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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Навчальна дисципліна спрямована на формування у студентів знань з теорії та 

практики стратегій управління в галузі людських ресурсів; обґрунтування 

відповідності стану та перспектив розвитку людських ресурсів організації 

стратегічним цілям і завданням її розвитку; напрямки підвищення 

ефективності стратегічного управління людськими ресурсами і набуття 

студентами відповідних професійних компетенції. 

Тривалість 
4 кредити ЄКТС/120 годин (лекції - 16 год., практичні заняття - 32  год., 

самостійна робота студентів – 72 год) 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного 

та підсумкового 

контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; 

обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з 

рефератами та їх обговорення; тестування; поточні модульні роботи 

Підсумковий контроль: екзамен 

Базові знання  Наявність знань з управління персоналом  

Мова викладання Українська 

 
Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, 

програмні результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

ПР 1. Формулювати, аналізувати та 

синтезувати рішення науково-практичних 

проблем. 

ПР 2. Розробляти, обґрунтовувати і 

приймати ефективні рішення з питань 

розвитку соціально-економічних систем 

та управління суб’єктами економічної 

діяльності. 

ПР 6 .Оцінювати результати власної роботи, 

Демонструвати лідерські навички та 

уміння управляти персоналом і 

працювати в команді. 

ПР 8. Збирати, обробляти та аналізувати 

ЗК2.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

 ЗК3.Здатність мотивувати людей та рухатися до 

спільної мети.  

ЗК4.Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної діяльності).  

ЗК5. Здатність працювати в команді.  

ЗК6.Здатність розробляти та управляти проєктами. 

ЗК7.Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів).  

ЗК8.Здатність проводити дослідження на відповідному 

рівні. 



Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

статистичні дані, науково-аналітичні 

матеріали, необхідні для вирішення 

комплексних економічних завдань. 

ПР 10. Застосовувати сучасні інформаційні 

технології та спеціалізоване програмне 

забезпечення у соціально-економічних 

дослідженнях та в управлінні соціально- 

економічними системами 

ПР 12.Обґрунтовувати управлінські рішення 

щодо ефективного розвитку суб’єктів 

господарювання, враховуючи цілі, ресурси, 

обмеження та ризики. 

ПР 13. Оцінювати можливі ризики, 

соціально-економічні наслідки 

управлінських рішень. 

 

СК3.Здатність збирати, аналізувати та обробляти 

статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які 

необхідні для розв’язання комплексних економічних 

проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки. 

СК4.Здатність використовувати сучасні інформаційні 

технології, методи та прийоми дослідження економічних 

та соціальних процесів, адекватні встановленим 

потребам дослідження.  

СК5.Здатність визначати ключові тренди соціально-

економічного та людського розвитку. 

 СК6.Здатність формулювати професійні задачі в сфері 

економіки та розв’язувати їх, обираючи належні напрями 

і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги 

наявні ресурси.  

СК7.Здатність обґрунтовувати управлінські рішення 

щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання. 

СК8.Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-

економічні наслідки управлінських рішень. 

СК9.Здатність застосовувати науковий підхід до 

формування та виконання ефективних проєктів у 

соціально-економічній сфері.  

СК10.Здатність до розробки сценаріїв і стратегій 

розвитку соціально-економічних систем. 

 
Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної 

роботи у розрізі тем 

Модуль 1. Основи стратегічного управління людськими ресурсами 

1. Методологія 

стратегічного управління людськими 

ресурсами 

 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконання самостійної 

роботи за обраними темами. 

Підготувати тези і 

презентації виконаних 

завдань. 

http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/glossary/showentry.php?eid=100141&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/glossary/showentry.php?eid=100141&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/glossary/showentry.php?eid=100141&displayformat=dictionary


Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної 

роботи у розрізі тем 

2. Структура стратегії управління 

людськими ресурсами 

 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконання самостійної 

роботи за обраними темами. 

Підготувати тези і 

презентації виконаних 

завдань. 

3. Стратегічна роль служби управління 

людськими ресурсами 

 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконання самостійної 

роботи за обраними темами. 

Підготувати тези і 

презентації виконаних 

завдань. 

4. Взаємозв’язок стратегії розвитку і 

стратегії управління людськими 

ресурсами 

 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконання самостійної 

роботи за обраними темами. 

Підготувати тези і 

презентації виконаних 

завдань. 

5. Стратегічний аналіз людських 

ресурсів організаці 

 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконання самостійної 

роботи за обраними темами. 

Підготувати тези і 

презентації виконаних 

завдань.. 

6. Стратегічні можливості лідерства, 

команди і організації 

 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконання самостійної 

роботи за обраними темами. 

Підготувати тези і 

презентації виконаних 

завдань. 

Модуль 2. Практика стратегічного управління людськими ресурсами 

 

7. Процес стратегічного управління 

людськими ресурсами 

 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконання самостійної 

роботи за обраними темами. 

Підготувати тези і 

презентації виконаних 

завдань.. 

8. Організаційні стратегії управління 

людськими ресурсами 

 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконання самостійної 

роботи за обраними темами. 

Підготувати тези і 

презентації виконаних 

завдань.. 

9. Функціональні стратегії управління 

людськими ресурсами 

 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконання самостійної 

роботи за обраними темами. 

Підготувати тези і 

презентації виконаних 

завдань.. 

10.  Стратегії управління людськими 

ресурсами на різних стадіях розвитку 

організації 

 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконання самостійної 

роботи за обраними темами. 

Підготувати тези і 

презентації виконаних 

завдань.. 

11. Оцінка ефективності стратегічного 

управління людськими ресурсами 

 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконання самостійної 

роботи за обраними темами. 

Підготувати тези і 

презентації виконаних 

завдань.. 
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13.  

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної 

кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного 

викладача за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт 

та тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 

дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в 

процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із 

провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 
Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-6): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 

балів); обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 

балів); завдання самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна 

робота (10 балів) 

50 

Модуль 2 (теми 7-11): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 

балів); обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 

балів); завдання самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна 

робота (10 балів) 

50 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної 

дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 


