
Львівський національний університет імені Івана Франка 

Кафедра економіки підприємства 

 

 

 

                                                                                                                    

“ЗАТВЕРДЖУЮ” 

Декан  

економічного факультету 

доц. Михайлишин Р.В. 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

___________Мотивація і сучасні технології управління персоналом______ 
(шифр і назва навчальної дисципліни) 

галузь  знань                    07 – «Управління та адміністрування»                  
(шифр і назва галузі  знань) 

напрям підготовки       076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність »   
(шифр і назва напряму підготовки) 

факультет      Економічний      
(назва факультету) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів – 2020 рік 

 



 2 

Робоча програма навчальної дисципліни «Мотивація і сучасні технології 

управління персоналом»  для підготовки магістрів за спеціальністю  076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». – Львів: ЛНУ ім. Івана 

Франка, 2020р.- 15 с.  

 

 

 

 

 

Розробники: Михасюк Іван Романович, доктор економічних наук, професор 

кафедри економки підприємства; 

Лукашенко Тетяна Валентинівна, старший викладач кафедри 

економіки підприємства 

 

 

 

 

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економіки підприємства. 

Протокол від «31» серпня 2020р. №1 

 

 

    Завідувач кафедри економіки підприємства  

       ___________________проф. Михасюк І.Р.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Михасюк І.Р., Лукашенко Т.В., 2020 рік 



 3 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень  

Характеристика навчальної дисципліни  

денна форма  

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів - 4  

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

 

нормативна 

Модулів - 1 Спеціальність 

076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

Рік підготовки 

Змістовних 

модулів -2 

1-ий 1-ий 

Семестр 

Загальна 

кількість годин 

- 120 

1-ий 1-ий 

Тижневих годин 

для денної 

форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної 

роботи – 4,5  

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

 магістр 

Лекції, год. 

32 8 

Практичні, семінарські 

16 4 

Самостійна робота 

72 108 

Вид контролю:  

іспит іспит 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання – 1:1,5; 

для заочної форми навчання – 1:9 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення дисципліни – сформувати системні знання теорії та 

практики мотивації  та сучасного управління персоналом підприємницьких 

структур. . 

 

Завдання: надання знань сучасних теорій і практик управління 

персоналом у підприємницькій сфері, оволодіння технологіями стратегічного 

і поточного планування персоналу, формування його чисельності, навчання 

та розвитку, оцінювання персоналу та формування сприятливого соціально-

психологічного клімату, засвоєння сутності та існуючих теорій мотивації, 

придбання базових навичок щодо побудови системи матеріального та 

нематеріального стимулювання, використання мотиваційного аспекту при 

організації праці, розробці стратегій винагородження персоналу.  

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

Знати:  

- теоретичні основи управління персоналом, базові положення 

сутності, основних класичних і сучасних теорій мотивації; 

- функції та відповідальність служб управління персоналом в 

підприємницьких структурах; 

- методологію розробки стратегій управління персоналом, його 

винагородження, кадрового планування; 

- сучасні технології формування персоналу підприємства; 

- інструментарій управління навчанням і розвитком персоналу; 

- технології управлінського впливу на соціально-психологічний 

клімат в колективі; 

- методи оцінювання персоналу та визначення його ефективності; 

- побудову і структуру стимулювання персоналу, методи мотивації.  

- базові поняття і визначення мотивації персоналу; 

- структуру і механізм мотивації; 

- методи мотивації. 

Вміти: 

- будувати кадрову політику підприємства, визначати основні заходи 

з її формування та реалізації; 

- розрахувати кількісну та якісну потребу в персоналі;  

- застосовувати механізми укомплектування підприємства 

персоналом;  

- планувати та організовувати підвищення кваліфікації працівників; 

- управляти кар’єрним зростанням; 

- управляти конфліктними ситуаціями; 

- проводити оцінювання персоналу та визначати ефективність 

управління персоналом; 

- розробляти стратегії мотивації персоналу та його винагородження; 

- використовувати мотиваційні теорії, виходячи із потреб політики 

мотивації; 
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- розробляти заходи з матеріального та нематеріального 

стимулювання працівників; 

- обґрунтовувати пропозиції щодо винагородження персоналу  та 

організації праці.  
 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Управління персоналом: сучасні технології 

 

Тема 1. Концептуальні основи управління персоналом 

Персонал -  ключовий фактор розвитку структур підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності. Основні фактори підвищення ролі персоналу,  

сучасні тенденції в формуванні та використанні персоналу. Теоретичні 

основи науки «управління персоналом». Управління персоналом, як 

навчальна дисципліна, практика, наука.   

Специфіка людських ресурсів, як об’єкту  управління. Поняття, 

структура і чисельність персоналу підприємства. Вимоги до професійно-

кваліфікаційного рівня працівників. Компетентність працівника. Управління 

людьми, як особливий вид діяльності. Принципи управління персоналом. 

Завдання управління персоналом. Система управління персоналом на 

підприємстві. Роль мотиваційної ланки  в управлінні персоналом. 

Відмінність управління персоналу від традиційного управління 

кадрами. Сучасні персонал-технології.  

Завдання служб управління персоналом на підприємстві. Основні 

функції та відповідальність  служб персоналу на підприємстві, їх статус, 

організаційна побудова та розподіл повноважень. 

Ролі та функції менеджера з персоналу. Роль керівників підприємства в 

організації кадрової роботи і її вдосконалення. Нормативно-правова база 

управління персоналом. Інформаційне та методичне забезпечення служби 

персоналу. Організація обліку та звітності з персоналу. Комп’ютеризація 

кадрового діловодства.  

 

Тема 2. Технології розробки стратегії управління персоналом та 

кадрового планування 

Кадрова політика підприємства та її види. Місце та призначення 

стратегії в управлінні персоналом.  Стратегії розвитку підприємства  і 

управління персоналом, їх взаємозв’язок. Види стратегій за різними 

кваліфікаційними ознаками. Тейлорівська, інтегрована, японська типи 

стратегії. Структура,  зміст та логіка формування  стратегії управління 

персоналом.  

Завдання та процес планування персоналу, його фази. Види 

планування: стратегічне, тактичне та поточне. Оперативний план роботи з 

персоналом. Маркетинг персоналу. 

Прогноз потреби в персоналі та фактори, які її визначають. Визначення 

кількісної потреби в персоналі. Валова та чиста потреба в персоналі. 
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Глобальні, детальні методи прогнозування персоналу. Розрахунок потреби в 

персоналі на основі поставлених завдань. Прогнозування зміни (припливу, 

відпливу) персоналу. 

Планування якісної потреби в персоналі. 

 

Тема 3. Сучасні технології формування чисельності персоналу 

Зміст процесу набору та наймання працівників на підприємство.  

Вимоги до кандидата на  посаду: професійна придатність, професійна 

компетентність, психологічна готовність. Посадові інструкції, кваліфікаційні 

карти та карти компетенції. Професіограма: модель співробітника і модель 

посади. 

Пошук кандидатів на посаду. Переваги та недоліки пошуку всередині 

організації. Зовнішній пошук та його джерела.  

Відбір кандидатів та його методика. Етапи відбору кандидатів.  

Інтерв’ю, співбесіда, рекомендації, резюме, тести, конкурси на заміщення 

вакантних посад, робочі завдання та імітації, групові методи відбору. 

Система оцінки кандидатів. 

Використання сучасних інформаційних технологій в підборі персоналу. 

Соціальний, реферальний, мобільний рекрутинг, системи відслідковування 

кандидатів (ATS), гейміфікація, відеоспівбесіда, визначення 

місцерозташування, інтернет-сорсінг.  

Наймання на роботу. Трудовий договір. Адаптація нових працівників. 

Причини та фактори вивільнення персоналу.  Організація процесів 

вивільнення. Управління персоналом в умовах надлишкової чисельності.  

Управління плинністю кадрів підприємства. Розробка заходів з 

регулювання плинності. Управління безпекою персоналу.  

 

Тема 4. Сучасні технології навчання та розвитку персоналу 

Загальний і професійний розвиток персоналу. Оцінка потреби в 

навчанні. Форми підготовки і підвищення кваліфікації. Підготовка на 

робочому місці: інструктаж, ротація, наставництво. Методи навчання 

дорослої аудиторії. Професійні, управлінські та психологічні інтерактивні 

тренінги. Використання методів генерування ідеї. 

Управління мобільністю кадрів. Аналіз потреб в розвитку персоналу. 

Планування та підготовка кадрового резерву.  Наступники (дублери) та 

молоді співробітники з лідерським потенціалом, їх виявлення та підготовка. 

Сучасні методи підготовки кадрового резерву: коучінг, менторинг, 

наставництво, Shadowing, консультування, супервізія, навчання діями. 

Створення корпоративних університетів. Дистанційне навчання. 

 Оцінка резерву керівників. Ротація кадрів. Управління переводами та 

переміщення на іншу посаду, роботу.  

Професійна кар’єра та її моделі. Завдання та етапи програмування та 

управління кар’єрою. Показники ефективності управління кар’єрою.  
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Тема 5. Сучасні технології формування соціально-психологічного 

клімату в колективі 
Психологічні риси особистості керівника, вимоги до його лідерських 

характеристик. Зміст управлінської праці. Лідерство та керівництво 

персоналом. Лідер і менеджер. Якості керівника. Імідж керівника. 

Неформальне лідерство. Стилі керівництва. Класичні стилі керівництва: 

авторитарний, демократичний, ліберальний. Одномірні та багатомірні стилі 

керівництва. Стилі, орієнтовані на завдання і на людей. 

Соціально-психологічні особливості поведінки особистостей. 

Закономірності формування позитивного соціально-психологічного клімату в 

колективі. Соціально-психологічні резерви колективу і методи їх 

використання для підвищення ефективності і удосконалювання якості праці. 

Соціальний розвиток колективу. 

 Комунікативний процес. Стресові фактори і управління ними. Типи і 

причини конфліктів. Основні методи управління конфліктами.  

 

Тема 6. Сучасні технології оцінювання персоналу та визначення 

ефективності управління персоналом 
Об’єктивна необхідність та цілі оцінювання персоналу. Вимоги до 

оцінки персоналу. Суб’єкти оцінювання: керівники, колеги, рейтингові 

групи, підлеглі. Самооцінка.  

Критерії та методи оцінювання. Стандартні оцінки. Порівняльні методи 

оцінки. Аналіз роботи за цілями та якістю виконання. Нетрадиційні підходи 

до оцінки персоналу. Метод “360°”. Психологічні методи оцінки. 

Особливості оцінювання різних категорій персоналу.  

Атестація персоналу: періодичність, документація, процедури 

проведення, використання результатів. 

Критика підлеглих. Позитивні установки персоналу на сприйняття 

критики. 

 Загальні положення ефективності в економіці і управлінні. Економічні, 

соціальні та організаційні аспекти ефективності роботи з персоналом. 

Система економічних показників ефективності управління персоналом. 

Показники соціальної ефективності управління персоналом. Ефективність 

витрат на персонал. 

Оцінка комплексної ефективності управління персоналом 

підприємства.   

 

Модуль 2. Мотивація персоналу 

Тема 7. Сутність, процес та види мотивації  

Сутність мотивації, її необхідність в управлінні. Місце мотивації в 

системі управління, її зв’язок з функціями планування, організації, контролю, 

прийняттям рішень тощо. Організація управління персоналом та мотивацією 

на підприємстві. Завдання та функції HR-менеджера. Вимоги до HR-

менеджера. Управління персоналом та мотивацією, як наука та вид 

діяльності.  
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Мотивація як процес. Стадії та елементи мотиваційного процесу. 

Потреби як основа мотивації, їх види і властивості. Поняття про мотиви 

діяльності. Зв’язок мотивів і потреб, мотивів і спрямованості особистості. 

Класифікація мотивів. Мотиваційна сфера особистості. Стимули, 

стимулювання. Класифікація стимулів. Мотиваційні характеристики 

особистості: спрямованість, установки, інтереси, ідеали, очікування тощо. 

Складність мотивації персоналу в управлінні.  

Види мотивації. Матеріальна мотивація як прагнення до більш 

високого рівня життя. Трудова мотивація, її джерела. Статусна мотивація як 

рушійна сила поведінки людини. Особливості нормативної мотивації. 

Характеристика примусової мотивації. Стимулювання як вид мотивації. 

Позитивна мотивація, її види. Вплив негативної мотивації на поведінку 

працівника. Види мотивації за рівнем інтенсивності та формами соціальної 

поведінки працівників. 

 

Тема 8. Теорії мотивації  

 Історія розвитку управління мотивацією до кінця ХІХ століття. Роль 

Ф. Тейлора та інших представників наукової школи у розвиток теорії 

управління мотивацією персоналу.   Внесок у розвиток  управління 

мотивацією А. Файоля (адміністративна школа управління). Психологічні 

теорії мотивації. Первинні теорії мотивації: теорія «Х», «У» Д. Мак-Грегора, 

теорія «Z» У. Оучі.   

Сутність змістовних  теорій мотивації. Теорія ієрархії потреб 

А.Маслоу. Теорія існування зв’язку і зростання К. Альдерфера. Теорія 

набутих потреб Д. Мак-Клелланда. Теорія двох факторів Ф. Герцберга. 

 Процесуальні теорії мотивації та їх особливості. Теорія очікувань В. 

Врума. Теорія справедливості С. Адамса. Теорія визначення завдань Е. Лока. 

Комплексна теорія мотивації М. Портера та Е. Лоулера: сполучення 

елементів теорії очікувань і теорії справедливості. 

 Концепція партисипативного управління.  

 

Тема 9. Матеріальне і нематеріальне стимулювання 

Сутність заробітної плати. Традиційні форми та системи оплати праці. 

Тарифна система. Відрядна, почасова та змішана форми оплати, умови їх 

застосування. Особливості відрядної форми оплати праці та її системи. 

Відрядно-преміальна система оплати праці її різновиди. Особливості 

погодинної форми оплати праці. Форми погодинної оплати праці. Терміни та 

періодичність виплат. Безтарифні системи оплати праці. Комісійна оплата. 

Рейтингова система. Співвідношення в оплаті окремих категорій працюючих. 

Преміювання та управління системою матеріальних пільг. 

Особливості винагородження менеджерів. 

Технології нематеріальної мотивації підлеглих. Організаційні методи 

мотивації. Методи дисциплінарного впливу. Морально-психологічні методи 

мотивації.   
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Тема 10. Мотиваційний аспект в системі організації праці 

Завдання та зміст організації праці. Сучасні виробничі системи. 

 Менеджмент часу. Структура затрат робочого часу. Методика вивчення 

затрат робочого часу. 

 Нормування праці. Види трудових норм та методика їх розрахунку. 

Аналітичні методи нормування. Поелементне нормування. Метод аналогій. 

Організація праці менеджера. Інвентаризація затрат часу. Управління 

завантаженістю менеджера. Типовий режим праці та відпочинку менеджера. 

Організаційна культура та її елементи. Мотиваційна функція 

організаційної культури. Типи організаційної культури. Мотивація персоналу 

у різних типах організаційної культури.  

 

Тема 11. Сучасні технології мотивації персоналу 

Сутність і основні елементи системи мотивації на підприємстві, її 

завдання.   Діагностика існуючої системи мотивації та стимулювання праці. 

Стратегії мотивації персоналу і їх застосування.   

Винагородження і його функції. Стратегії винагородження персоналу. 

Форми винагородження персоналу. Проектування систем винагородження. 

Управління «за цілями». Технологія постановки цілей SMART. Система 

збалансованих показників.  

Технології розробки матеріального негрошового стимулювання 

(соціального пакета). Технології розробки системи нематеріального 

стимулювання.  

Зарубіжний досвід мотивації персоналу. 

    
4. Структура  навчальної дисципліни 

Назви  змістовних 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього 

 

У т.ч.  Усього 

 

У т.ч.  

л п лаб. інд. с.р. л п лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1.  Управління персоналом: сучасні технології 
Змістовний модуль 1. 

Тема 1. Концептуальні 

основи управління 

персоналом 

10 3 

 

1   6 10 1    9 

Тема 2. Технології 

розробки стратегії 

управління 

персоналом та 

кадрового 

планування 

11 3 1   7 13 1 1   11 

Тема 3. Сучасні 

технології 

формування 

чисельності 

персоналу 

12 3 2   7 10     10 

Тема 4. Сучасні 

технології навчання 

та розвитку 

11 3 2   6 10 1    9 
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персоналу 

Тема 5. Сучасні 

технології 

формування 

соціально-

психологічного 

клімату в колективі 

10 3 2   5 10     10 

Тема 6. Сучасні 

технології 

оцінювання 

персоналу та 

визначення 

ефективності 

управління 

персоналом 

12 3 2   7 13 1 1   11 

Разом – зм. модуль 1 66 18 10   38 66 4 2   60 

Змістовний модуль 2. Мотивація персоналу 
Тема 7. Сутність, 

процес та види 

мотивації  

11 3 1   7 10     10 

Тема 8. Теорії 

мотивації  
10 3 1   6 11 1    10 

Тема 9. Матеріальне і 

нематеріальне 

стимулювання 

14 3 2   9 12 1 1   10 

Тема 10. 

Мотиваційний 

аспект в системі 

організації праці 

10 2 2   6 11 1 1   9 

Тема 11. Сучасні 

технології мотивації 

персоналу 

9 3    6 10 1    9 

Разом – зм. модуль 2 54 14 6   34 54 4 2   48 

Усього годин 120 32 16 - - 72 120 8 4   108 

 

 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. не передбачено навчальним планом  
 

 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заоч. 

форма 

1. Концепції та стратегії управління персоналом 2 1 

2. Сучасні технології формування чисельності персоналу 2 - 

3. Сучасні технології навчання та розвитку персоналу 2 - 
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4. Сучасні технології формування соціально-психологічного 

клімату в колективі 
2 - 

5. Сучасні технології оцінювання персоналу та визначення 

ефективності управління персоналом 
2 1 

6. Сутність та теорії мотивацї 2 - 

7. Матеріальне і нематеріальне стимулювання 2 1 

8. Мотиваційний аспект в системі організації праці 2 1 

  

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. не передбачено навчальним планом  

 

8. Самостійна робота 

№з/п Назва теми  Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 
1 Тема 1. Концептуальні основи управління персоналом 6 9 

2 Тема 2. Технології розробки стратегії управління персоналом та 

кадрового планування 
7 11 

3 Тема 3. Сучасні технології формування чисельності персоналу 7 10 

4 Тема 4. Сучасні технології навчання та розвитку персоналу 6 9 

5 Тема 5. Сучасні технології формування соціально-психологічного 

клімату в колективі 
5 10 

6 Тема 6. Сучасні технології оцінювання персоналу та визначення 

ефективності управління персоналом 
7 11 

7 Тема 7. Сутність, процес та види мотивації  7 10 

8 Тема 8. Теорії мотивації  6 10 

9 Тема 9. Матеріальне і нематеріальне стимулювання 9 10 

10 Тема 10. Мотиваційний аспект в системі організації праці 6 9 

11 Тема 11. Сучасні технології мотивації персоналу 6 9 

 

9.   Індивідуальні завдання 

Індивідуальне  завдання є видом поза аудиторної самостійної роботи 

студента навчально-дослідницького характеру, яке може виконуватися в 

процесі вивчення програмного матеріалу навчального курсу «Мотивація і 

сучасні технології управління персоналом» за ініціативою студента. У разі 

виконання студентом індивідуального завдання, час  задіяний на його 

виконання, включається у обсяг самостійної роботи з відповідним 

корегуванням структури.  

Метою виконання індивідуального завдання є набуття студентом навиків 

самостійної роботи над літературою та документацією служби персоналу 

конкретного суб’єкта підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,  

вміння застосовувати сучасні технології та методи управління персоналом, 

розробляти та застосовувати адекватні до конкретної ситуації системи 

стимулювання працівників, формулювати особисту думку та обґрунтовувати 

пропозиції і рекомендації з підвищення ефективності управління персоналом 
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та його мотивації.   Оцінка за індивідуальне завдання є складовим елементом 

підсумкової оцінки з курсу.  
 

10. Методи навчання 

При освоєнні дисципліни використовуються наступні методи навчання: 

 метод передачі і сприйняття навчальної інформації, пробудження 

наукового інтересу (лекції, ілюстрації, презентації); 

 метод практичного засвоєння курсу з допомогою складання 

тестових завдань, вирішення задач та ситуацій, написання 

рефератів та наукових статей, групового обговорення конкретних 

питань; 

 підготовка до складання модулів; 

 метод самостійного вивчення тем курсу з використанням 

методичних розробок, навчальної та наукової літератури, 

Інтернет – ресурсів; 

 методи активізації процесу навчання (мозкові атаки, дискусії, 

робота в малих групах,  кейс-методи); 

 методи усного та письмового контролю.  
 

11.  Методи контролю  

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовують такі форми та методи контролю:  

- поточний контроль зі змістових модулів (включає модульне 

тестування, вибіркове опитування на практичних заняттях, 

виконання домашніх і контрольних завдань); 

- підсумковий контроль  - складання іспиту. 

 

12. Розподіл балів, що присвоюються студентам 
 

Поточне тестування, вибіркове опитування, виконання завдань  

Е
к

за
м

. 

С
у
м

а 

Зм. модуль №01 

 

 

Зм. модуль №02 

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8  Т9 Т10 Т11   

5 5 4 4 4 6 4 4 6 4 4 50 100 

 

Змістовний модуль 1. Управління персоналом: сучасні технології 

Змістовний модуль 2. Мотивація персоналу  

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з даної 

дисципліни складає: 

результати поточного контролю  – 50 балів,  

результати іспиту – 50 балів. 
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При оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами: 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

21-50* FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0 – 21* F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

*кількість балів для оцінок «незадовільно» (FX і F) визначається  Вченою радою економічного факультету. 

    

13.  Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Мотивація і сучасні 

технології управління персоналом» включає: 

1) Опорний конспект лекцій. 

2) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та 

самостійної роботи студентів 

3) Нормативні документи.  

 

Рекомендована література  

Базова 

1. Конституція України: Документ № 254к/96-ВР від 28.06.1996 (зі змінами) / 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text 

2. Кодекс законів про працю України: Закон №322-VΙI від 10.12.1971 (зі 

змінами та доповненнями) / https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text  

3. Про зайнятість населення: Закон України №5067-VI від 5.07. 2012  5 липня 

2012 (зі змінами та доповненнями) / https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-

17#Text 

4. Про колективні договори та угоди: Закон України № 3356- XΙΙ від 

01.07.1993 (зі змінами та доповненнями) / 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3356-12#Text 

5. Про оплату праці: Закон України № 108/95-ВР від 24.03.1995 (зі змінами та 

доповненнями)/ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95- 

%D0%B2%D1%80#Text 

6. Про охорону праці: Закон України № 2694- XΙΙ від 14.10.1992 (зі змінами 

та доповненнями) / https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text 

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

Балабанова, О.В. Сардак. – К.: ВД „Професіонал”, 2006. – 512с. / 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3356-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%20%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%20%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text
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http://pidruchniki.ws/15840720/menedzhment/upravlinnya_personalom_-

_balabanova_l_v  

8. Гавриш О.А. Технології управління персоналом.: монографія/ О.А.Гавриш, 

Л.Є.Довгань, І.М.Крейдич, Н.В.Семенченко. - Київ : НТУУ « КПІ імені Ігоря 

Сікорського» - 2017. 

https://stud.com.ua/81568/ekonomika/tehnologiya_upravlinnya_personalom 

9. Гайдученко С.О. Тексти лекцій з навчальної дисципліни Мотивація 

персоналу. - Харків – ХНУМГ – 2013//[Електронний ресурс]: : 

http://eprints.kname.edu.ua/35354/ 

10. Дяків О.П., Островерхов В.М. Управління персоналом: навчально-

методичний посібник/О.П.Дяків, В.М. Островерхов. -  Тернопіль: ТНЕУ, 

2018. -288с. / http://dspace.wunu.edu.ua/ 

11. Колот А.М. Мотивація персоналу : підручник / А.М. Колот, С.О. 

Цимбалюк. — К. : КНЕУ, 2011. - 397с./  

https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/11643 

12. Колот А. М. Мотиваційний менеджмент : підручник / А. М. Колот, С. О. 

Цимбалюк. - К. : КНЕУ, 2014. — 479с. /[Електронний ресурс]: Режим 

доступу:  https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/11650  

13. Селютін В. М. Управління персоналом: практикум: навч. посібник / В. М. 

Селютін, Л. М. Яцун. –Х. : ХДУХТ, 2018/ 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1829_32362479.pdf 

14. Управління персоналом: підручник /[В.М. Данюк. А.М. Колот, Г.С. Суков 

та ін.] - К.: КНЕУ, Краматорськ: НКМЗ, 2013.- 666с./ 

https://www.twirpx.com/file/2496704/ 

15.  Управління персоналом : підручник / О. М. Шубалий, Н. Т. Рудь, А. І.  

Гордійчук, І. В. Шубала, М. І. Дзямулич, О. В. Потьомкіна, О. В. Середа; за 

заг. ред. О. М. Шубалого. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2018. – 404 с./ 

http://lib.lntu.edu.ua/ 
 

Допоміжна 

1. Армстронг М.  Практика управления человеческими ресурсами. 8-е 

издание / Перев. с англ. под ред. С. К. Мордовина. - СПб.: Питер, 2005. -

832 с. / http://hrguru.ucoz.ru/_ld/0/12_Dnr.doc  

2. Бутенко Д.С. Мотиваційний менеджмент у підприємницькій діяльності. 

Економіка і суспільство – 2019 - №20. – С. 142-148/ 

http://repository.hneu.edu.ua/ 

3. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників / 

https://jobs.ua/dkhp 

4.  Зайченко О. І., Кузнецова В. І. Управління людськими ресурсами: навч. 

пос. /за наук. ред. О. І. Зайченко. – Івано-Франківськ, «Лілея_НВ», – 2015. – 

232 с./ 

http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/navichki_pracevlasht/uprav_l_resurs.p

df 

5. Епишкин И.А., Шобанов А.В., Покусаев О.Н. Современные технологии 

управления персоналом: учебное пособие/ И.А. Епишкин, А.В. Шобанов, 

http://pidruchniki.ws/15840720/menedzhment/upravlinnya_personalom_-_balabanova_l_v
http://pidruchniki.ws/15840720/menedzhment/upravlinnya_personalom_-_balabanova_l_v
https://stud.com.ua/81568/ekonomika/tehnologiya_upravlinnya_personalom
Modul%202%20specialisti.doc
Modul%202%20specialisti.doc
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/33638/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%202018%20%D0%A3%D0%9F-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_1%20(1).pdf
https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/11643
https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/11650
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1829_32362479.pdf
https://www.twirpx.com/file/2496704/
http://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%202018.pdf
http://hrguru.ucoz.ru/_ld/0/12_Dnr.doc
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21914/1/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%83%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
https://jobs.ua/dkhp
http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/navichki_pracevlasht/uprav_l_resurs.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/navichki_pracevlasht/uprav_l_resurs.pdf
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О.Н.Покусаев. – Москва. – 2015./ http://ml.miit-ief.ru/ 

6. Кибанов А.Я., Баткаева И.А., Митрофанова Е.А., Ловчева М.В.  Мотивация 

и стимулирование трудовой деятельности: учебник/ Под ред. А.Я. Кибанова. 

– М.:ИНФРА-М, 2010. – 524с./ http://xn--90ahkajq3b6a.xn--2000-94dygis2b.xn--

p1ai/personal/per1-1/per010.pdf 

7. Никифоренко В.Г Управління персоналом: навч. посіб. /В.Г.Никифоренко 

– Одеса: Атлант, 2013р. – 275с./ http://lib-

net.com/book/104_Ypravlinnya_personalom.html 

8. Савченко В.А. Управління розвитком персоналу: навч. посіб./В.А. 

Савченко. - К.: КНЕУ, 2002.- 351с. / http://6201.org.ua/load/72-1-0-582 

9. Токарева Ю.А. Мотивация трудовой деятельности персонала: 

комплексный подход : монография / Ю.А. Токарева, Н.М. Глухенькая, А.Г. 

Токарев ; Урал. федер. ун-т им. Б.Н. Ельцина, Шадр. гос. пед. ун-т. – 

Шадринск : ШГПУ, 2021. – 216 с./ 

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/97205/1/978-5-87818-602-5_2021.pdf 

10. Herzberg F. Motivation to work. Routledge, 2017. 218 p. 

11. Russo G. Skill utilization at work: Opportunity and motivation IZA World of 

Labor. 2017. P. 1–11. 

 

Інформаційні ресурси  

http://myakushkin.ru/ru - кадрові технології 

http://www.management.com.ua  - сайт присвячений менеджменту 

http://www.smartcat.ru/Personnel/ - книги по управлінню персоналом 

http://www.pro-personal.ru/ - про персонал  

http://www.hr-portal.ru/ -менеджмент персоналу 

http://www.jobs.ua –менеджмент персоналу 

http://hr-ru.com/cats/articles/ - менеджмент персоналу 

http://www.top-personal.ru/ - журнал «Управление персоналом» 

http://www.hr-director.ru/ - практичний журнал з управління людськими 

ресурсами 

http://www.hrd.com.ua/ - журнали «Управление персоналом - Украина», 

«Праця і закон» 

 
 

 

 

 

http://ml.miit-ief.ru/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%8B%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8/%D0%A3%D0%9F%20%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A8%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2.%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC.pdf
http://учебники.информ2000.рф/personal/per1-1/per010.pdf
http://учебники.информ2000.рф/personal/per1-1/per010.pdf
http://lib-net.com/book/104_Ypravlinnya_personalom.html
http://lib-net.com/book/104_Ypravlinnya_personalom.html
http://6201.org.ua/load/72-1-0-582
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/97205/1/978-5-87818-602-5_2021.pdf
http://myakushkin.ru/ru
http://www.management.com.ua/
http://www.smartcat.ru/Personnel/
http://www.pro-personal.ru/
http://www.hr-portal.ru/
http://www.jobs.ua/
http://hr-ru.com/cats/articles/
http://www.top-personal.ru/
http://www.hr-director.ru/
http://www.hrd.com.ua/

