А) 

ïï

qô

ïë I

²×
×

×
= ; 

Б) 

q

ïïô

ïë I

²×
×

×
= ; 

В) 

q

ïïô

ïë I

²×
×

+
= ; 

Г) 

ïï

qô

ïë I

²×
×

+
= ; 

де  Чпл – планова чисельність робітників; 
       Чф – фактична чисельність робітників; 
       Іq – індекс виробництва продукції; 
       Іпп – індекс продуктивності праці. 
Практичні завдання 

1. Розрахувати вплив підвищення кваліфікації робітників за 
відповідною програмою навчання на прибуток підприємства, якщо: 
№ 
п/п 

Показники Величина 

1. Обсяг виготовленої продукції робітників, які 
пройшли підвищення кваліфікації за програмою 
навчання 

2,3 млн. 
грн.  

2. Обсяг виготовленої продукції робітників, які не 
пройшли підвищення кваліфікації за програмою 
навчання 

2 млн. грн.  

3. Чисельність робітників, які пройшли 20 осіб 
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підвищення кваліфікації за програмою навчання 
4. Чисельність робітників, які не пройшли 

підвищення кваліфікації за програмою навчання 
20 осіб 

5. Витрати на підвищення кваліфікації одного 
робітника 

1500 грн. 

6. Рентабельність продукції 18 % 

На підставі розрахунків зробити висновки. 

2. Розрахувати вплив підвищення кваліфікації слюсарів та 
механіків автомобільної майстерні на прибуток, якщо: 
№ 

п/п 
Показники Величина 

1. Середня продуктивність праці слюсарів, які 
пройшли підвищення кваліфікації  

125 тис. 
грн.  

2. Середня продуктивність праці слюсарів, які не 
пройшли підвищення кваліфікації 

110 тис. 
грн.  

3. Середня продуктивність праці механіків, які 
пройшли підвищення кваліфікації 

99 тис. грн.  

4. Середня продуктивність праці механіків, які не 
пройшли підвищення кваліфікації 

81 тис. грн.  

5. Чисельність слюсарів, які пройшли підвищення 
кваліфікації 

20 осіб  

6. Чисельність механіків, які пройшли підвищення 
кваліфікації  

25 осіб 

7. Рентабельність продукції слюсарів 20 % 

8. Рентабельність продукції механіків 18 % 

9. Витрати на підвищення кваліфікації одного 
слюсаря 

2,5 тис. грн.  

10. Витрати на підвищення кваліфікації одного 
механіка 

1,6 тис. грн.  

 

На підставі розрахунків зробити висновки. 

 

Література 

1. Указ Президента України "Про основні напрями реформування 
професійно-технічної  освіти  в  Україні" (зі змінами та доповненнями), 

http://zakon.rada.gov.ua 

2. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження По-

рядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами 
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професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та 
виробничої практики" від 7 червня 1999р. (зі змінами та 
доповненнями), http://zakon.rada.gov.ua 

3. Колпаков В. М., Дмитренко Г. А. Управляння розвитком 

персоналу: Навчально-методичний комплекс. – К.: Міленіум, 2004. – 

44 с. 
4. Коханов  Е.Ф.   Отбор персонала и введение в должность. - М.: 

ГАУД, 1996. 

5. Методика определения потребности предприятий и организаций в 
специалистах с высшим и средним специальным образованием. - М.: 

НИИ проблем высшей школы, 1990. 

6. Мурашко М. І. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. – 3-тє вид., 

випр. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2008 . – 435 с. 
7. Управління персоналом: Навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. 

Сардак. – К.: ВД «Професіонал», 2006 . – 512 с. 
8. Управление персоналом организаций.   Учебник.   Под ред. А.Я. 

Кибанова.- М.: ИНФРА .- М, 2010. 

9. Шейл П. Руководство по развитию персонала. – 2-е изд. – СПб.: 

Питер, 2004. – 240 с. 
10. Щекин Г.В. Теория и практика управления персоналом.- К.: 

МАУП, 1998. 

Практичне заняття № 3. Маркетинг персоналу та джерела 

інформації з питань розвитку персоналу 

Питання для обговорення 

1. Маркетинг персоналу в умовах ринкової економіки. 

2. Зовнішні та внутрішні фактори, що визначають напрями 

маркетингу персоналу організації.  
3. Інформація як предмет праці та продукт діяльності в управлінні 

розвитком персоналу. 
4. Класифікація інформації та вимоги до неї.  
5. Поняття інформаційної системи.  

6. Поліпшення інформаційного забезпечення діяльності керівника. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Управлінська діяльність із визначення перспективних потреб у 

персоналі в їхньому покритті, найманні, оцінці персоналу, 
повсякденної діяльності кадрових служб – це: 
А) маркетинг персонал; 
Б) розвиток персоналу; 
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В) професійний розвиток персоналу; 
Г) управління конкурентоспроможністю персоналу в організації. 
2. Діяльність управлінського персоналу, спрямована на 

задоволення потреб організації в персоналі, що передбачає аналіз 
ситуацій на ринку праці та його оцінку, прийняття маркетингових 
рішень, їх планування і реалізації – це: 
А) маркетинг персоналу; 
Б) освіта; 
В) управління конкурентоспроможністю персоналу в організації; 
Г) управління маркетингом персоналу. 
3. Основними суб’єктами управління маркетингу персоналу є: 
А) роботодавці; 
Б) державні служби зайнятості; 
В) працівники; 

Г) всі відповіді вірні. 
4. Основними суб’єктами управління маркетингу персоналу є: 
А) робочі місця; 
Б) профспілки; 

В) вірна відповідь відсутня; 
Г) всі відповіді вірні. 
5. Об’єктами маркетингу персоналу є: 
А) роботодавці; 
Б) робочі місця; 
В) працівники; 

Г) професійні навчальні заклади. 

6. Маркетинг персоналу в широкому розумінні – це: 
А) функція служби управління персоналом, спрямована на 

визначення і покриття потреби організації в робітниках і фахівцях у 
професійному та кваліфікаційному розрізах; 
Б) процес порівняння потреб підприємства у персоналі з наявним 

трудовим потенціалом і вибір форм впливу для приведення їх у 
відповідність; 
В) функція служби управління персоналом, спрямована на 

визначення і покриття потреби організації в робітниках і фахівцях у 
професійному та кваліфікаційному розрізах; 
Г) соціально-обмінний процес між підприємством та ринком 

робочої сили. 

7. Персонал-маркетинг у вузькому розумінні - це: 
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А) процес порівняння потреб підприємства у персоналі з наявним 

трудовим потенціалом і вибір форм впливу для приведення їх у 
відповідність; 
Б) процес та результат засвоєння особистістю систематизованих 

теоретичних знань, умінь і практичних навичок, необхідних їй для 
професійного навчання, підготовки до праці, інтеграції у суспільство; 

В) функція служби управління персоналом, спрямована на 
визначення і покриття потреби організації в робітниках і фахівцях у 
професійному та кваліфікаційному розрізах; 
Г) вірна відповідь відсутня. 
8. До внутрішніх факторів, що визначають напрями маркетингу 

персоналу організації належить: 
А) фінансові ресурси; 

Б) цілі організації; 
В) потенціал персоналу організації; 
Г) всі відповіді вірні. 
Практичні завдання 

1. Використовуючи статистичну звітність № 1-ПВ «Звіт з праці» 

підприємства, установи чи організації (бази практики студента) 
здійснити: 

- динамічний аналіз середньооблікової чисельності штатних 
працівників облікового складу за три останні роки; 

- динамічний аналіз кількості людино-годин, за які була нарахована 
заробітна плата штатним працівника та фонду оплати праці штатних 
працівників за три останні роки; 

- динаміку показників зобразити графічно. 

За результатами аналізу зробити висновки. 

2. Використовуючи статистичну звітність № 6-ПВ «Звіт про 

кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання» 

підприємства, установи чи організації (бази практики студента) 
здійснити: 

1) динамічний аналіз: 
- облікової кількості штатних працівників; 
- підготовки кадрів; 
- підвищення кваліфікації працівників; 
2) структурний аналіз: 
- чисельності працюючих за віком; 

- чисельності працюючих за освітніми рівнями; 
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- чисельності працюючих, які отримують пенсію; 

- чисельності працюючих, яких було навчено новим професіям 

(безпосередньо на виробництві та у навчальних закладах різних типів 
за договорами); 

- чисельності працюючих, які підвищили кваліфікацію 

(безпосередньо на виробництві та у навчальних закладах різних типів 
за договорами). 

За результатами аналізу зробити висновки. 
 

Література 
1. Постанова Кабінету Міністрів України "Про впорядкування за-

стосування контрактної форми трудового договору" від 18 березня 1994р. 
№170 (зі змінами та доповненнями), http://zakon.rada.gov.ua 

2. Беляцкий С.Д. и др. «Опыт профессиональной подготовки и 

повышения  квалификации  рабочих кадров  за рубежом» - К.: Укр. 
НИИТИ, 1991. 

3. Горбунов В.М. Управление социальным развитием трудового 
коллектива - конспект лекций - К.:МАУП,1998. 

4. Ивановская Л.В., Свистунов В.М. Обеспечение системы управ-
ления персоналом на предприятии.- М.: ГАУ, 1995. 

5. Колпаков В. М., Дмитренко Г. А. Управляння розвитком 

персоналу: Навчально-методичний комплекс. – К.: Міленіум, 2004. – 

44 с. 
6. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия: Учебное 

пособие - М.: ИНФРА-М; НовосибирскИГАЗиУ,1998. 

7. Менеджмент  человеческих  ресурсов.   Сост.   В.И.   Яровой. К.: 

МАУП. 1995. 
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Практичне заняття № 4. Економічна складова розвитку 

персоналу 

Питання для обговорення 

1. Класифікація, аналіз та планування витрат організації на 
професійне навчання персоналу. 

2. Система показників і оцінка економічної ефективності 
професійного навчання персоналу.  

4. Розрахунок структури фахівців у розрізах спеціальностей і рівнів 
кваліфікації.  

5. Балансові розрахунки додаткової потреби у робітниках і 
фахівцях та джерел її забезпечення.  

6. Визначення обсягів професійного навчання. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. До інвестицій у людський капітал відносять: 
А) витрати, пов’язані з міграцією; 

Б) витрати на одержання освіти; 

В) витрати, пов’язані з народженням і вихованням дітей; 

Г) всі відповіді вірні. 
2. Прямі матеріальні витрати населення у людський капітал 

включають: 
А) втрата вільного часу; 
Б) перенапруження та стресові ситуації під час складання іспитів; 
В) оплату громадянами професійного навчання; 
Г) всі відповіді вірні. 
3. Моральні втрати працівників включають: 
А) перенапруження та стресові ситуації під час складання іспитів; 
Б) проведення атестацій персоналу; 
В) втрачені заробітки громадян під час професійного навчання у 

навчальних закладах; 

Г) вірні відповіді А та Б. 

4. Ціна придбання людського капіталу: 
А) встановлюється для кожної групи працівників і виражає вартість 

набору і навчання працівника кожної професійної групи у поточних 

цінах; 

Б) сума витрат на набір робочої сили, ознайомлення її з 
виробництвом і первинне навчання; 
В) частина відновної вартості, що ще не принесла економічної 

вигоди підприємству; 
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Г) вірна відповідь відсутня. 
5. Відновна вартість людського капіталу: 
А) встановлюється для кожної групи працівників і виражає вартість 

набору і навчання працівника кожної професійної групи у поточних 

цінах; 

Б) сума витрат на набір робочої сили, ознайомлення її з 
виробництвом і первинне навчання; 
В) частина відновної вартості, що ще не принесла економічної 

вигоди підприємству; 
Г) вірна відповідь відсутня. 
6. Балансова вартість людського капіталу: 
А) встановлюється для кожної групи працівників і виражає вартість 

набору і навчання працівника кожної професійної групи у поточних 

цінах; 

Б) сума витрат на набір робочої сили, ознайомлення її з 
виробництвом і первинне навчання; 
В) частина відновної вартості, що ще не принесла економічної 

вигоди підприємству; 
Г) вірна відповідь відсутня. 
7. Економічна ефективність заходів з професійного навчання 

персоналу визначається за формулою: 
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де ЕПН – річний економічний ефект від збільшення обсягу прибутку 
фірми у результаті професійного навчання персоналу, грн.;  
ПП2і ПП1і – середня продуктивність праці персоналу і-професії які 

відповідно пройшли і не пройшли навчання, грн.;  
 Чі – чисельність працівників і-професії, які пройшли професійне 

навчання за направленням фірми, осіб;  
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  Rі – рентабельність реалізованої продукції та послуг працівників 
і-тої професії, %. 

Практичні завдання 

1. Під впливом структурних змін у виробництві продукції виникли 

диспропорції у кваліфікаційному складі персоналу підприємства. 
Необхідно при збереженні загальної чисельності робітників, 
визначити: 

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

2) планові фонди заробітної плати при фактичній і плановій 

кваліфікаційній структурі. 
Вихідні дані: 

Кваліфікаційний 

розряд робіт 

Наявна 
чисельність 

робітників, осіб 

Середньомісячна 
заробітна плата, 

грн. 

Трудомісткість 
робіт, 

люд.год./міс. 
II 2 1890 480 

III 3 2147 640 

IV 9 2485 1120 

V 6 2650 860 

За результатами розрахунків зробити висновки і пропозиції щодо 

розвитку персоналу підприємства. 
2. Визначити прогнозну чисельність працівників для двох 

виробничих підрозділів підприємства, якщо: 

№ 

п/п 
Показники 

Цехи 

гальванічний 
механічної 
обробки 

1. Трудомісткість продукції в 
поточному році, люд.год./грн. 

(норма часу на виробництво одиниці 
продукції у вартісному виразі) 

0,1 0,12 

2. Обсяг виробництва в поточному 
році, тис. грн.  

125 260 

3. Корисний річний фонд робочого 

часу робітника, год. 
1700 

4. Плановий індекс продуктивності 
праці 

1,06 1,15 

5. Плановий індекс виробництва 
продукції 

1,2 1,11 
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На підставі розрахунків зробити висновки. 
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Практичне заняття № 5. Коучинг, освіта та професійна 

підготовка персоналу 

Питання для обговорення 

1. Сутність та сенс коучингу.  
2. Особливості коучингу як нового методу співпраці керівників і 

підлеглих.  

3. Види, застосування коучингу, процес коучингу.  
4. Управління системою загальної середньої освіти.  

5. Організація професійно-технічної освіти, участь підприємств у 
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здійсненні цієї освіти.  

6. Управління вищою освітою, підготовка фахівців з вищою 

освітою.  

7. Ступеневість професійно-технічної та вищої освіти, освітньо-

професійна післядипломна підготовка. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Система освіти в Україні складається із: 
А) закладів освіти; 

Б) наукових установ;  
В) науково-методичних установ; 
Г) всі відповіді вірні. 
2. До загальноосвітніх навчальних програм відноситься: 
А) базова загальна освіта; 
Б) докторантура; 
В) аспірантура; 
Г) всі відповіді вірні. 
3. До професійних навчальних програм відноситься: 
А) державна; 
Б) позашкільна; 
В) післядипломна; 
Г) дошкільна. 
4. Цілеспрямований процес оволодіння систематизованими 

знаннями про природу, людину, суспільство, культуру та виробництво 

засобами пізнавальної і практичної діяльності, результатом якого є 
інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості, що є 
основою для подальшої освіти та трудової діяльності – це: 
А) вища освіта; 
Б) загальна середня освіта; 
В) початкова освіта; 
Г) післядипломна освіта. 
5. До загальноосвітніх навчальних закладів належать: 
А) школи; 

Б) вищі навчальні заклади; 

В) школи-інтернати; 

Г) вірні відповіді А і В. 

6. Рівень освіти, який здобуває особа у навчальному закладі в 
результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу 
засвоєння змісту навчання і який ґрунтується на повній загальній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 24

середній освіті й завершується здобуттям певної кваліфікації за 
підсумками державної атестації – це: 
А) середня освіта; 
Б) технічна освіта; 
В) вища освіта; 
Г) післядипломна освіта. 
7. Система фахового удосконалення громадян, що забезпечує 

поглиблення, розширення й оновлення професійних знань, умінь та 
навичок, одержання нової кваліфікації, нової професії й спеціальності 
на основі здобутого раніше рівня освітньої і професійної підготовки та 
набутого практичного досвіду роботи – це: 
А) вища освіта; 
Б) післядипломна освіта; 
В) середня освіта; 
Г) професійно-технічна освіта. 
8. Система соціально-економічних відносин між навчальними 

закладами і споживачами з метою продажу та купівлі освітніх послуг 
– це: 
А) державне замовлення; 
Б) маркетинг освітніх послуг; 
В) ринок освітніх послуг; 
Г) вища освіта. 
Практичні завдання 

1. Провести статистичне дослідження діяльності загальноосвітніх 

навчальних закладів України за даними Держкомстату України в 
розрізі: 
А) динамічний аналіз: 
- кількості закладів; 
- чисельності учнів, в тому числі в 9 – 11 класах; 

- чисельності учителів; 
- кількості навчальних закладів за регіонами; 

Б) структурний аналіз: 
- кількості закладів за ступенями акредитації; 
- чисельності учнів у закладах за ступенями акредитації. 
За результатами аналізу зробити висновки. 

2. Здійснити статистичне дослідження діяльності професійно-

технічних навчальних закладів України за даними Держкомстату 
України в розрізі: 
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А) динамічний аналіз: 
- кількості закладів; 
- чисельності учнів; 
- чисельності прийнятих учнів; 
- чисельності випущених кваліфікованих робітників; 
Б) структурний аналіз професійної підготовки випускників 

навчальних закладів, які: 
- мали повну загальну середню освіту; 
- здобули професію з повною загальною середньою освітою; 

- проходили професійне навчання; 
- підвищували кваліфікацію. 

За результатами аналізу зробити висновки. 

3. Провести статистичне дослідження діяльності вищих навчальних 

закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації  України за даними Держкомстату 
України в розрізі: 
А) динамічний аналіз: 
- кількості закладів; 
- чисельності студентів; 
- кількості закладів за регіонами; 

- динаміку показників зобразити графічно; 
Б) структурний аналіз чисельності студентів за мовами навчання. 
Динаміку показників зобразити графічно. 

За результатами аналізу зробити висновки. 

Література 
1. Указ Президента України "Про систему підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації державних службовців" від 30 травня 1995 

р. №398/95 (зі змінами та доповненнями), http://zakon.rada.gov.ua 

2. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку 
надання робочих місць для проходження учнями, слухачам 
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3. Дмитриенко Г.А., Дорошенко Е.А. Оценка уровня культуры 
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44 с. 
6. Основы управления персоналом в современных организациях: 

экспресс-курс: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся 
поспециальности «Антикризисное управление» и другим 

междисциплинарным специальностям / С. А. Шапиро, О. В. Шатаева . 
– М.: ГроссМедиа, 2008. – 400 с. 

7. Профессиональная ориентация подготовки и оценка персонала 
Обзорная информация. Сост. В.И. Яровой, под ред. Г.В. Щекина -

К.:МАУП, 1995. 

8. Стенюков М.В., Пустозерова В.М. Делопроизводство в 
управлений персоналом. - М. Приор, 2001. 

9. Управління персоналом: Навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. 

Сардак. – К.: ВД «Професіонал», 2006 . – 512 с. 
10. Шейл П. Руководство по развитию персонала. – 2-е изд. – СПб.: 

Питер, 2004. – 240 с. 
11. Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента. Учебник в 2 кн. К.-

.МЗУУП, 1993. 

Практичне заняття № 6. Регламентація посадових обов’язків і 
визначення вимог до персоналу, його виробнича адаптація. 

Питання для обговорення 

1. Кадрові агентства при навчальних закладах.  

2. Механізм формування державного замовлення на підготовку 
фахівців і робітників.  

3. Податкова, кредитна та фінансова політика щодо надання 
освітніх послуг.  

4. Посадові інструкції, кваліфікаційні карти, карти компетенції, 
професіограми працівників.  

5. Використання результатів ділової оцінки персоналу у плануванні 
та організації його розвитку.  

6. Форми та види адаптації працівників організації до умов 
середовища. 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Дослідження, планування, здійснення і контроль за 
сформованими програмами, щоб викликати добровільний обмін 

цінностями з цільовими ринками з метою досягнення прагнень 
навчальних закладів – це: 
А) ринок освітніх послуг; 
Б) державне замовлення; 
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В) маркетинг освітніх послуг; 
Г) вірна відповідь відсутня. 
2. До суб'єктів маркетингу освітніх послуг входять: 
А) навчально-матеріальна база; 
Б) споживачі послуг; 
В) комплекс супутніх послуг; 
Г) всі відповіді вірні. 
3. Об'єктами маркетингу освітніх послуг є: 
А) місця розташування навчальних закладів; 
Б) споживачі послуг; 
В) навчально-матеріальна база; 
Г) вірні відповіді А та В. 

4. Документ, який містить загальні положення про працівника, його 

обов'язки, відповідальність, що він повинен знати і кваліфікаційні 
вимоги до фахівця чи керівника – це: 
А) карта компетенції; 
Б) кваліфікаційна карта; 
В) посадова інструкція; 
Г) професіоргама. 
5. Набір кваліфікаційних характеристик, якими з погляду 

організації повинен володіти «ідеальний працівник», що буде 
обіймати цю посаду – це: 
А) посадова інструкція; 
Б) кваліфікаційна карта; 
В) карта компетенції; 
Г) психограма. 
6. Особистісну характеристику людини, її здібності до виконання 

тих чи інших функцій, типів поведінки і соціальних ролей, наприклад 

уміння орієнтуватися на інтереси клієнта, працювати в групі, 
настирливість, оригінальність мислення – це: 
А) карта компетенції; 
Б) кваліфікаційна карта; 
В) посадова інструкція; 
Г) професіоргама. 
7. Опис об'єктивних характеристик конкретної професії, функцій і 

процесів трудової діяльності працівника, аналіз яких дає змогу 
визначити систему професійно важливих якостей – це: 
А) професіоргама; 
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Б) карта компетенції; 
В) кваліфікаційна карта; 
Г) посадова інструкція. 
8. Процедура, що здійснюється з метою виявлення ступеня 

відповідності професійних, ділових та особистісних якостей 

працівника, кількісних і якісних результатів його трудової діяльності 
певним вимогам – це: 
А) атестація персоналу; 
Б) контроль за діяльністю персоналу; 
В) оцінювання персоналу; 
Г) адаптація персоналу. 
9. Процес пристосування працівника до умов зовнішнього і 

внутрішнього середовища – це: 
А) оцінювання персоналу; 
Б) адаптація персоналу; 
В) атестація персоналу; 
Г) розвиток персоналу. 
Практичні завдання 

1. Здійснити статистичне дослідження прийому до вищих 

начальних закладів України і підготовки фахівців за джерелами 

фінансування їх навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями за 
даними Держкомстату України в розрізі: 
А) динамічного аналізу: 
- чисельності прийнятих осіб; 

- чисельності випущених осіб; 

- конкурсу на вступних іспитах до вищих навчальних закладів; 
Динаміку показників зобразити графічно; 
Б) структурний аналіз: 
- підготовки фахівців за джерелами фінансування; 
- підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями; 

- конкурсу на вступних іспитах до вищих навчальних закладів за 
формами навчання. 
За результатами аналізу виявити основні позитивні та негативні 

тенденції. 
2. Скласти посадову інструкцію: 

- начальника відділу кадрів Публічного АТ «Рівне Азот»; 

- менеджера зі збуту ПП «Вопак», яке займається торговельною 

діяльністю; 
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- директора ПП «Авто», яке надає послуги з ремонту та 
обслуговування автомобілів.  

 

Література 
1. Постанова Кабінету Міністрів України "Про проведення 

атестації державних службовців органів виконавчої влади" від 14 

серпня 1996р. №950 (зі змінами та доповненнями), 

http://zakon.rada.gov.ua 

2. Воронько О.А. Керівні кадри: державна політика та 
система управління. Навчальний посібник-Київ.: УАДУ, 2000. 

3. Колпаков В. М., Дмитренко Г. А. Управляння розвитком 

персоналу: Навчально-методичний комплекс. – К.: Міленіум, 2004. – 

44 с. 
4. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия . 

М.:ИНФРА- М, 2001. 

5. Мурашко М. І. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. – 3-тє вид., 

випр. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2008 . – 435 с. 
6. Профессиональная ориентация, подготовка и оценка 

персонала. Сост. В.И.Яровой, под ред. Г.В. Щекина. - К.: МАУП, 

1995. 

7. Управління персоналом: Навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. 

Сардак. – К.: ВД «Професіонал», 2006 . – 512 с. 
8. Шейл П. Руководство по развитию персонала. – 2-е изд. – СПб.: 

Питер, 2004. – 240 с. 
9. Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента. Учебник в 2 кн. К.: 

МЗУУП, 1993. 

 

Практичне заняття № 7. Атестація персоналу, планування й 

організація професійного навчання робітників. 

Питання для обговорення 

1. Сучасні форми атестації персоналу організації та процедура їх 

проведення.  
2. Використання результатів атестації в управлінні розвитком 

персоналу організації.  
3. Типи, види, форми та мета професійного навчання робітників.  
4. Організація підготовки робітників на виробництві.  
5. Специфіка професійної перепідготовки робітників в організації.  
6. Планування підвищення рівня кваліфікації робітників в 
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організації. 
 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Завершений документально оформлений результат оцінювання 
працівників, що проводиться у певний час, у встановленій формі, за 
спеціально розробленою процедурою, за результатами якої 
приймаються рішення щодо професійно-кваліфікаційного просування 
працівників, зарахування їх до резерву на керівні посади, 

професійного навчання чи звільнення працівників - це: 
А) адаптація персоналу; 
Б) атестація персоналу; 
В) розвиток персоналу; 
Г) соціальний розвиток персоналу. 
2. До принципів проведення атестації персоналу належить: 
А) гласність; 
Б) повнота системи показників діяльності та поведінки працівника; 
В) взаємозв’язок поточної та підсумкової оцінок працівника; 
Г) всі відповіді вірні. 
3. До функцій атестації належить: 
А) контролююча; 
Б) стимулююча; 
В) розподільча; 
Г) всі відповіді вірні. 
4. Функція атестації, яка полягає у періодичній перевірці ділових і 

особистих якостей працівників та їхньої відповідності займаній 

посаді: 
А) розподільча; 
Б) стимулююча; 
В) контролююча; 
Г) захисна. 
5. Функція атестації, яка спрямована на підвищення зацікавленості 

працівника в постійному розвитку своїх ділових і особистих якостей, 

поліпшення результатів праці, як умови успішного проходження 
атестації: 
А) стимулююча; 
Б) контролююча; 
В) розподільча; 
Г) захисна. 
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6. Функція атестації, яка полягає у застосуванні наукового підходу 

в наборі персоналу та його оптимальної розстановки: 

А) розподільча; 
Б) стимулююча; 
В) контролююча; 
Г) захисна. 
7. До видів атестації персоналу належить: 
А) неперіодична атестація; 
Б) періодична поточна атестація; 
В) періодична підсумкова атестація; 
Г) всі відповіді вірні. 
8. У процесі атестації персоналу застосовується метод оцінки 

якостей працівників:  
А) метод бальної оцінки;  

Б) метод ранжованої бальної оцінки за оцінними 

характеристиками; 

В) система класифікації за порядком; 

Г) всі відповіді вірні. 
Практичні завдання 

1. Заповнити атестаційний лист, зробити висновки та за їхніми 

результатами запропонувати управлінські рішення для: 
- менеджера з персоналу ПП «Рум`янець», яке займається 

випіканням та продажем хлібобулочних виробів; 
- менеджера зі збуту ПП «Вопак», яке займається торговельною 

діяльністю; 

- директора ПП «Авто», яке надає послуги з ремонту та 
обслуговування автомобілів.  

2. Оцінити рівень стабільності колективу механічного цеху 
машинобудівного заводу за липень поточного року на основі  
наведених даних.  

В колективі механічного цеху машинобудівного заводу з 
середньосписковою чисельністю 100 осіб постійно порушується 
трудова дисципліна і правила внутрішнього розпорядку. На цій основі 
кадрова служба підприємства оцінює стан трудового колективу як 
недостатньо стабільний і приймає заходи для покращення ситуації. 
Для цього вона здійснює щомісячний облік порушень працівниками 

трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку. Дані обліку 
групуються за підрозділами і використовуються для розрахунку 
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відповідних коефіцієнтів стабільності, на основі яких оцінюється 
рівень стабільності в цілому по підприємству, визначається 
нормативний показник стабільності. В подальшому для кожного 
підрозділу визначаються середні показники за кожний квартал, 
півріччя і рік, і такі дані використовуються при періодичній атестації 
керівників підрозділів як один з показників результатів їх роботи за 
атестаційний період. 

За 23 робочих дні минулого місяця (липень) в цеху були такі 
порушення: 10 пропусків, 30 запізнень, 8 випадків завершення роботи 

до закінчення робочого дня, 20 менших порушень трудового 
розпорядку, 2 випадки порушень громадського порядку. Один 

працівник звільнився за власним бажанням. При цьому втрати від 

пропусків становили 30 люд./днів, втрати від відпусток з дозволу 
адміністрації – 50 люд./днів. 
Нормативний коефіцієнт стабільності в організації становить 0,9. 

Для врахування реакції керівництва підрозділу на порушення 
їхніми підлеглими трудової дисципліни і правил трудового 

розпорядку, а також суспільного порядку служба управління 
персоналом використовує коефіцієнт неприйнятих заходів (Нз), 
величина якого встановлюється цією службою і коливається від 2 до 6 

пунктів залежно від тяжкості порушень. В цьому місяці ця величина 
Нз оцінена в 3 пункти. Динаміка стабільності за 6 місяців першого 
півріччя характеризується наступними даними (таблиця 3): 

Таблиця 3 

Динаміка показника стабільності колективу 
Показник 
стабільності 

січень лютий березень квітень травень червень 

Кст 0,75 0,78 0,76 0,79 0,74 0,8 

 

Література 
1. Указ Президента України "Про затвердження Програми 

кадрового забезпечення державної служби та Програми роботи з 
керівниками державних підприємств, установ   і організацій" від 10 

листопада 1995 року (зі змінами та доповненнями), 

http://zakon.rada.gov.ua 

2. Указ Президента України "Про систему підготовки 
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3. Воронько О.М. Керівні кадри: державна політика та 
система управління. Навчальний посібник - Київ.: УАДУ,2000 

4. Колпаков В. М., Дмитренко Г. А. Управляння розвитком 

персоналу: Навчально-методичний комплекс. – К.: Міленіум, 2004. – 

44 с. 
5. Маусов Н.К. и др. Управление карьерой персонала в 

условиях производства: Социально-экономический аспект. Учебное 
пособие М.: РАК 1993. 

6. Мурашко М. І. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. – 3-тє вид., 

випр. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2008 . – 435 с. 
7. Основы управления персоналом в современных организациях: 

экспресс-курс: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Антикризисное управление» и другим 

междисциплинарным специальностям / С. А. Шапиро, О. В. Шатаева . 
– М.: ГроссМедиа, 2008. – 400 с. 

8. Теория и практика профессионально-квалификационного 

продвижения работников. НИЙ труда.- М. 1989. 

9. Управління персоналом: Навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. 

Сардак. – К.: ВД «Професіонал», 2006 . – 512 с. 
10. Шейл П. Руководство по развитию персонала. – 2-е изд. – СПб.: 

Питер, 2004. – 240 с. 
 

Практичне заняття № 8. Підвищення кваліфікації та 

перепідготовка керівників і фахівців.  

Питання для обговорення 

1. Організація системи підвищення кваліфікації і перепідготовки 

керівників та фахівців.  
2. Самостійне навчання та короткострокове підвищення 

кваліфікації керівників та фахівців.  
3. Спеціалізація, довгострокове підвищення кваліфікації та 

перепідготовка керівників і фахівців.  
4. Організація професійно-кваліфікаційного просування робітників 

і планування їхньої трудової кар’єри.  

5. Планування та розвиток кар’єри фахівців і керівників організації.  
6. Підготовка резерву керівників та оцінювання її ефективності. 
Тестові завдання для самоконтролю 

1. Навчання робітників чи фахівців з вищою освітою, що дає 
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можливість розширювати і поглиблювати раніше здобуті 
працівниками знання, уміння та практичні навички на рівні вимог 
сучасного господарювання – це: 
А) конкурентоздатність персоналу; 
Б) підвищення кваліфікації персоналу; 
В) планування трудової кар`єри; 

Г) оцінювання і атестація персоналу. 
2. До форм короткострокового підвищення кваліфікації керівників і 

фахівців на виробництві належить: 
А) виробничий семінар; 
Б) курсове підвищення кваліфікації; 
В) семінар-практикум; 

Г) всі відповіді вірні. 
3. Контингент керівних працівників і фахівців, який включається 

до річного плану підвищення кваліфікації (довгострокового 

навчання), визначається за формулою: 

А) ÍÊ×Ç×× îïä +∆±=
...

; 

Б) ÍÊ×Ç×× îïä −∆±=
...

; 

В) ÍÊ×Ç×× îïä ×∆±=
...

; 

Г) 
ÍÊ

×ÍÇ×× îïä

1
...

∆±= ; 

де Чд.п.о — контингент керівних працівників і фахівців, який 
включається до річного плану підвищення кваліфікації персоналу 
організації, осіб; 
ЗЧ — загальна чисельність керівників і фахівців на початок 

планового року, осіб; 
∆Ч — зміна чисельності керівників і фахівців протягом планового 

року внаслідок неукомплектованості, плинності кадрів, реконструкції 
та структурних змін, осіб; 
НК — контингент, який у наступному році з числа керівників і 

фахівців не буде підвищувати кваліфікацію, осіб. 
4. Індивідуальна послідовність змін у праці особистості, що 

обумовлена зміною її становища на вертикальній шкалі складності 
праці або соціальній драбині робочих місць, посад – це: 
А) підвищення кваліфікації персоналу; 
Б) розвиток персоналу; 
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В) проект розвитку персоналу; 
Г) трудова кар’єра. 
5. Трудову кар’єру залежно від спрямованості переходів працівника 

підрозділяють на: 
А) висхідну; 
Б) горизонтальну; 
В) вертикальну; 
Г) вірні відповіді Б та В. 

Практичні завдання 

1. Здійснити статистичне дослідження підготовки та підвищення 
кваліфікації працівників України за даними Держкомстату України в 
розрізі: 
А) динамічний аналіз: 
- чисельності працівників, які навчались за новими професіями; 

- чисельності працівників, які підвищили кваліфікацію; 

Динаміку показників зобразити графічно. 

Б) структурний аналіз: 
- чисельності працівників, які навчались за новими професіями за 

видами економічної діяльності; 
- чисельності працівників, які підвищили кваліфікацію за 

регіонами; 

- чисельності працівників, які навчались за новими професіями за 
регіонами; 

- чисельності працівників, які підвищили кваліфікацію за видами 

економічної діяльності. 
2. Приватне підприємство «Сільпо» працює у сфері оптової 

торгівлі протягом 2-х років. При цьому структура витрат на персонал 
залишається незмінною: 65 % - заробітна плата, 20 % - премії і 
заохочення, 15 %  - навчання і підвищення кваліфікації. Визначте 
раціональність даної пропозиції, ґрунтуючись на розрахунку 
ефективності витрат на персонал. 
Вихідні дані: 
Річний 

чистий 

прибуток 
за 2010 р., 

тис. грн. 

Нормативний 

коефіцієнт 
ефективності, 

% 

Загальні 
витрати на 
персонал у 

2010 р., 

тис. грн. 

Планове 
зростання 
прибутку у 
2011 р., % 

Планові 
витрати на 
персонал у 

2009 р., 

тис. грн. 

785000 10 568000 13 780 000 
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За результатами розрахунків зробити висновки і власні пропозиції. 
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персоналу: Навчально-методичний комплекс. – К.: Міленіум, 2004. – 

44 с. 
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З.С.Чугуновой. Лит. Изд. Ленинградского университета, 1991. 
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5. Управління персоналом: Навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. 

Сардак. – К.: ВД «Професіонал», 2006 . – 512 с. 
6. Управление персоналом организации. Учебник. Под ред. 
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Практичне заняття № 9. Соціальний розвиток персоналу. 

Стимулювання розвитку персоналу. 

Питання для обговорення 

1. Прогнозування і планування соціального розвитку персоналу в 
організації та поза виробництвом.  

2. Удосконалення соціальної структури і професійно-

кваліфікаційного складу працівників.  
3. Матеріальне стимулювання розвитку персоналу.  
4. Методи нематеріального стимулювання розвитку персоналу в 

умовах ринкової економіки.  

5. Стимулювання роботодавців щодо розвитку персоналу 
організацій. 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Сукупність способів, прийомів, процедур, що дають змогу 

вирішувати соціальні проблеми трудових колективів на основі 
наукового підходу, знання закономірностей перебігу соціальних 
процесів, обґрунтованих аналітичних розрахунків та вивірених на 
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практиці соціальних нормативів – це: 
А) управління соціальними розвитком організації; 
Б) управління конкурентоспроможністю персоналу; 
В) розвиток персоналу; 
Г) оцінювання персоналу. 
2. Цілеспрямований процес удосконалення соціальної структури і 

професійно-кваліфікаційного складу працівників, задоволення 
потреби менш соціально захищених груп персоналу організації в їх 
професійному розвитку – це: 
А) проект розвитку персоналу; 
Б) соціальний розвиток персоналу; 
В) адаптація персоналу; 
Г) атестація персоналу. 
3. Основними цілями і завданнями планування соціального 

розвитку персоналу в організації є: 
А) розроблення системи соціальних заходів, що сприяють підвищенню 

ефективності використання трудового потенціалу працівників; 
Б) вибір таких техніко-економічних рішень, які найбільш 

відповідають розвитку персоналу; 
В) удосконалення соціальної, професійної та кваліфікаційної 

структури працівників, соціальних відносин у трудовому колективі; 
Г) всі відповіді вірні. 
4. Соціальна структура персоналу характеризує трудовий колектив 

організації як сукупність суспільних груп, що класифікуються за: 
А) змістом праці; 
Б) рівнем освіти і кваліфікації; 
В) професійним складом; 

Г) всі відповіді вірні. 
5. Джерелами інформації для аналізу та планування соціальної 

структури персоналу в організації є: 
А) дані обліку характеристик особового складу керівників, 

професіоналів, фахівців, технічних виконавців і робітників;  
Б) матеріали виробничої адаптації та атестації персоналу;  

В) професійного навчання працівників; 
Г) всі відповіді вірні. 
Практичні завдання 

1. Скласти індивідуальний план розвитку для: 
- менеджера з персоналу ПП «Рівне-хліб», яке займається 
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випіканням та продажем хлібобулочних виробів; 
- менеджера зі збуту ПП «Вопак», яке займається торговельною 

діяльністю; 

- директора ПП «Авто», яке надає послуги з ремонту та 
обслуговування автомобілів.  

2. Визначити можливість застосування матеріального 

стимулювання працівників підприємства за результатами року на 
основі таких вихідних даних: 

Показники  Величина 

Загальний об’єм випуску продукції за місяць 3256 шт. 
Ціна реалізації одиниці продукції  623 грн. 

Калькуляційна ціна одиниці продукції 284 грн. 

Комунальні платежі адміністративних приміщень, за 
місяць 

1370 грн. 

Фонд оплати праці працівників, за місяць 4000 грн. 

Витрати на рекламу фірми, за місяць 420 грн. 

Поточний ремонт офісних приміщень 2910 грн. 

Підвищення кваліфікації АУП 2582 грн. 

Витрати на вдосконалення технології виробництва 0 грн. 

Оплата аудиторських послуг, за місяць 530 грн. 

Витрати на ремонт виробничих приміщень 0 грн. 

Витрати на утримання виробничого обладнання 4569 грн. 

Оплата юридичних консультацій, за місяць 0 грн. 

Придбання витратних матеріалів для офісної техніки, за 
місяць 

730 грн. 
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– М.: ГроссМедиа, 2008. – 400 с. 
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Сардак. – К.: ВД «Професіонал», 2006 . – 512 с. 
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ 

ЗАВДАНЬ 

Рекомендації щодо розв’язку задачі 1 практичного заняття 1  

1. Визначити коефіцієнт задоволення працею: 

..

...

.
1

ïðàöçàã

áàæâëçâ
çàä ×

×
Ê −= ; 

де  Кзад.. – коефіцієнт задоволення працею; 
Чзв.вл.баж. – чисельність працівників, звільнених за власним 

бажанням, осіб; 
Чзаг.прац. – загальна чисельність працівників, осіб. 

2. Визначити коефіцієнт укомплектованості працівників за 
категоріями: 

.. íàïì³ñöüðîáçì³í

ô

ïë

ô

ÊÊÊ

×

×

×
ÊÓ

××
== ; 

де КУ – коефіцієнт укомплектованості; 
     Чф – фактична чисельність працюючих, осіб; 
     Чпл – планова чисельність працюючих; 
     Кзмін – кількість змін; 
     Кроб.місць – кількість робочих місць; 
     Кнап..– коефіцієнт наповненості. 
3. Порівняти середню заробітну плату на підприємстві з середньою по 

галузі та в регіоні. 
4. Зробити висновки з врахуванням, що коефіцієнти  задоволення 
працею та укомплектованості (за різними категоріями працюючих) 
повинні наближатись до 1, а заробітна плата на підприємстві має бути 

вищою ніж в галузі та регіоні.  
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Рекомендації щодо розв’язку задач 1 та 2 практичного заняття 2  

1.Визначити продуктивність праці робітників, які пройшли 

підвищення кваліфікації і тих, які не пройшли підвищення 
кваліфікації: 

ïê

ïê
ïê ×

Q
ÏÏ = ; 

де ППпк – продуктивність праці робітників, які пройшли підвищення 
кваліфікації, грн./особу.; 
    Qпк – обсяг виготовленої продукції робітників, які пройшли 
підвищення кваліфікації, грн.; 
    Чпк – чисельність робітників, які пройшли підвищення кваліфікації, 
осіб. 

íïê

íïê
íïê ×

Q
ÏÏ = ; 

де ППнпк – продуктивність праці робітників, які не пройшли 
підвищення кваліфікації, грн./особу.; 
     Qнпк – обсяг виготовленої продукції робітників, які не пройшли 
підвищення кваліфікації, грн.; 
     Чнпк – чисельність робітників, які не пройшли підвищення 
кваліфікації, осіб. 
2. Визначити приріст продуктивності праці: 

íïêïê ÏÏÏÏÏÏ −=∆ ; 

де ∆ПП – приріст продуктивності праці, грн./особу.; 
    ППпк – продуктивність праці робітників, які пройшли підвищення 
кваліфікації, грн./особу.; 
    ППнпк – продуктивність праці робітників, які не пройшли 
підвищення кваліфікації, грн./особу. 
3. Розраховувати ефект від підвищення кваліфікації робітників на 
прибуток підприємства: 

R×ÏÏÅ ïê ××∆= ; 

де Е – ефект від підвищення кваліфікації робітників на прибуток 
підприємства, грн.; 
     ∆ПП – приріст продуктивності праці, грн./особу.; 
     Чпк – чисельність робітників, які пройшли підвищення кваліфікації, 
осіб.; 
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     R – рентабельність продукції. 
4. Розрахувати загальні витрати підприємства, які спрямовані на 
підвищення кваліфікації робітників: 

ïêçàã ×ÂÂ ×= ; 

де Взаг – загальна сума витрат, які спрямовані на підвищення 
кваліфікації робітників, грн.; 
     В – витрати на підвищення кваліфікації одного робітника, грн.; 
     Чпк – чисельність робітників, які пройшли підвищення кваліфікації, 
осіб. 
5. Зробити висновки, порівнюючи розмір витрат на підвищення 
кваліфікації та приріст прибутку (приріст прибутку повинен 

перевищувати витрати). 

 

Рекомендації щодо розв’язку задачі 1 практичного заняття 4 

1. Визначити питому вагу трудомісткості робіт і-го кваліфікаційного 
розряду в загальній трудомісткості всіх робіт: 

çàã

³
ïèò³ ÒÌ

ÒÌ
ÒÌ =

..
; 

де ТМі.пит. – питома вага трудомісткості і-го кваліфікаційного 
розряду; 
      ТМі – планова трудомісткість і-го кваліфікаційного розряду, 
люд.год./міс.; 
      ТМзаг – загальна планова трудомісткість, люд.год./міс. 
2. Визначити планову чисельність працівників у відповідності до 
планової структури трудомісткості: 

...... ïèò³çàãôïë³ ÒÌ×× ×= ; 

де Чі.пл. – планова чисельність працівників і-го розряду, осіб; 
      Чф.заг. – загальна фактична чисельність працівників, осіб; 
      ТМі.пит. – питома вага трудомісткості і-го кваліфікаційного 
розряду. 
3. Розрахувати зміну структури чисельності персоналу: 

.... ô³ïë³³ ××× −=∆ ; 

де ∆Чі – приріст чисельності працівників і-го розряду, осіб; 
     Чі.пл. – планова чисельність працівників і-го розряду, осіб; 
     Чі.ф. – фактична чисельність працівників і-го розряду, осіб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 42

4. Визначити фонд оплати праці при фактичній і плановій структурі 
персоналу: 

.... ô³³ô ×ÇÏÔÎÏ ×= ; 

де ФОПф – фактичний фонд оплати праці, грн.; 
     ЗПі – заробітна плата працівника і-го розряду, грн.; 
     Чі.ф. – фактична чисельність працівників і-го розряду, осіб. 

.... ïë³³ïë ×ÇÏÔÎÏ ×= ; 

де ФОПпл. – фактичний фонд оплати праці, грн.; 
     ЗПі – заробітна плата працівника і-го розряду, грн.; 
     Чі.пл. – фактична чисельність працівників і-го розряду, осіб. 
5. Згідно зміни структури чисельності персоналу зробити висновки, 

обґрунтувавши джерела залучення працівників, а також надати 

пропозиції щодо розвитку персоналу. 
 

Рекомендації щодо розв’язку задачі 2 практичного заняття 4 

1. Визначити фактичну чисельність працюючих через трудомісткість: 

ê

÷
ô ÔÐ×

QÍ
×

×
= ; 

де Чф – фактична чисельність працюючих; 
Нч – норма часу; 
Q – обсяг виробництва; 
ФРЧк – фонд робочого часу. 

2. Визначити планову (прогнозну) чисельність працівників при 

зміненій продуктивності праці та обсягах виробництва: 

ïï

qô

ïë I

²×
×

×
= ; 

де Чпл – планова чисельність робітників; 
     Чф – фактична чисельність робітників; 

 Іq – індекс виробництва продукції; 
 Іпп – індекс продуктивності праці. 

3. Зробити висновки та власні пропозиції щодо джерел залучення 
працівників, якщо планова чисельність перевищує фактичну, або ж 

умови звільнення чи переведення на інші роботи, якщо планова 
чисельність менша фактичної. 
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Рекомендації щодо виконання завдання 1 практичного заняття 7  

Типова форма атестаційного листа 
 

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

П. І. П. працівника_________________________________________ 

Рік народження____________________________________________ 

Посада, яку обіймає працівник, і стаж роботи на ній (на час 
атестації)____________________________________________________ 

Освіта____________________________________________________ 

Спеціальність за освітою____________________________________ 
№ 

п/п 

Вага
, % 

Фактор Оцінка Коментарі 

  Якість роботи: акуратність і старанність 
виконання роботи, відповідність стандартам 

якості 

  

  Планування: продемонстрована 
спроможність установлювати мету, 

розробляти і впроваджувати плани дій, 

адаптувати їх відповідно до змін 

  

  Організація: спроможність координувати 

ресурси і час для досягнення результатів, а 
також здатність до інновацій 

  

  Здатність до керівництва, лідерства: 
продемонстрована спроможність керувати і 
мотивувати інших, установлювати 

стандарти, оцінювати роботу інших і 
сприяти її поліпшенню 

  

  Комунікабельність: спроможність 
інформувати, ефективно впливати на інших, 

уміння вислухати і систематизувати 

інформацію, спроможність зрозуміло 

викладати інформацію в усній і письмовій 

формах 

  

  Ставлення до роботи: спроможність 
працювати з великим навантаженням, 

енергійність 

  

  Особисті риси: сила волі, зрілість, 
честолюбство, розважливість, порядність 

  

Підсумковий бал   
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Примітка: оцінка виставляється за п`ятибальною системою. 

 

Рішення з атестації_________________________________________ 

Рекомендації______________________________________________ 

 

Посадова особа, яка проводила атестацію_______________(Підпис) 
 

Дата____________201_р. 

 

З результатами атестації 
ознайомлений_________________________(Підпис) 
 

Рекомендації щодо розв’язку задачі 2 практичного заняття 7  

1. Оцінка рівня стабільності колективу здійснюється шляхом 

розрахунку коефіцієнта стабільності і порівняння отриманого 

значення з нормативним на підприємстві. В ідеалі коефіцієнт 
стабільності дорівнює 1. Фактична величина коефіцієнта стабільності 
розраховується за формулою: 

;
10)(

1
(

.

...

..........

Ä×
ÍÂÂÂ

×

ÊÀÊÊÊÊÊ
Ê

ïðàö

ççàòàäìäîçâ³äï

ïðàö

áàæâëçâïîðãðîìïîðóøïîð³íçàêäîñòðçàïï

ñò

×

×++
+

++++++−
=

 

де Кст – коефіцієнт стабільності трудового колективу; 
    Кп – кількість прогулів; 
    Кзап. – кількість запізнень на роботу; 
    Кдостр.зак. – кількість дострокового завершення робочого дня; 
    Кін.пор. – кількість інших порушень трудової дисципліни; 
    Кпоруш.гром.пор. – кількість порушень громадського порядку; 
    А – кількість порушень суспільного порядку, наслідком яких став 
арешт; 
    Кзв.вл.баж – кількість звільнених за власним бажанням та за 
ініціативи адміністрації; 
    Чпрац. – середньоспискова чисельність працівників на 1-ше число 
місяця, який є наступним після звітного; 
    Вп – втрати внаслідок прогулів, люд./днів; 
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    Ввід.доз.адм. – втрати внаслідок відпусток з дозволу адміністрації, 
люд./днів; 
    Взат – втрати внаслідок затримання працівників органами охорони 
правопорядку, люд./днів; 
    Нз – коефіцієнт, який встановлюється службою з управління 
персоналом за фактами неприйняття керівниками підрозділів заходів 
впливу на порушників; 
    Д – кількість робочих днів  в звітному місяці. 
2. Отримане значення Кст необхідно занести в таблицю та порівняти з 
середнім значенням за попередній період. Якщо воно не вище 
середнього за попередній період, то його слід оцінювати позитивно. 

Якщо залишилось на попередньому рівні чи зменшилось – негативно. 

 

Рекомендації щодо розв’язку задачі 2 практичного заняття 8 

1. Вирішення задачі рекомендовано здійснювати в табличній 

формі, форма якої наведена нижче (табл. 4). 

 

Таблиця 4 

Розрахунок ефективності витрат на персонал 

Показники 
Минулий 

рік 
Звітний 

рік 
Відносне 
відхилення 

Чистий прибуток (ЧП), грн.    

Витрати на персонал (В), 

грн. 

   

Ефективність витрат на 
персонал: 

,%100×=
Â

×Ï
Å  

   

Приведені витрати, грн.:  

ÂÐÏÅÇÏÏÂ í ×+=  

   

де ЗП – частка заробітної плати в загальних витратах на персонал, 
грн.; 
     Ен – нормативний коефіцієнт ефективності; 
     ВРП – частка витрат на розвиток персоналу в загальних 
витратах на персонал. 
2. Зробити висновки та надати пропозиції щодо підвищення 
ефективності витрат на персонал. Зокрема слід звернути увагу на  
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зміну структури витрат на персонал, що дасть змогу зменшити 

приведені витрати. 

 

Рекомендації щодо виконання завдання 1 практичного заняття 9 

Типова форма індивідуального плану розвитку працівника 
організації наведена на рис. 1. 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ 

П. І. Б.           

Назва організації, структурного підрозділу      

Посада          

1. Результати атестації        

2. Самооцінка відповідно до посади, яку обіймає: 
2.1. Професійно-кваліфікаційний рівень      

2.2. Ділові якості         

2.3. Особисті якості         

2.4. Складність праці        

2.5. Результати праці        

2.6. Сфери професійної діяльності, що потребують удосконалення  
          

3. Індивідуальний план розвитку на наступний атестаційний період: 

3.1. Заходи щодо підвищення ефективності праці на посаді,  
яку обіймає          

3.2. Професійне навчання        

3.3. Підвищення рівня заробітної плати      

3.4. Зміна посади в межах тієї, яку обіймає, чи еквівалентного рівня  
          

3.5. Зарахування до резерву керівників      

3.6. Призначення на вищу посаду       

Рис. 1. Індивідуальний план розвитку фахівця (керівника) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


