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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

заочна 

Управління людськими ресурсами і комунікаціями 

у сфері охорони здоров’я 
Статус дисципліни нормативна 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг: кредитів / годин 3/90 

Курс 1 

Семестр 2 

Кількість змістовних модулів за розподілом 1 

Обсяг кредитів 3 

Обсяг годин, в тому числі 90 

Аудиторні 36 

Індивідуальні 14 

Модульний контроль - 

Семестровий контроль - 

Самостійна робота 40 

Форма семестрового контролю екзамен 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни є - оволодіння сучасними основами 

системи управління людськими ресурсами та практичними навичками прийняття 

стратегічних рішень по організації діяльності закладу охорони здоров'я, підприємства, 

скерованих на ефективний підбір, використання персоналу, розвиток корпоративної 

культури. 

 

Предметом навчальної дисципліни є теоретичні, методологічні та практичні основи 

організації та впровадження системи управління людськими ресурсами та розвитку 

комунікацій.  

 

Завданнями дисципліни:  

- оволодіння основними методами та інструментами аналізу зовнішнього й 

внутрішнього середовища закладів (SWOT - аналіз); 

- набуття навичок формування стратегій відповідно аналізу; 

- вирішення тактичних завдань (формування етапів, пріоритетів, відповідних 

структур, планування ресурсів та інш.) 

- набуття навичок основних методів теорії ігор. 

Вимоги до курсантів, студентів:  

По результатам вивчення навчальної дисципліни студенти повинні ЗНАТИ: 

- теоретично-методологічні аспекти системи управління персоналом та 

комунікаційних технологій, 

- планування політики управління персоналом та розвитку комунікацій, 

- застосування механізмів управління людськими ресурсами та комунікаціями. 

По результатам вивчення навчальної дисципліни студенти повинні ЗНАТИ: 

- теоретично-методологічні аспекти системи управління людськими ресурсами; 
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- планування політики управління людськими ресурсами; 

- застосування механізмів управління людськими ресурсами у сфері охорони здоров’я. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен ВМІТИ: 

- аналізувати внутрішнє і зовнішнє середовище організації (SWOT – аналіз середовища); 

- аналізувати ресурсне забезпечення закладу (підприємства); 

- планувати ресурси; 

- володіти навичками координації зацікавлених сторін; 

- визначити стратегічний напрямок розвитку закладу-підприємства (HR – стратегія, 

комунікативна стратегія закладу (підприємства). 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

 

3.1. Програмні компетентності:  

Інтегральна 

компетентність 

(ІК) 

Здатність розв’язувати складні завдання, виробничі ситуації, 

проблеми у сфері професійної діяльності із поглибленим рівнем 

знань та вмінь інноваційного характеру, достатнім рівнем 

інтелектуального потенціалу. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

Здатність до подальшого навчання, яке значною 

мірою є автономним та самостійним; до безперервного 

професійного розвитку фахівця у галузі публічного управління та 

адміністрування. 

• Здатність фахово аналізувати інформацію, ефективно 

використовувати інформаційні та комунікаційні технології для 

прийняття обґрунтованих рішень. 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; вміння 

виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї й 

нестандартні підходи до їх реалізації (креативність). 

Здатність удосконалювати й розвивати професійний, 

інтелектуальний і культурний рівні,планувати та управляти часом 

Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути 

лідером. 

Здатність розробляти проекти та управляти ними. 

Здатність ініціювати, планувати та управляти змінами для 

вдосконалення існуючих та розроблення нових систем.  

Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, 

попереджати та розв’язувати конфлікти.  

Здатність здійснювати професійну діяльність і приймати 

обґрунтовані рішення, керуючись засадами соціальної 

відповідальності, правових та етичних норм.  

Здатність проводити дослідження з використанням наукових 

джерел, емпіричних та цифрових технологій у професійної 

діяльності. 

Фахові 

компетентності 

спеціальності 

(ФК) 

• Здатність працювати  в нормативно-правовому полі законодавства 

України, надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на 

різних рівнях публічного управління та адміністрування, 
самостійно готувати професійні тексти (аналітичні довідки, 

пропозиції, доповіді, угоди) і здійснювати нормативно-правові 

процедури.  

• Здатність здійснювати дослідницьку діяльність у сфері публічного 

управління та адміністрування з використанням різних джерел 

інформації (у т.ч. іноземною мовою), даючи критичну оцінку якості 
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використання способів і методів дослідження для своїх висновків у 

формі наукового тексту . 

Здатність представляти органи публічного управління та 

налагоджувати ефективні внутрішні і зовнішні комунікації з 

урахуванням специфіки галузі охорони здоров’я. 

Здатність організовувати діяльність органів публічного управління 

та організацій різних форм власності.  

Здатність до проведення реформ на основі застосування сучасних 

концепцій в сфері публічного управління, побудованих на 

організації взаємодії влади і суспільства.  

Здатність організовувати та управляти системою управління 

людськими ресурсами та розвитком комунікацій на підставі 

проведення маркетингових досліджень в регіоні та з урахуванням 

циклу надання медичної допомоги (послуги).  

Здатність використовувати знання, уміння й навички в галузі теорії 

й практики публічного управління та менеджменту в галузі 

управління персоналом та розвитком комунікацій.  

Здатність впроваджувати актуальні методики та технології 

проектування та втілення конкурентоспроможних медичних послуг 

та медичної бізнес-моделі в цілому. 

Здатність забезпечувати підготовку фахівців, чітко реагуючих на 

зміни ринку медичних послуг.  

Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб 

населення, показників здоров’я регіону та національних інтересів 

України.  

Здатність самостійно готувати нормативно-правові акти, 

аналітичні довідки, пропозиції, доповіді. 

Здатність на підставі аналізу інформації з різних джерел генерувати 

ідеї, визначати орієнтири і приймати рішення відповідного рівня 

публічного управління. 

Здатність забезпечувати належний рівень якості управлінських 

продуктів, послуг чи процесів. 

 

3.2. Програмні результати навчання: 

Знання та 

розуміння 

Знання ділової української мови для публічної комунікації, 

обговорення проблем публічного управління та результатів 

досліджень, ведення діловодства у межах посадових обов’язків  

Застосування 

знань та 

розумінь 

(уміння) 

Уміти представляти органи публічного управління на 

регіональному й муніципальному рівнях та презентувати для 

широкого загалу результати діяльності закладу охорони здоров'я). 

Уміти розробляти документи і бізнес-плани щодо розвитку 

публічного урядування та адміністрування закладами охорони 

здоров’я на основі принципів системного аналізу та комплексного 

підходу із застосуванням методів командної роботи 

Володіти основними методами й інструментами аналізу 

зовнішнього й внутрішнього середовища організації. 

Уміти використовувати основні методи теорії ігор. 

Уміти обирати відповідні стратегії розвитку. 

Володіти етапами побудови стратегічних карт й системи 

збалансованих показників. 

Знати теоретико-методологічні аспекти системи управління 

персоналом та комунікації. 
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Формування 

суджень 

Здатність здійснювати ефективну комунікацію з різними 

суб'єктами комунікативного простору на засадах соціальної 

відповідальності та управлінської деонтології. 

Володіння механізмами менеджменту діяльності та розвитку 

персоналу, розвитку комунікації. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для заочної форми навчання 

 

Назва змістових модулів, тем 

У
сь

о
го

 

Розподіл годин між видами робіт 

Аудиторні 
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Управління людськими ресурсами і комунікаціями у сфері охорони здоров’я 

Тема 1. Організаційні цілі і функції 

управління людськими ресурсами 
14 2 - 2 - 2 8 

Тема 2. Критерії ефективності системи 

управління персоналом. HR – стратегія 

закладу (підприємства) 

19 2 - 6 - 3 8 

Тема 3. Розвиток, навчання та мотивація 

персоналу закладу (підприємства) 
19 2 - 6 - 3 8 

Тема 4. Мета, завдання та організація 

комунікацій в діяльності закладу 

(підприємства) 

19 2 - 6 - 3 8 

Тема 5. Методика удосконалення та 

ефективність комунікаційних процесів 
19 2 - 6 - 3 8 

Усього 90 10  26  14 40 

Іспит (2)       

Усього 90+(2) 10 - 26 - 14 40 

 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Управління людськими ресурсами і комунікаціями у сфері охорони здоров’я 

 

Тема 1. Організаційні цілі і функції управління людськими ресурсами 

Поняття «Система управління людськими ресурсами», «система управління 

персоналом». Організаційна структура системи управління персоналом. 

Об’єкти та суб’єкти управління персоналом. Мета та завдання управління 

персоналом. 

Планування кадрової політики, управління наймом та обліком персоналу. Навчання 

та розвиток персоналу. Мотивація персоналу. Управління соціальним розвитком. Правове 

та інформаційне забезпечення системи управління персоналом. Забезпечення умов праці та 

відпочинку. 
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Тема 2. Критерії ефективності системи управління персоналом. HR – стратегія 

закладу (підприємства) 

SWOT – аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища. Етапи формування HR 

стратегії та основні завдання. 

Визначення показників ефективності системи управління персоналом. Показники 

економічної та соціальної ефективності. Методологія аналізу удосконалення роботи по 

управлінню персоналом. 

 

Тема 3. Розвиток, навчання та мотивація персоналу закладу (підприємства) 

Поняття «мотивація персоналу». Завдання мотивації. Види мотивації. Матеріальна 

та нематеріальна мотивації. 

Поняття «розвиток персоналу». Ключові бізнес-процеси розвитку персоналу: 

підвищення кваліфікації, адаптація співробітників. Мотивація персоналу, управління 

результативністю праці. 

 Формати навчання та розвитку навчання. Дистанційне навчання. 

 

Тема 4. Мета, завдання та організація комунікацій в діяльності закладу 

(підприємства) 

Визначення поняття комунікації. Основні функції комунікацій. Види комунікацій: 

організаційна та міжособиста. Внутрішні та зовнішні комунікації.  

Мета і завдання для розбудови комунікаційної стратегії організації. 

Організація комунікаційного процесу в охороні здоров’я. 

Визначення поняття «комунікаційний процес». Базові елементи комунікаційного 

процесу. Етапи комунікаційного процесу: вибір інформації та каналу прийому інформації, 

передача інформації, інтерпретація отриманої інформації.  

 

Тема 5. Методика удосконалення та ефективність комунікаційних процесів  

Критерії ефективності комунікацій. Способи удосконалення міжособистих 

(неформальних) комунікацій та організаційних (формальних) комунікацій.  

Застосування сучасних інформаційних технологій. 

Ефективність комунікацій в менеджменті. 

Критерії ефективних комунікацій. Подолання комунікаційних бар’єрів. 

Сучасні інформаційні технології. 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів, лікарів-інтернів, слухачів, 

магістрів. 

Знання студентів оцінюються як з теоретичної, так і з практичної підготовки за 

такими критеріями: 

- оцінка «відмінно»: студент відмінно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і 

всебічно знає зміст навчальної дисципліни, основні положення наукових першоджерел та 

рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті 

теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи 

інших проблем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок; 

- оцінка «добре»: студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними 

аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає його; має 

достатні практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, 

але припускається певних неточностей і похибок у викладенні теоретичного змісту або під 

час аналізу продемонстрованих практичних навичок; 

- оцінка «задовільно»: студент в основному опанував теоретичні знання навчальної 

дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але 

непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають у студента 

невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного 
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характеру, виявляє неточності у знаннях, недостатньо оцінює факти та явища, що пов’язані 

з його майбутньою діяльністю; 

- оцінка «незадовільно»: студент не опанував навчальний матеріал дисципліни, не 

знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та 

рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, практичні навички не сформовані. 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії й оцінювання. 

Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд із аудиторною 

роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння 

тем, які виносяться лише на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового 

модульного контролю. 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Оцінка за модуль визначається на підставі суми оцінок поточної навчальної 

діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (ПМК) (у балах), яка 

виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до 

переліку, визначених програмою дисципліни. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати під час вивчення 

кожного модуля, становить 200, у тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 

балів, за результатами підсумкового модульного контролю – 80 балів.  

Таким чином, частки результатів оцінювання поточної навчальної діяльності та 

підсумкового модульного контролю становлять відповідно 60% та 40%. 

Під час оцінювання засвоєння кожної теми модуля студенту виставляються оцінки 

за 4-бальною (традиційною) шкалою та за багатобальною шкалою з використанням 

прийнятих в Університеті та затверджених критеріїв оцінювання для відповідної 

дисципліни. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені методичною розробкою 

для вивчення теми.  

Знання студентів повинні бути оцінені на кожному занятті (з кожної теми). При 

цьому на одному занятті студент може отримати кілька оцінок за різні види діяльності (усна 

відповідь, практичні навички та вміння, письмовий або комп’ютерний контроль тощо).  

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. 

Перерахунок у бали здійснюється перед підсумковим модульним контролем (або на 

останньому занятті для дисциплін, формою контролю яких є залік). 

Перед підсумковим модульним контролем на підставі оцінок за традиційною 

шкалою, виставлених під час вивчення модуля (за кожне заняття та за індивідуальне 

завдання), обчислюється середнє арифметичне (СА) оцінок за традиційною шкалою, 

округлене до 2 (двох) знаків після коми. Отримана величина конвертується у бал за 

багатобальною шкалою таким чином: 

Шкала 200 балів 

Дисципліни, що завершуються ПМК СА : 5 х120 

Дисципліни, що завершуються заліком СА : 5 х 200 

Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише за умов успішного 

їх виконання та захисту. 

Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, залежить 

від їхнього обсягу та значимості, але не більше 10-12 балів. Вони додаються до суми балів, 

набраних студентом на заняттях під час поточної навчальної діяльності. В жодному разі 

загальна сума балів за поточну навчальну діяльність не може перевищувати 120 балів. 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Підсумковий модульний контроль здійснюється після завершення вивчення усіх тем 

модуля на останньому контрольному занятті з модуля. 

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які відвідали усі 

передбачені навчальним планом з дисципліни аудиторні навчальні заняття та при вивчені 
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модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. Студенту, який з поважних чи без 

поважних причин мав пропуски навчальних занять, дозволяється відпрацювати академічну 

заборгованість до певного визначеного терміну. 

Форми підсумкового контролю мають бути стандартизованими і включати перевірку 

теоретичної та практичної підготовки. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час складання 

підсумкового модульного контролю, становить 80. 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не 

менше 60% від максимальної суми балів за ПМК (тобто, не менше 48 балів)/ 

Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, визначається як 

середнєарифметичне кількості балів з усіх модулів дисципліни (сума балів за усі модулі 

ділиться на кількіст ьмодулів дисципліни). 

До кількості балів, яку студент набрав із дисципліни, можуть додаватися 

заохочувальні бали (не більше 12 балів) за посідання призових місць на міжнародних та 

всеукраїнських предметних олімпіадах, але у жодному разі загальна сума балів за 

дисципліну не може перевищувати 200 балів. 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

1. Організація як один з основних соціальних інститутів суспільства.  

2. Спільна праця і її особливості. Об'єктивна необхідність управління спільною 

працею людей.  

3. Персонал організації: структура, якісні характеристики. 

4. Сутність, значення кадрової політики і її зв'язок зі стратегічним управлінням в 

організації.  

5. Функції і задачі управління персоналом.  

6. Сутність, значення і зміст системного підходу в управлінні персоналом.  

7. Організаційна структура системи менеджменту персоналу. 

8. Адміністративні, економічні та соціально-психологічні методи управління 

персоналом.  

9. Нормативно-правова база управління персоналом.  

10.Довідники кваліфікаційних характеристик працівників, їхнє значення в 

управлінні персоналом.  

11.Лінійні та функціональні керівники і їхня взаємодія в сфері управління 

персоналом.  

12.Інформаційне і матеріально-технічне забезпечення управління персоналом.  

13. Роль керівника в організації. Особистісні характеристики керівника, вимоги до 

нього як до лідера.  

14.Потреби і ціннісні орієнтації працівників, їхній облік у процесі мотивації трудової 

поведінки.  

15.Комунікативний процес. Стресові фактори і управління ними.  

16.Типи і причини конфліктів. Управління конфліктною ситуацією. 

17.Соціально-психологічний клімат у трудовому колективі.  

18.Задачі та функції кадрової служби, її структура.  

19.Взаємодія кадрової служби з іншими структурними підрозділами організації.  

20.Кадрова документація. Номенклатура справ кадрового діловодства.  

21.Документаційне забезпечення обліку і руху кадрів.  

22.Об'єктивні і суб'єктивні фактори зміни потреб організації в персоналі.  

23.Аналіз структури організації з метою її оптимізації.  

24.Методи визначення потреб організації в кадрах різних функціональних груп.  

25.Прогнозування персоналу на перспективу.  

26.Маркетинг ринку праці.  

27.Професійний добір персоналу.  
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28.Виробнича і соціальна адаптація нових працівників.  

29.Сутність, соціально-економічне значення і задачі розвитку персоналу.  

30.„Інвестування в людину” і його ефективність.  

31.Первинна професійна підготовка кадрів.  

32.Підвищення кваліфікації і перепідготовка кадрів.  

33.Післядипломне навчання керівників і фахівців. Програми МВА. 

34.Система безперервного навчання персоналу.  

35.Кадровий резерв на заміщення вакантних посад.  

36.Службово-кваліфікаційне просування працівників і планування ділової кар'єри.  

37.Поняття, основні фактори і траєкторії руху персоналу в організації. 

38.Задачі стабілізації і планомірного відновлення персоналу.  

39.Горизонтальний і вертикальний рух персоналу, його позитивні та негативні 

наслідки.  

40.Ротація кадрів.  

41.Показники обороту, плинності та стабільності персоналу. 

42.Абсентизм, його причини, економічні наслідки і методи регулювання.  

43.Індивідуальні та групові інтереси працівників, методи їхнього використання в 

управлінні персоналом. 

44.Регламентування робочого часу, трудових обов'язків, міри праці.  

45.Нормування праці: сутність, значення, види норм праці.  

46.Контролінг в управлінні персоналом.  

47.Сутність і значення робочого часу, як універсальної міри людської праці.  

48.Законодавство України про регулювання робочого часу і часу відпусток.  

49.Правила внутрішнього трудового розпорядку.  

50.Регулювання режимів праці та відпочинку протягом зміни, доби, тижня, року.  

51.Гнучкі режими праці.  

52.Методи аналізу ефективності використання робочого часу.  

53.Поняття, фактори і значення умов праці на виробництві.  

54.Державне регулювання умов праці Законом України «Про охорону праці».  

55.Організаційно-технологічні умови праці.  

56.Санітарно-гігієнічні умови праці.  

57.Соціально-психологічні умови праці.  

58.Способи компенсації впливу на працівників несприятливих умов праці.  

59.Сутність і ціль оцінки персоналу.  

60.Методи оцінки претендентів на вакантні робочі місця в організації.  

61.Оцінка робітників та службовців.  

62.Оцінка фахівців і професіоналів.  

63.Оцінка керівників.  

64.Атестація фахівців, професіоналів і керівників.  

65.Потреби, мотиви й інтереси людини.  

66.Трудова поведінка і її вплив на результати праці.  

67.Мотиваційний механізм управління трудовою поведінкою.  

68.Стимул як фактор активізації трудової діяльності. Взаємозв'язок між мотивами і 

стимулами.  

69.Заробітна плата як ведучий стимул трудової діяльності.  

70.Соціальні партнери: роботодавці та наймані робітники. Спільність і розходження 

їхніх інтересів, імовірність конфліктів.  

71.Соціальне партнерство як спосіб узгодження інтересів роботодавця і працівників. 

Форми соціального партнерства.  

72.Роль профспілкової організації як представника інтересів найманих робітників.  

73.Колективний договір як спосіб узгодження інтересів роботодавця і працівників 

організації.  
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74.Зміст і порядок складання колективного договору, контроль за його виконанням.  

75.Загальні положення про ефективність в економіці та управлінні.  

76.Економічні аспекти ефективності управління персоналом.  

77.Соціальні аспекти ефективності управління персоналом.  

78.Технологія аналізу й оцінка ефективності управління персоналом.  

79.Витрати на персонал, методи їхнього нормування, планування й аналізу.  

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

Отриманий результат у 200-бальній шкалі конвертується в традиційну 

чотирьохбальну систему та систему ECTSза наступною таблицею: 

 

Оцінка у 200-бальній системі 

Оцінка у 

традиційній 

чотирьохбальній 

шкалі 

Оцінка с системі 

ECTS 

180-200 5 A 

164-179 
4 

B 

150-163 C 

135-149 
3 

D 

120-134 E 

<120 2 FX 

 

7. Навчально-методична картка дисципліни 

 

Тематичний план лекцій 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

з/в 

1.  Тема 1. Організаційні цілі і функції управління людськими 

ресурсами 
2 

2.  Тема 2. Критерії ефективності системи управління персоналом. HR 

– стратегія закладу (підприємства) 
2 

3.  Тема 3. Розвиток, навчання та мотивація персоналу закладу 

(підприємства) 
2 

4.  Тема 4. Мета, завдання та організація комунікацій в діяльності 

закладу (підприємства) 
2 

5.  Тема 5. Методика удосконалення та ефективність комунікаційних 

процесів 
2 

Усього годин 10 

 

Тематичний план практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

з/в 

1. Тема 1. Організаційні цілі і функції управління людськими 

ресурсами 
2 

2. Тема 2. Критерії ефективності системи управління персоналом. HR 

– стратегія закладу (підприємства) 
6 

3 Тема 3. Розвиток, навчання та мотивація персоналу закладу 6 
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(підприємства) 

4 Тема 4. Мета, завдання та організація комунікацій в діяльності 

закладу (підприємства) 
6 

5 Тема 5. Методика удосконалення та ефективність комунікаційних 

процесів 
6 

 Іспит 2 

Усього годин 26+(2) 

 

8. Рекомендовані джерела 

Основні: 

1. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я». 

2. Рульєв В.А. Гуткевич С.О. Мостенська Т.Л. Управління персоналом: Навч. посіб. - 

К.: КОНДОР, 2012. - 324 с. ISBN 

3. Управління персоналом: підручник / [В.М. Данюк. А.М. Колот, Г.С. Суков та ін.]; 

за заг. та наук. ред. к.е.н., проф. В.М. Данюка. — К.: КНЕУ; Краматорськ: НКМЗ, 

2013. — 666с. 

4. Маркова С. В. Управління персоналом: навчально-методичний посібник для 

студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / С. В. Маркова, О.М. 

Олійник. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – 80 с. 

5. Никифоренко В.Г. Управління персоналом: Навчальний посібник. 2-ге видання, 

виправлене та доповнене. – Одеса: Атлант, 2013 р. – 275 с. ІSBN 966-8945-13-1 

6. Управління персоналом : навч. посіб. / А. О. Азарова, О. О. Мороз, О. Й. Лесько, І. 

В. Романець; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 283 с. ISBN 978-966-641-601-1 

7. Криворучко О. М. К Управління персоналом підприємства: навч. посібник / 

Криворучко О.М., Водолажська Т.О. – Х. : ХНАДУ, 2016. – 200 с. ISBN 

8. Д 99 Дяків О. П., Островерхов В. М. Управління персоналом : 

навчальнометодичний посібник (видання друге, переробл. і доповнене). – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 288 с. ISBN 978-966-654-514-8 

Додаткові(інформаційні ресурси): 

1. Пошукова система Інтернет. - Режим доступу до електронних ресурсів: 

http://www.google.com.ua/  

Офіційні веб-сайти органів державної влади України: 

1. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт/ - Режим доступу до електронних 

документів: http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index// . 

2. Президент України : офіційне інтернет-представництво. - Режим доступу до 

електронних ресурсів : http://www.president.gov.ua/ . 
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