
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану
освітньо-професійної програми  Менеджмент кадрових ресурсів

                                                                                                 (назва)

Освітнього рівня     бакалавр

Спеціальності    281 Публічне управління та адміністрування

Галузь знань    28 Публічне управління та адміністрування

1. Назва освітньої компоненти   Менеджмент кадрових ресурсів
                                                                            (назва дисципліни) 

2. Тип  основна, вибіркова (вказати)    основна

3. Обсяг:
Кредитів ECTS Годин

За видами занять:

Лекцій Семінар
Практичних

занять
Лабораторних

занять
Самостійна
підготовка

3 90 18 18 24 - 30
4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі

Освітні
компоненти, які

передують
вивченню

1. Теорія і історія публічного управління.
2. Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів.
3. Основи управління фінансово-економічною діяльністю організацій.

Освітні
компоненти для
яких є базовою

1.Групова динаміка та комунікації.
2.Засади відкриття власного бізнесу.
3.Ділові комунікації.
4.Основи стратегічного управління.
5.Публічне управління в умовах кризисних ситуацій.
6.Психологічні методи налагодження взаємодії з громадськістю або Методології впливу на громадську свідомість.
7.Професійна компетентність державних службовців.
8.Спічрайтинг та риторика або Іміджологія в публічному управлінні..
9.Інноваційна діяльність в публічному управлінні або Стратегічне управління людськими ресурсами.

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців:
Компетенції відповідно до ООП



Знати Вміти
1. Основи теорії організації управління і прогнозування кадрової роботи
в організації, фахової орієнтації, якісного аналізу складу кадрів, 
організації та соціальної адаптації працівників;

1. Розробляти кадрову політику організації, планувати і прогнозувати 
кадрову роботу, визначати чисельність і склад працівників, кадрові 
потреби; 

2. Технології та методи управління персоналом;
2. Застосовувати методи формування стабільного висококваліфікованого
персоналу, оцінки стану плинності кадрів, розробки і впровадження 
заходів щодо підвищення стабільності кадрів;

3. Основні форми і джерела комплектування штатів, оплати праці, 
матеріального і морального заохочування, шляхи їх удосконалювання.

3. Координувати діяльність усіх служб і структурних підрозділів 
організації з метою ефективного управління людськими ресурсами з 
урахуванням людського фактора;

Компетенції відповідно до вимог роботодавців

1. Психологічні та технологічні основи добору, розстановки і перевірки 
персоналу;

1. Формувати організаційну культуру установи і кадрового 
менеджменту, використовуючи світовий досвід управління персоналом і 
враховуючи особливості національної культури у сфері ділових 
відносин і менталітет народу; 

2. Систему професійного просування працівників, механізм професійно 
- кваліфікаційного росту керівників і спеціалістів.

2. Планувати і організовувати особисту діяльність, використовувати 
основні принципи кадрового менеджменту, застосовуючи найбільш 
доцільні й ефективні методи роботи.

6. Результати навчання відповідно до ОПП
1. Володіння сучасними концепціями в галузі менеджменту персоналу; 
2. Практичні навички оволодіння методами, техніками, які застосовують відомі школи менеджменту в галузі підготовки керівників кадрових служб
і управління персоналом; 
3. Вміння щодо творчого пошуку шляхів удосконалення менеджменту персоналу організації. 

7. План вивчення освітньої компоненти

Змістовний
розділ 

Вид заняття Тема Знати Вміти 
План

заняття

Лекція,
методична
розробка

Розділ 1. Менеджмент кадрових ресурсів в органах державної влади
Лекція 1 Тема:  Поняття  "кадри",

"керівні  кадри",  "кадрова
політика"

1. Зміст дисципліни, її 
завдання, предмет і об’єкт 
дослідження; 
2. Категоріальний апарат і 
теоретико-методологічні 
основи менеджменту 
кадрових ресурсів.

1. Розкривати зміст 
ключових понять і термінів
кожної теми курсу;
2. Розраховувати 
оптимальну кількість 
працівників організації.

http://www
.dut.edu.ua
/uploads/l_
670_29574
126.pdf
http://www
.dut.edu.ua

http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_670_
29574126.pd
f
http://www.d
ut.edu.ua/upl

2

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1430_67378089.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1430_67378089.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_670_29574126.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_670_29574126.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_670_29574126.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1430_67378089.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1430_67378089.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_670_29574126.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_670_29574126.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_670_29574126.pdf


/uploads/l_
1430_6737
8089.pdf
http://www
.dut.edu.ua
/uploads/l_
1429_4229
9265.pdf

oads/l_1430
_67378089.p
df
http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_1429
_42299265.p
df

Лекція 2
Тема:  Формування
державної  кадрової
політики

1. Історію становлення і 
розвитку підходів у 
менеджменті кадрових 
ресурсів та технологій 
управління кадрами;
2. Зміст і принципи кадрової 
політики, послідовність дій 
менеджера з персоналу в 
процесі розробки стратегії 
організації.

1. Володіти алгоритмом 
планування роботи з 
персоналом; 
2. Використовувати сучасні
методи добору, відбору 
кадрів.

http://www
.dut.edu.ua
/uploads/l_
636_35788
247.pdf
http://www
.dut.edu.ua
/uploads/l_
1433_5639
7498.pdf

http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_636_
35788247.pd
f
http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_1433
_56397498.p
df

Лекція 3
Тема:  Принципи
здійснення  державної
кадрової політики

1. Форми і методи 
планування й організації 
роботи з кадрами; 
2. Основи теорії організації 
управління і прогнозування 
кадрової роботи в 
організації, фахової 
орієнтації, якісного аналізу 
складу кадрів, організації та 
соціальної адаптації 
працівників.

1. Організовувати 
діяльність служби 
персоналу; 
2. Враховувати соціальну 
структуру персоналу при 
формуванні колективу.

http://www
.dut.edu.ua
/uploads/l_
670_29574
126.pdf
http://www
.dut.edu.ua
/uploads/l_
636_35788
247.pdf

http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_670_
29574126.pd
f
http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_636_
35788247.pd
f

Лекція 4 Тема:  Організаційне
забезпечення  кадрової
політики

1. Технології та методи 
управління персоналом; 
2. Психологічні та 
технологічні основи добору, 
розстановки і перевірки 
персоналу.

1. Використовувати сучасні
методи добору, відбору 
кадрів; 
2. Складати персональну 
характеристику особи 
працівника організації; 
3. Розробляти заходи з 

http://www
.dut.edu.ua
/uploads/l_
670_29574
126.pdf
http://www
.dut.edu.ua

http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_670_
29574126.pd
f
http://www.d
ut.edu.ua/upl

3

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1431_91781095.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1431_91781095.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_670_29574126.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_670_29574126.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_670_29574126.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1431_91781095.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1431_91781095.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_670_29574126.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_670_29574126.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_670_29574126.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_636_35788247.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_636_35788247.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_636_35788247.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_670_29574126.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_670_29574126.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_670_29574126.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_636_35788247.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_636_35788247.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_636_35788247.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_670_29574126.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_670_29574126.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_670_29574126.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1433_56397498.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1433_56397498.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1433_56397498.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_636_35788247.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_636_35788247.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_636_35788247.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1433_56397498.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1433_56397498.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1433_56397498.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_636_35788247.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_636_35788247.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_636_35788247.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1429_42299265.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1429_42299265.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1429_42299265.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1430_67378089.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1430_67378089.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1429_42299265.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1429_42299265.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1429_42299265.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1430_67378089.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1430_67378089.pdf


регулювання плинності 
персоналу.

/uploads/l_
1431_9178
1095.pdf
http://www
.dut.edu.ua
/uploads/l_
1429_4229
9265.pdf

oads/l_1431
_91781095.p
df
http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_1429
_42299265.p
df

Лекція 5
Тема: Планування роботи
з  персоналом.  Основи
кадрового менеджменту

1. Основні форми і джерела 
комплектування штатів, 
оплати праці, матеріального і
морального заохочування, 
шляхи їх удосконалювання.

1. Застосовувати змістовні 
та процесуальні теорії 
мотивації та стимулювання
персоналу;
2. Складати 
професіограми, 
кваліфікаційні карти, карти
компетенції працівників 
організації.

http://www
.dut.edu.ua
/uploads/l_
670_29574
126.pdf
http://www
.dut.edu.ua
/uploads/l_
1430_6737
8089.pdf
http://www
.dut.edu.ua
/uploads/l_
636_35788
247.pdf

http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_670_
29574126.pd
f
http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_1430
_67378089.p
df
http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_636_
35788247.pd
f

Лекція 6 Тема: Формування складу
управлінських кадрів

1. Систему професійного 
просування працівників, 
механізм професійно - 
кваліфікаційного росту 
керівників і спеціалістів.

1. Застосовувати методи 
оцінки персоналу; 
2. Розраховувати показники
ефективності роботи 
персоналу.

http://www
.dut.edu.ua
/uploads/l_
1429_4229
9265.pdf
http://www
.dut.edu.ua
/uploads/l_
1430_6737
8089.pdf
http://www
.dut.edu.ua
/uploads/l_

http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_1429
_42299265.p
df
http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_1430
_67378089.p
df
http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_876_
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http://www.dut.edu.ua/uploads/l_876_30245511.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_876_30245511.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1430_67378089.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1430_67378089.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1430_67378089.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1429_42299265.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1429_42299265.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1429_42299265.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_876_30245511.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_876_30245511.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1430_67378089.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1430_67378089.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1430_67378089.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1429_42299265.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1429_42299265.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1429_42299265.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_636_35788247.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_636_35788247.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_636_35788247.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1430_67378089.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1430_67378089.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1430_67378089.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_670_29574126.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_670_29574126.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_670_29574126.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_636_35788247.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_636_35788247.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_636_35788247.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1430_67378089.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1430_67378089.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1430_67378089.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_670_29574126.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_670_29574126.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_670_29574126.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1429_42299265.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1429_42299265.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1429_42299265.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1431_91781095.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1431_91781095.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1429_42299265.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1429_42299265.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1429_42299265.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1431_91781095.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1431_91781095.pdf


876_30245
511.pdf

30245511.pd
f

Лекція 7

Тема:  Проблеми
правового  регулювання
поведінки  державних
службовців

1. Особливості  правового
регулювання  поведінки
державних  службовців;
2. Особливості  регулювання
дисциплінарної
відповідальності  державних
службовців.

1. Користуватися правовою
базою для здійснення 
сучасної кадрової політики 
у конкретних ситуаціях; 
2. Інформаційно та 
документально 
забезпечувати управління 
персоналом.

http://www
.dut.edu.ua
/uploads/l_
243_95274
425.pdf
http://www
.dut.edu.ua
/uploads/l_
876_30245
511.pdf

http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_243_
95274425.pd
f
http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_876_
30245511.pd
f

Лекція 8
Тема:  Управління
кадровими  ресурсами  в
організаціях

1. Принципи формування та 
аналізування кадрового 
потенціалу в організаціях; 
2. Сучасні методи 
планування потреб у 
персоналі.

1. Застосовувати сучасні 
методи, прийоми 
управління персоналом 
організації, проведення 
розрахунків показників 
ефективності роботи 
персоналу; 
2. Застосовувати основні 
стратегії управління 
конфліктами.

http://www
.dut.edu.ua
/uploads/l_
1429_4229
9265.pdf
http://www
.dut.edu.ua
/uploads/l_
1431_9178
1095.pdf
http://www
.dut.edu.ua
/uploads/l_
243_95274
425.pdf

http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_1429
_42299265.p
df
http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_1431
_91781095.p
df
http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_243_
95274425.pd
f

Лекція 9 Тема:  Набір  і  відбір
персоналу

1. Основи організації набору 
і відбору персоналу у 
конкретних умовах; 
2. Теоретичні засади 
управління процесом 
розвитку та руху персоналу.

1. Формувати 
організаційну культуру 
установи і кадрового 
менеджменту, 
використовуючи світовий 
досвід управління 
персоналом і враховуючи 
особливості національної 
культури у сфері ділових 
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відносин і менталітет 
народу;
2. Планувати і 
організовувати особисту 
діяльність, 
використовувати основні 
принципи кадрового 
менеджменту, 
застосовуючи найбільш 
доцільні й ефективні 
методи роботи. 

8089.pdf
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/uploads/l_
876_30245
511.pdf

df
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Семінар 1
Тема: Поняття "кадри", 
"керівні кадри", "кадрова 
політика"

1. Зміст дисципліни, її 
завдання, предмет і об’єкт 
дослідження; 
2. Категоріальний апарат і 
теоретико-методологічні 
основи менеджменту 
кадрових ресурсів.

1. Розкривати зміст 
ключових понять і термінів
кожної теми курсу;
2. Розраховувати 
оптимальну кількість 
працівників організації.

http://www
.dut.edu.ua
/uploads/l_
670_29574
126.pdf
http://www
.dut.edu.ua
/uploads/l_
1430_6737
8089.pdf
http://www
.dut.edu.ua
/uploads/l_
1429_4229
9265.pdf
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f
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Семінар 2 Тема: Формування 
державної кадрової 
політики

1. Історію становлення і 
розвитку підходів у 
менеджменті кадрових 
ресурсів та технологій 
управління кадрами;
2. Зміст і принципи кадрової 
політики, послідовність дій 
менеджера з персоналу в 
процесі розробки стратегії 
організації.

1. Володіти алгоритмом 
планування роботи з 
персоналом; 
2. Використовувати сучасні
методи добору, відбору 
кадрів.

http://www
.dut.edu.ua
/uploads/l_
636_35788
247.pdf
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.dut.edu.ua
/uploads/l_
1433_5639
7498.pdf
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Семінар 3
Тема: Принципи 
здійснення державної 
кадрової політики

1. Форми і методи 
планування й організації 
роботи з кадрами; 
2. Основи теорії організації 
управління і прогнозування 
кадрової роботи в 
організації, фахової 
орієнтації, якісного аналізу 
складу кадрів, організації та 
соціальної адаптації 
працівників.

1. Організовувати 
діяльність служби 
персоналу; 
2. Враховувати соціальну 
структуру персоналу при 
формуванні колективу.
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Семінар 4
Тема: Організаційне 
забезпечення кадрової 
політики

1. Технології та методи 
управління персоналом; 
2. Психологічні та 
технологічні основи добору, 
розстановки і перевірки 
персоналу.

1. Використовувати сучасні
методи добору, відбору 
кадрів; 
2. Складати персональну 
характеристику особи 
працівника організації; 
3. Розробляти заходи з 
регулювання плинності 
персоналу.
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Семінар 5 Тема: Планування роботи
з персоналом. Основи 
кадрового менеджменту

1. Основні форми і джерела 
комплектування штатів, 
оплати праці, матеріального і
морального заохочування, 
шляхи їх удосконалювання.

1. Застосовувати змістовні 
та процесуальні теорії 
мотивації та стимулювання
персоналу;
2. Складати 
професіограми, 
кваліфікаційні карти, карти
компетенції працівників 
організації.
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Семінар 6
Тема: Формування складу
управлінських кадрів

1. Систему професійного 
просування працівників, 
механізм професійно - 
кваліфікаційного росту 
керівників і спеціалістів.

1. Застосовувати методи 
оцінки персоналу; 
2. Розраховувати показники
ефективності роботи 
персоналу.

http://www
.dut.edu.ua
/uploads/l_
1429_4229
9265.pdf
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Семінар 7

Тема:  Проблеми
правового  регулювання
поведінки  державних
службовців

1. Особливості правового 
регулювання поведінки 
державних службовців; 
2. Особливості регулювання 
дисциплінарної 
відповідальності державних 
службовців.

1. Користуватися правовою
базою для здійснення 
сучасної кадрової політики 
у конкретних ситуаціях; 
2. Інформаційно та 
документально 
забезпечувати управління 
персоналом.

http://www
.dut.edu.ua
/uploads/l_
243_95274
425.pdf
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.dut.edu.ua
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Семінар 8 Тема: Управління 
кадровими ресурсами в 
організаціях

1. Принципи формування та 
аналізування кадрового 
потенціалу в організаціях; 
2. Сучасні методи 
планування потреб у 

1. Застосовувати сучасні 
методи, прийоми 
управління персоналом 
організації, проведення 
розрахунків показників 

http://www
.dut.edu.ua
/uploads/l_
1429_4229
9265.pdf

http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_1429
_42299265.p
df
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персоналі.

ефективності роботи 
персоналу; 
2. Застосовувати основні 
стратегії управління 
конфліктами.
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Семінар 9
Тема: Набір і відбір 
персоналу

1. Основи організації набору 
і відбору персоналу у 
конкретних умовах; 
2. Теоретичні засади 
управління процесом 
розвитку та руху персоналу.

1. Формувати 
організаційну культуру 
установи і кадрового 
менеджменту, 
використовуючи світовий 
досвід управління 
персоналом і враховуючи 
особливості національної 
культури у сфері ділових 
відносин і менталітет 
народу;
2. Планувати і 
організовувати особисту 
діяльність, 
використовувати основні 
принципи кадрового 
менеджменту, 
застосовуючи найбільш 
доцільні й ефективні 
методи роботи.
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Практичне
заняття 1

Тема: Кадровий 
менеджмент, організація 
планування роботи з 
персоналом управління.

1. Історію становлення і 
розвитку підходів у 
менеджменті кадрових 
ресурсів та технологій 
управління кадрами;
2. Зміст і принципи кадрової 

1. Володіти алгоритмом 
планування роботи з 
персоналом; 
2. Використовувати сучасні
методи добору, відбору 
кадрів.
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політики, послідовність дій 
менеджера з персоналу в 
процесі розробки стратегії 
організації.
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Практичне
заняття 2

Тема: Підбір і 
розстановка кадрів.

1. Форми і методи 
планування й організації 
роботи з кадрами; 
2. Основи теорії організації 
управління і прогнозування 
кадрової роботи в 
організації, фахової 
орієнтації, якісного аналізу 
складу кадрів, організації та 
соціальної адаптації 
працівників.

1. Організовувати 
діяльність служби 
персоналу; 
2. Враховувати соціальну 
структуру персоналу при 
формуванні колективу.
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Практичне
заняття 3

Тема: Стиль керівництва.
1. Стилі керівництва та їх 
характеристики.

1. Визначення та 
коригування власного 
стилю спілкування та 
оточуючих.

http://www
.dut.edu.ua
/uploads/l_
243_95274
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231_95718
446.pdf
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Практичне
заняття 4

Тема: Дисциплінарна 
відповідальність 
державних службовців: 
необхідність публічно-
правового регулювання.

1. Технології та методи 
управління персоналом; 
2. Психологічні та 
технологічні основи добору, 
розстановки і перевірки 
персоналу

1. Складати персональну 
характеристику особи 
працівника організації.
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.dut.edu.ua
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Практичне
заняття 5

Тема: Основи управління 
персоналом

1. Основні форми і джерела 
комплектування штатів, 
оплати праці, матеріального і
морального заохочування, 
шляхи їх удосконалювання.

1. Застосовувати змістовні 
та процесуальні теорії 
мотивації та стимулювання
персоналу.
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Практичне
заняття 6

Тема: Кадрова служба 
організації

1. Володіти заходами з 
регулювання плинності 
персоналу.

1. Складати 
професіограми, 
кваліфікаційні карти, карти
компетенції працівників 
організації.

http://www
.dut.edu.ua
/uploads/l_
636_35788
247.pdf
http://www
.dut.edu.ua
/uploads/l_
876_30245
511.pdf
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Практичне
заняття 7

Тема: Планування 
людських ресурсів

1. Систему професійного 
просування працівників, 
механізм професійно - 
кваліфікаційного росту 
керівників і спеціалістів.

1. Застосовувати методи 
оцінки персоналу.

http://www
.dut.edu.ua
/uploads/l_
1429_4229
9265.pdf
http://www
.dut.edu.ua
/uploads/l_
1431_9178
1095.pdf
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Практичне
заняття 8

Тема: Набір і відбір 
персоналу

1. Основи організації набору 
і відбору персоналу у 

2. Розраховувати показники
ефективності роботи 

http://www
.dut.edu.ua

http://www.d
ut.edu.ua/upl
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Практичне
заняття 9

Тема: Переваги та 
недоліки джерел набору 
персоналу

1. Теоретичні засади 
управління процесом 
розвитку та руху персоналу.

1. Формувати 
організаційну культуру 
установи і кадрового 
менеджменту, 
використовуючи світовий 
досвід управління 
персоналом і враховуючи 
особливості національної 
культури у сфері ділових 
відносин і менталітет 
народу.

http://www
.dut.edu.ua
/uploads/l_
670_29574
126.pdf
http://www
.dut.edu.ua
/uploads/l_
1433_5639
7498.pdf
http://www
.dut.edu.ua
/uploads/l_
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Практичне
заняття 10

Тема: Навчання 
персоналу, підготовка 
керівників

1. Особливості регулювання 
дисциплінарної 
відповідальності державних 
службовців.

1. Планувати і 
організовувати особисту 
діяльність, 
використовувати основні 
принципи кадрового 
менеджменту, 
застосовуючи найбільш 
доцільні й ефективні 
методи роботи.
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876_30245
511.pdf

30245511.pd
f

Практичне
заняття 11

Тема: Оцінка персоналу
1. Принципи формування та 
аналізування кадрового 
потенціалу в організаціях.

1. Інформаційно та 
документально 
забезпечувати управління 
персоналом.

http://www
.dut.edu.ua
/uploads/l_
670_29574
126.pdf
http://www
.dut.edu.ua
/uploads/l_
1430_6737
8089.pdf

http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_670_
29574126.pd
f
http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_1430
_67378089.p
df

Практичне
заняття 12

Тема: Адаптація, 
профорієнтація, 
оптимізація персоналу

1. Сучасні методи 
планування потреб у 
персоналі.

1. Застосовувати сучасні 
методи, прийоми 
управління персоналом 
організації, проведення 
розрахунків показників 
ефективності роботи 
персоналу.

http://www
.dut.edu.ua
/uploads/l_
636_35788
247.pdf
http://www
.dut.edu.ua
/uploads/l_
1429_4229
9265.pdf
http://www
.dut.edu.ua
/uploads/l_
1431_9178
1095.pdf

http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_636_
35788247.pd
f
http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_1429
_42299265.p
df
http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_1431
_91781095.p
df

Самостійна
робота

Тема 1. Принципи 
здійснення державної 
кадрової політики
Тема 2. Організаційне 
забезпечення кадрової 
політики
Тема 3. Основні види 
планування роботи з 
кадрами

1. Зміст і принципи кадрової 
політики, послідовність дій 
менеджера з персоналу в 
процесі розробки стратегії 
організації; 
2. Форми і методи 
планування й організації 
роботи з кадрами; 
3. Основи теорії організації 

1. Розробляти кадрову 
політику організації, 
визначати чисельність і 
склад працівників, кадрові 
потреби; 
2. Оцінювати кадри 
управління;
3. Організовувати навчання
персоналу, планувати й 

http://www
.dut.edu.ua
/uploads/l_
670_29574
126.pdf
http://www
.dut.edu.ua
/uploads/l_
231_95718

http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_670_
29574126.pd
f
http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_231_
95718446.pd
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http://www.dut.edu.ua/uploads/l_876_30245511.pdf
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Тема 4. Кадровий 
менеджмент
Тема 5. Підбір і 
розстановка кадрів.
Тема 6. Стиль 
керівництва
Тема 7. Дисциплінарна 
відповідальність 
державних службовців
Тема 8. Основи 
управління персоналом
Тема 9. Кадрова служба 
організації
Тема 10. Планування 
людських ресурсів
Тема 11. Набір і відбір 
персоналу
Тема 12. Переваги та 
недоліки джерел набору 
персоналу
Тема 13. Навчання 
персоналу, підготовка 
керівників
Тема 14. Оцінка 
персоналу
Тема 15. Адаптація, 
профорієнтація, 
оптимізація персоналу

управління і прогнозування 
кадрової роботи в 
організації, фахової 
орієнтації, якісного аналізу 
складу кадрів, організації та 
соціальної адаптації 
працівників, 
4. Технології та методи 
управління персоналом; 
5. Психологічні та 
технологічні основи добору, 
розстановки і перевірки 
персоналу; 
6. Основні форми і джерела 
комплектування штатів, 
оплати праці, матеріального і
морального заохочування, 
шляхи їх удосконалювання; 
7. Систему професійного 
просування працівників, 
механізм професійно - 
кваліфікаційного росту 
керівників і спеціалістів.

організовувати ділову 
кар’єру персоналу; 
4. Застосовувати методи 
формування стабільного 
висококваліфікованого 
персоналу;
5. Координувати діяльність
усіх служб і структурних 
підрозділів організації з 
метою ефективного 
управління людськими 
ресурсами; 
6. Забезпечувати трудову 
дисципліну; 
7. Формувати 
організаційну культуру 
установи і кадрового 
менеджменту, 
використовуючи світовий 
досвід управління 
персоналом і враховуючи 
особливості національної 
культури у сфері ділових 
відносин; 
8. Планувати і 
організовувати особисту 
діяльність, застосовуючи 
найбільш доцільні й 
ефективні методи роботи.

446.pdf
http://www
.dut.edu.ua
/uploads/l_
243_95274
425.pdf
http://www
.dut.edu.ua
/uploads/l_
1433_5639
7498.pdf
http://www
.dut.edu.ua
/uploads/l_
1430_6737
8089.pdf
http://www
.dut.edu.ua
/uploads/l_
1431_9178
1095.pdf
http://www
.dut.edu.ua
/uploads/l_
1429_4229
9265.pdf
http://www
.dut.edu.ua
/uploads/l_
636_35788
247.pdf

f
http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_243_
95274425.pd
f
http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_1433
_56397498.p
df
http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_1430
_67378089.p
df
http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_1431
_91781095.p
df
http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_1429
_42299265.p
df
http://www.d
ut.edu.ua/upl
oads/l_636_
35788247.pd
f

8. Мова вивчення освітньої компоненти
(українська, англійська, розділи, що викладаються англійською мовою)

українська
9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти

14

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_636_35788247.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_636_35788247.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_636_35788247.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1429_42299265.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1429_42299265.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1429_42299265.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1431_91781095.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1431_91781095.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1431_91781095.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1430_67378089.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1430_67378089.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1430_67378089.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1433_56397498.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1433_56397498.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1433_56397498.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_243_95274425.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_243_95274425.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_243_95274425.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_231_95718446.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_636_35788247.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_636_35788247.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_636_35788247.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1429_42299265.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1429_42299265.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1429_42299265.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1431_91781095.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1431_91781095.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1431_91781095.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1430_67378089.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1430_67378089.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1430_67378089.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1433_56397498.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1433_56397498.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1433_56397498.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_243_95274425.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_243_95274425.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_243_95274425.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_231_95718446.pdf


Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси: вказати підручники, навчальні посібники не пізніше 2010 року видання, які є у нас у бібліотеці
на державній мові; електронні ресурси, посилання, електронна бібліотека ДУТ, іншомовні джерела

1. Безлуцька О. П., Бень. А. П., Колегаєв М. О. та ін Менеджмент морських ресурсів : навчальний посібник / О. П. Безлуцька, А. П. Бень, М. О.
Колегаєв та ін. – Стереотип. вид. – Херсон : Грінь Д.С., 2017. – 100 с.

2. Кадровий  менеджмент  як  складова  управління  людськими  ресурсами  в  системі  державного  управління  :  навч.-метод.  матеріали  /  В.  А.
Гошовська, Л. А. Пашко, Л. М. Фугель ; упоряд. Ю. В. Стрілецька. – К. : НАДУ, 2013. – 96 с.

3. Комунікації в публічному управлінні: аспекти організаційної культури та ділового спілкування : навч. посіб. / уклад.: Гошовська В. А. та ін. —
Київ : К.І.С., 2016. — 130 с. — (Серія «Бібліотечка лідера місцевого самоврядування»).

4. Конспект  лекцій  з  дисципліни  «Соціальні  комунікації  в  управлінні»  для  студентів  всіх  спеціальностей  /  Укладач:  К.Ю.  Богомаз.  –
Дніпродзержинськ, ДДТУ, 2016. – 84 с.

5. Кравченко В. О. Менеджмент: Навчальний посібник. – Одеса: Атлант, 2013 р. – 165 с.
6. Олійник, Станіслав Улянович. Теорія та практика менеджменту персоналу : підручник / С. У. Олійник ; Нар. укр. акад. – Х. : Вид-во НУА, 2013.

– 376 с.
7. Стратегічне управління людськими ресурсами : навч. посіб. / І. Л. Петрова. — К. : КНЕУ, 2013. — 466, [6] c.
8. Управління персоналом : курс лекцій [Текст] / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського,

Каф. Маркетингу та менеджменту ; Н.С. Іванова – Кривий Ріг : [ДонНУЕТ], 2017. – 140 с.
9. Управління персоналом : навч. посіб. / А. О. Азарова, О. О. Мороз, О. Й. Лесько, І. В. Романець; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 283 с.

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою
( заліки, екзамени, курсові проекти, тестування)

Залік
11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти

Навчальний заклад достатньо комп’ютеризований. У кабінетах є мультимедійні системи: проектор, екран або телевізор, комп’ютер, під’єднаний до
мережі Internet.

Для проведення практичних занять з метою формування професійних компетенцій  зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування 
використовується навчальна лабораторія «Прес-центр» № 0-12, яка оснащена сучасними комп’ютерами та програмним забезпеченням, а саме:
− Microsoft project expert - здійснення прогнозування соціальних процесів
− Jira, Trello, Slack, Skype - організація власної роботи та роботи команди
− Asana, Wonderlist - для планування робочого часу та виконання планів ділових центрів відповідальності, відділів, підрозділів, департаментів;
− інструменти комунікацій Jira, Slack, Skype;
− Googledocs, Googleanalytics, GoogleTrends-проведення та оцінка масштабних досліджень;
− MindMap,  Mindomo - інструменти для створення карт проектів та генерування інноваційних ідей
− HohliBuilder, GoogleCharts, Vizualize-онлайн сервіси для створення інфографіки;
− Microsoft Power BI - аналітика та візуалізація даних;
− BM SPSS Statistics, ОСА - аналіз та узагальнення соціологічних досліджень 
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- Система електронного документообiгу «АСКОД»
- Парус - автоматизація процесів управління персоналом.

Інформаційний  пакет  освітньої  компоненти,  яка  викладається  англійською  мовою,  додатково  розміщується  на  сторінці
кафедри на англійській мові
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