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ВСТУП
Програма фахового тестування для конкурсного відбору вступників до
ДВНЗ «Університет банківської справи» для здобуття освітнього ступеня
магістра за спеціальністю 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент
людських ресурсів» на денну форму навчання побудована на основі Програми
для вищих навчальних закладів з дисциплін «Економіка праці та соціальнотрудові відносини», «Ринок праці», «Організація праці», «Аудит персоналу»,
«Управління персоналом», затверджених ДВНЗ «Університет банківської
справи».
Метою програми фахового тестування для конкурсного відбору
вступників до Університету для здобуття освітнього ступеня магістра за
спеціальністю 073 «Менеджмент» є виявлення рівня засвоєних знань та вмінь,
визначених галузевими стандартами вищої освіти для фахівців освітнього
ступеня «бакалавр».
Програма охоплює теоретичні і прикладні питання, що в рамках
Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра визначають наявність у
випускника
здібностей
виконувати
функції,
визначені
Освітньокваліфікаційною характеристикою бакалавра.
Програма фахового тестування для конкурсного відбору вступників до
Університету для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 073
«Менеджмент» охоплює питання з таких нормативних фахових дисциплін:
1.
2.
3.
4.
5.

Економіка праці та соціально-трудові відносини
Ринок праці
Організація праці
Аудит персоналу
Управління персоналом

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
Тема 1. Об'єкт, предмет і завдання дисципліни
Праця як об'єкт вивчення дисципліни. Формування і розвиток предмета
дисципліни "Економіка праці і соціально-трудові відносини". Завдання, які
вирішує дисципліна. Місце і значення дисципліни для фундаментальної
підготовки бакалаврів. Науково-методологічні засади дисципліни.
Взаємозв'язки з іншими дисциплінами та науками: економічними,
правовими, соціологічними, філософськими, математичними, управлінськими
та психологічними. Проблеми розвитку праці в трансформаційному періоді
економіки України.
Література: 1,2,3,4,5.
Тема 2. Населення, трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства
Населення як демоекономічна категорія. Відтворення населення і його
характеристики (показники). Трудові ресурси як соціально-економічна і
статистична категорія. Структура людських ресурсів. Економічноактивне і
економічно неактивне населення.
Демографічна криза в Україні та світі. Трудовий потенціал: сутність,
показники, структура. Формування і розвиток трудового потенціалу.
Взаємозв'язок показників, що характеризують населення, людські ресурси,
трудовий потенціал. Фактори впливу на розвиток трудового потенціалу.
Людський капітал як соціально-економічна категорія. Розвиток і
використання людського капіталу.Структурні елементи людського капіталу.
Інвестиції в людський капітал.
Концепція людського розвитку: історія та новітні підходи. Індекс
людського розвитку: методологія визначення, призначення, сфера
використання. Людський розвиток в Україні
Література: 1,4,5,6,7,14.
Тема 3. Праця як сфера життєдіяльності та провідний чинник
Сутність категорії "праця" та її характеристики. Роль праці у розвитку
людини і суспільства. Інтелектуалізація праці – визначальна ознака
постіндустріального розвитку. Зміст і характер праці. Види праці та їх
характеристики.
Еволюція праці як чинника виробництва. Праця і науково-технічний
прогрес. Гуманізація праці. Управління суспільною працею.
Література: 1,2,4,7.
Тема 4. Соціально-трудові відносини як система
Еволюція поняття і сучасне розуміння сутності соціально-трудових
відносин. Місце соціально-трудових відносин у системі відносин ринкової
економіки.

Поняття системи в економіці та в соціально-трудовій сфері. Сторони,
суб'єкти і органи соціально-трудових відносин: загальна характеристика, рівні
соціально-трудових відносин. Характеристики предмета соціально-трудових
відносин. Принципи функціонування системи соціально-трудових відносин.
Характеристика методів регулювання соціально-трудових відносин за
умов централізованої планової та ринкової економіки. Чинники еволюції
відносин у соціально-трудовій сфері. Моделі соціально-трудових відносин у
світовій практиці.
Критерії оцінювання рівня розвитку соціально-трудових відносин. Якість
трудового життя як узагальнена оцінка відносин у сфері праці. Формування і
регулювання соціально-трудових відносин в умовах ринкової та інноваційної
економіки.
Література: 1,3,5,7,8.
Тема 5. Механізм функціонування системи соціально-трудових відносин:
організаційні аспекти
Взаємодія і співробітництво сторін, суб'єктів і органів, що представляють
інтереси держави, роботодавців і найманих працівників як основа механізму
функціонування системи соціально-трудових відносин.
Держава (органи законодавчої і виконавчої влади) як суб'єкт соціальнотрудових відносин. Основні функції та роль держави у становленні досконалих
соціально-трудових відносин.
Зарубіжний досвід участі держави в регулюванні соціально-трудових
відносин, оцінювання доцільності й необхідності його використання в Україні.
Роботодавці та об'єднання роботодавців, їх завдання, функції та роль у
становленні й регулюванні соціально-трудових відносин. Специфіка
соціального діалогу між роботодавцями і найманими працівниками в умовах
перехідної економіки. Нормативно-правова база діяльності роботодавців та
їхніх об’єднань.
Наймані працівники в системі соціально-трудових відносин. Особлива
роль найманих працівників як сторони і суб'єкта соціально-трудових відносин.
Представницькі органи найманих працівників. Міжнародний профспілковий
рух і його еволюція. Профспілки України: від історичного минулого до
сучасної доби. Сучасний стан профспілкового руху в Україні. Наймані
працівники та професійні спілки як суб'єкти соціально-трудових відносин в
практиці країн з розвиненою ринковою економікою.
Література: 1,2,3,5,7,8.
Тема 6. Соціальне партнерство
Сутність соціального партнерства та його роль у функціонуванні ринкової
економіки. Форми соціального партнерства. Нормативно-правова база
соціального партнерства в Україні. Соціальне партнерство в організації.
Оцінка стану соціального партнерства в Україні та напрями його розвитку.
Зарубіжний досвід соціального партнерства, сучасні його тенденції
розвитку.
Література: 1,3,6,7,8,9,11.

Тема 7. Ринок праці та його регулювання
Ринок праці: сутність, зміст і структура. Механізм функціонування ринку
праці. Сегментація ринку праці. Гнучкість ринку праці. Національні ринки
праці: співвідношення внутрішнього і зовнішнього. Попит і пропозиція на
ринку праці. Безробіття.
Ринок праці як підсистема ринкової економіки. Взаємозв’язок ринку праці
з ринком освітніх послуг. Регулювання ринку праці. Інфраструктура ринку
праці. Державна служба зайнятості, її роль у регулюванні ринку праці. Пасивна
і активна політика на ринку праці. Інструменти державного регулювання ринку
праці.
Молодь як джерело трудового потенціалу суспільства та важливий
сегмент ринку праці. Національні та регіональні тенденції розвитку
молодіжного сегменту ринку праці Зарубіжний досвід регулювання
молодіжного ринку праці.
Література: 1,6,7,9,12,13,14,15.
Тема 8. Соціально-трудові відносини зайнятості
Зайнятість як соціально-економічна категорія і передумова формування
соціально-трудових відносин. Види і форми зайнятості. Державна політика
зайнятості. Глобалізація економіки та її вплив на зайнятість. Сучасні тенденції
у сфері зайнятості. Безробіття: сутність, типи, соціально-економічні наслідки.
Індивідуальний трудовий договір як форма регулювання відносин
зайнятості. Колективний договір і його роль у регулюванні соціально-трудових
відносин зайнятості. Державні гарантії в сфері зайнятості. Політика зайнятості
на внутрішніх ринках праці.
Генеральні, галузеві і регіональні угоди, їх значення в забезпеченні
ефективної зайнятості. Модель соціальної політики в Україні. Проблеми
фінансування соціальної сфери. Соціальний
захист
та
соціальне
забезпечення населення в Україні.
Сучасні тенденції розвитку ринку праці та зайнятості. Дистанційна
зайнятість. Нетипові моделі робочого часу. Зарубіжний досвід регулювання
відносин за нестандартних форм зайнятості
Література: 1,3,6,7,9,12,13,15.
Тема 9. Планування праці
Планування праці, його роль в управлінні людськими ресурсами. Трудові
показники, їх взаємозв'язок і вплив на ефективність діяльності суб'єктів
господарювання.
Види планів з праці. Планування праці на макро- і мезорівнях. Показники
праці як складова бізнес-плану. Методи планування трудових показників на
рівні підприємства. Розробка планів з продуктивності праці, чисельності
персоналу, фонду заробітної плати. Планування соціального розвитку трудових
колективів.
Література: 1,6,7.

Тема 10. Організація праці
Сутність, зміст і значення організації праці. Принципи організації праці.
Організація праці на макро- і мезорівнях.
Характеристика складових організації праці на рівні підприємства.
Організація праці на робочому місці. Умови праці: сутність і значення.
Взаємозв'язок організації праці з організацією виробництва.
Управлінська праця як складова управління людськими ресурсами. Роль та
значення планування особистої роботи менеджера. Організація робочого місця
менеджера. Діловий
етикет та міжособистісні контакти в діяльності
менеджера.
Роль інформації та знань у зміні характеру трудової діяльності. Віртуальна
природа господарської діяльності. Мережева організації праці та господарської
діяльності. Зміна життєвих цінностей людини Сутність і зміст раціоналізації
трудових процесів. Аналіз трудових процесів. Нормування праці як основа
раціоналізації трудових процесів.
Нормування праці як провідна складова її організації. Функції нормування
праці. Нормування як засіб регламентування трудової діяльності. Класифікація
витрат робочого часу. Методи нормування праці. Критерії і показники
ефективності організації праці.
Література: 1,6,7,8,9.
Тема 11. Продуктивність і ефективність праці
Сутність продуктивності праці та її значення для соціально-економічного
розвитку суспільства. Показники і методи виміру продуктивності праці. Умови,
чинники і резерви зростання продуктивності праці. Теоретико-методологічні
аспекти ефективності праці. Програмно-цільові методи підвищення
продуктивності праці.
Література: 1,2,3,6,7,14.
Тема 12. Політика доходів і оплата праці
Економічні закони, що регулюють розподільчі відносини в ринковій
економіці. Структура доходів населення. Номінальні і реальні доходи. Рівень
життя: поняття і чинники, що його визначають.
Заробітна плата як соціально-економічна категорія ринкової економіки і
основна форма доходів найманих працівників. Сутність і діалектика
взаємозв'язку категорій "вартість робочої сили", "ціна робочої сили", "витрати
роботодавця на робочу силу", "необхідний продукт", "заробітна плата", функції
заробітної плати. Чинники, що впливають на рівень і динаміку заробітної
плати. Організація заробітної плати, її елементи і принципи. Характеристика
елементів організації заробітної плати на підприємстві.
Література: 1,6,7,12,13,14.

Тема 13. Аналіз, звітність і аудит у сфері праці
Економічний аналіз в соціально-трудовій сфері. Значення економічного
аналізу в сфері праці. Планування та аналіз продуктивності праці. Планування
та аналіз трудомісткості виробничої програми. Планування та аналіз
використання робочого часу. Планування та аналіз заробітної плати
Сутність і значення аудиту в сфері праці. Напрями, етапи і методи
проведення аудиту в сфері праці. Ефективність аудиту в сфері праці.
Звітність показників з праці і статистична, оперативна. Періодичність і
напрями використання звітності. Зміст і завдання планування й аналізу в
соціально-трудовій сфері. Консалтинг у сфері праці. Аудит і контролінг як
інструменти вдосконалення соціально-трудових відносин і підвищення
ефективності праці
Література: 1,6,7,15.
Тема 14. Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання
й удосконалення соціально-трудових відносин
Сутність моніторингу соціально-трудової сфери і його концептуальні
положення.Завдання моніторингу соціально-трудової сфери і його напрями.
Соціально-демографічні та міграційні процеси, зайнятість, ринок праці,
безробіття; соціально-трудові процеси на підприємствах (організаціях); умови й
охорона праці; доходи та рівень життя населення, професійно-кваліфікаційний
рівень та конкурентоспроможність робочої сили; соціально-психологічний
клімат в трудових колективах; задоволеність соціально-трудовими
відносинами.
Органи та об'єкти моніторингу соціально-трудової сфери, інформаційна
база. Методика вибірки об'єктів дослідження і системи показників моніторингу
соціально-трудової сфери. Реєстрові системи як складова соціальноекономічного моніторингу. Зарубіжний досвід проведення моніторингу
соціально-трудової сфери.
Література: 1,6,7,10,14,15.
Тема 15. Міжнародна організація праці та її вилив на соціально-трудові
відносини
Міжнародні акти про економічні, соціальні й культурні права людини.
Міжнародна організація праці (МОП) у сучасному світі: цілі, завдання,
структура. Філадельфійська декларація про діяльність МОП. Пріоритетні
напрями діяльності МОП на сучасному етапі.
Тристороннє представництво в структурі органів МОП. Організація
діяльності МОП. Механізм нормотворчої діяльності МОП. Міжнародний
кодекс праці. Характеристика Конвенцій і Рекомендацій МОП. Зміст основних
Конвенцій МОП у галузі соціально-трудових відносин (№87, №95, №98, №100,
№П1, №122, №131, №135).
Застосування Конвенцій МОП країнами-членами Міжнародної організації
праці. Основні напрями вдосконалення нормотворчої діяльності МОП на

сучасному етапі. Застосування міжнародних трудових норм в Україні.
Проблеми розвитку національного трудового законодавства та інтеграції
соціально-трудових відносин у систему відносин, визнану світовим
співтовариством.
Засади гідної праці – основа співробітництва МОП з Україною.
Концепція гідної праці, її елементи. Реалізація проектів МОП в Україні у сфері
соціально-трудових відносин. Корпоративна культура і корпоративна соціальна
відповідальність в системі соціально-трудових відносин. Формування
корпоративної культури, її структура. Зовнішні прояви корпоративної культури
та організаційна культурна установи. Корпоративна соціальна відповідальність
як складник сучасної місії бізнесу.
Соціальна згуртованість як доктрина забезпечення стійкого розвитку
соціально-трудової сфери.Довіра та соціальний капітал в системі чинників
формування соціальної згуртованості. Прикладні аспекти розвитку та реалізації
доктрини соціальної згуртованості.
Література: 1,6,7,10,13.
Тема 16. Міжнародний досвід регулюванню соціально-трудових відносин
Глобалізація світової економіки та її вплив на соціально-трудову сферу.
Сучасні світові тенденції розвитку соціально-трудових відносин.
Зарубіжний досвід регулювання відносин у сфері зайнятості. Лісабонська
стратегія зайнятості. Еволюція політики доходів і досвід їх регулювання в
зарубіжних країнах. Зарубіжний досвід розвитку виробничої демократії, її
форми в зарубіжних країнах.
Соціальне планування на зарубіжних підприємствах. Глобалізація
національних економік та уніфікація трудових норм. Актуальні проблеми
розвитку соціально-трудових відносин в Україні у контексті світового досвіду.
Література: 1,6,7,11,14.
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РИНОК ПРАЦІ
Тема 1. Ринок праці в економiчнiй системі, його суть i функції
Мета, об’єкт, предмет і завдання дисципліни «Ринок праці». Структура
навчальної дисципліни “Ринок праці”. Внесок учених України в дослідження
національного ринку праці. Зв’язок з іншими дисциплінами.
Поняття «ринок працi», «ринок робочої сили» та «ринок робочих мiсць».
Умови виникнення та ефективного функціонування сучасного РП. Елементи та
види кон’юнктури РП. Місце ринку праці в економічній системі.
Механiзм саморегулювання РП. Регулювальна роль попиту та пропозицiї
на РП. Цiна товару «робоча сила». Класичний аналiз РП. Проста модель попиту
на робочу силу. Монополiя на ринку продукту. Монопсонiя на РП. Пряма
еластичнiсть попиту на робочу силу. Перехресна еластичність попиту.
Еластичнiсть попиту на працю i капітал.
Механiзм функцiонування сучасного РП: суб’єкти, об’єкти, цiлi,
iнструментарій та засоби впливу. Носiї, виразники та виконавцi господарськотрудових iнтересiв. Об’єкти державного регулювання на РП. Основнi орiєнтири
сучасного РП. Види державного регулювання РП. Позитивнi та негативнi
наслідки функцiонування РП. Функцiї РП.
Література: 1,2,6, 12,13,14, 15
Тема 2. Теоретичні основи аналізу ринку праці
Макроекномічні підходи до вивчення ринку праці. Ринок праці та його
економічні важелі. Класичний, неокласичний, кейнсiанський, монетаристський,
iнституцiоналiстський пiдходи до аналiзу РП, контрактна теорія зайнятості,
концепція гнучкого РП.
Маркетинговий пiдхiд до вивчення кон’юнктури РП. Моделі ринку праці
в Україні
Інституційний підхід. Поняття інституту. «Інституційний простір» ринку
праці. Формальні та неформальні інститути регулювання ринку праці. Основні
вади та пастки на шляху інституалізації ринку праці в Україні
Системний підхід до трактування ринку праці. Основні елементи
(підсистеми) ринку праці. Синергетичні засади функціонування та розвитку
ринку праці. Системоутворювальні фактори функціонування ринку праці
Інноваційна модель ринку праці.
Сегментаційний підхід до вивчення ринку прац. Сегментацiя РП за
рiзними ознаками: територiальний та професійний пiдхiд; кiлькiсне
спiввiдношення покупцiв та продавцiв товару «робоча сила»; умови
конкуренцiї тощо.
Література: 1,2,6,13,14, 15
Тема 3. Iндивiдуальна та сукупна пропозиція на ринку праці
Складовi індивідуальної пропозицiї на ринку праці. Концепцiя корисності
товарiв та благ. Функцiя корисностi. Гранична норма замiни доходу на

вiдпочинок. Кривi байдужостi та бюджетна лiнiя. Гранична норма ринкової
замiни. Поняття нетрудового доходу та його вплив на положення бюджетної
лiнiї. Карта байдужостi. Класична теорiя пропозицiї робочого часу. Ефект
доходу та ефект замiни. Деякi практичнi висновки вiдносно класичної теорії
пропозицiї робочого часу. Статистичнi данi про скорочення робочого перiоду.
Законодавче регулювання робочого часу в Українi та в iнших країнах. Чинники,
що впливають на індивідуальне рiшення про пропозицiю робочого часу.
Пропозицiя інтенсивності працi та якостi робочої сили. Поняття «робоча
сила» i «людський капiтал». Чинники, що характеризують якiсть робочої сили.
Особливостi товару «робоча сила» на ринку працi. Залежнiсть рiвнязаробiтної
плати від рівня освiти. Теорiя людського капiталу. Складовi рiшення про
iнвестицiї в людський капiтал. Визначення сучасної вартостi майбутніх
платежiв. Визначення привабливостi капiталовкладень в освiту.
Сегментацiя робочої сили за рiзними ознаками. Конкурентоспроможнiсть
робочої
сили.
Заходи
держави
до
підвищення
конкурентоспроможностi робочої сили. Вузький та широкий пiдходи до
визначення попиту та пропозицiї на РП. Поняття сукупної пропозицiї робочої
сили. Схема зайнятостi робочої сили. Джерела сукупної пропозицiї робочої
сили. Потоки пропозицiї робочої сили. Фактори та напрями впливу на обсяги
сукупної пропозицiї робочої сили. Структурно-функцiональний аналiз
пропозицiї робочої сили.
Якiсний склад пропозицiї робочої сили: за категорiями населення, вiком,
статтю, професiєю, квалiфiкацiєю. Регiональний аспект пропозицiї робочої сили
в Українi. Обсяги пропозицiї, структура, особливостi формування i завдання з
регулювання вiдповiдно до попиту на робочу силу в умовах ринкової
трансформацiї економiки України.
Література: 1,2,3,6,13,14, 15
Тема 4. Iндивiдуальний та сукупний попит на робочу силу
Поняття iндивiдуального попиту на робочу силу. Фактори, що впливають
на обсяги iндивiдуального попиту на робочу силу. Ринок робочих мiсць.
Вимоги робочих мiсць до якостi робочої сили. Циклiчний характер попиту на
робочу силу у зв’язку з циклічністю економiчного i технiчного розвитку.
Дисбаланс на внутрішньофiрмовому РП. Дефiцит та надлишок робочої
сили на внутрiшньофiрмовому РП. Маркетинг внутрiшньофiрмового РП.
Методи пристосування внутрішньо фірмової пропозицiї робочої сили до
економічних змiн. Державнi заходи до пом’якшення негативних наслідків
вивільнення працiвникiв.
Короткостроковий та довгостроковий попит на робочу силу. Свобода
пiдприємництва, економічні iнтереси та конкуренція роботодавцiв за робочу
силу як умова функцiонування РП. Стан роздержавлення та приватизації
економiки України, конверсiї оборонних галузей, розвитку інвестиційної
дiяльностi, розвитку малого бiзнесу i його вплив на обсяги сукупної пропозицiї
на ринку працi України. Регiонально-галузевий аналiз попиту на робочу силу.
Література: 1,2,3,6,13,14, 15

Тема 5. Зайнятість населення
Поняття, види та форми зайнятостi робочої сили на ринку працi.
Концепцiя повної та глобальної, примусової та добровiльної зайнятостi.
Закон України «Про зайнятiсть населення», його змiст, структура i
основнi роздiли. Нормативнi положення, якi забезпечують гарантії зайнятостi
(про державну службу зайнятостi, державний фонд зайнятостi, органiзацiю
оплачуваних громадських робiт, про порядок реєстрації безробiтних громадян i
виплату допомоги у зв’язку з безробiттям).
Самозайнятiсть як важливий напрям полiтики держави на РП. Основнi
напрями самозайнятостi: пiдприємництво, фермерство, творча дiяльнiсть,
iндивiдуальна трудова дiяльнiсть, професiйна пiдготовка, перепiдготовка та
підвищення квалiфiкацiї незайнятих громадян. Заходи щодо сприяння
самозайнятостi (підтримка пiдприємництва i малого бiзнесу, пiльгове
оподаткування, стимулювання професiйного навчання тощо).
Органiзацiя громадських робiт як засіб запобігання наслідкам
прихованого безробiття i елемент програми створення робочихмiсць. Об’єкти
громадських робiт. Органiзацiйне та фiнансове забезпечення громадських робiт.
Механізм саморегулювання ринку праці
Механізм регулювання зайнятості та ринку праці. Пріоритети і принципи
державної політики зайнятості. Сприяння створенню робочих місць як
найбільш ресурсномісткий напрям державної політики зайнятості. Державна
політика ринку праці.
Механізм удосконалення політики ринку праці.
Державні, регіональні програми зайнятості.
Регулювання ринку праці в Україні на основі маркетингової стратегії
Література: 1,2,4,5,6,7,8,9,10, 14, 15
Тема 6. Безробіття, його форми і причини
Пiдходи до визначення безробiття як соціального явища. Основнi види
безробiття: фрикцiйне, структурне, циклiчне. Фактори безробіття. Визначення
рівня безробiття. Причини неточного вимiру рівня безробiття. Визначення
статусу безробiтного в Українi. Поняття пiдходящої роботи. Закон Оукена.
Природна норма безробiття. Безробiття та iнфляцiя. Механiзм регулювання
рiвня та структури безробiття.
Напрями державної полiтики в соціальному захистi безробiтних (надання
державної допомоги безробiтним, обмеження звiльнення з роботи, створення
робочих мiсць, економiчнi й соцiальнi заходи). Довготоривале безробіття в
Україні
Види компенсацiй при втратi роботи. Особливостi компенсації
працiвникам, якi втратили роботу у зв’язку зі змiнами в органiзацiї виробництва
i працi.
Розмiри стипендiй у перiод професійно пiдготовки та перепiдготовки
незайнятого населення. Умови виплати допомоги у зв’язку з безробiттям.
Розмiри допомоги по безробiттю за категорiями безробітних. Відстрочка
виплати допомоги у зв’язку з безробiттям. Матерiальна допомога. Добровiльне
страхування вiдбезробiття.

Література: 1,2,3,4,6,7,8,9,10,14,15
Тема 7. Внутрішньофірмовий ринок праці
Зовнішній і внутрішній ринок праці. Внутрішньофірмовий ринок праці
(ВФРП): поняття та його елементи. Особливості функціонування
внутрішньофірмового ринку праці.
Розвиток трудового капіталу підприємства як стратегічна орієнтація
внутрішнгьофірмового ринку праці. Пристосування внутрішньофірмового
ринку праці до змін на підприємстві. Трудова мотивація працівників
підприємства. Способи поліпшення вмотивованості праці. Досвід закордонних
країн. Теорії мотивації праці на Заході.
Література: 1,2,11,13,14, 15
Тема 8. Гнучкий ринок праці
Поняття гнучкостi та жорсткостi РП. Аспекти гнучкостi РП:гнучкiсть витрат
на робочу силу, форми зайнятостi та режими робочого часу; мобiльнiсть
робочої сили. Характеристики гнучкого та жорсткого ринків працi.
Заходи до посилення гнучкостi ринку працi. Проблеми ринкової економiки,
що їх дозволяє вирiшити використання гнучких форм зайнятостi.
Гнучкi форми зайнятостi на РП: зайнятiсть з нестандартними режимами
робочого часу, нестандартними робочими мiсцями та організацією працi,
нестандартними органiзацiйними формами.
Нестандартнi режими робочого часу: неповний робочий день та його
рiзновиди, гнучкий робочий рiк, стислий робочий тиждень, режими гнучкого
робочого часу.
Надомна праця. Тимчасовий найм. Фiрми тимчасового найму. Методи
посилення гнучкостi витрат на робочу силу. Дотримання принципiв трудової
моралi на японських пiдприємствах як засiб досягнення гнучкостi витрат на
робочу силу.
Мобiльнiсть робочої сили.
Література: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14,15
Тема 9. Незареєстрований ринок праці
Сутність та структура незареєстрованого ринку праці. Методи вимірювання
незареєстрованого ринку праці та незареєстрованої зайнятості Масштаби
незареєстрованої трудової діяльності.
Незареєстрований ринок праці в Україні. Роль соціологічних досліджень при
вимірюванні незареєстрованої зайнятості. Особливості незареєстрованого
ринку праці в Україні.
Література: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14,15

Тема 10. Інфраструктура ринку праці
Iнститути iнфраструктури РП, ступiнь їх сформованостi на ринку праці
України. Iнститути соцiального партнерства. Державна служба зайнятостi.
Територiальна
структура
державної
служби
зайнятостi
населення
(республiканська, обласна, районна, мiська).
Основнi завдання i функцiї державної служби зайнятостi щодо реалізації
полiтики зайнятостi. Територiальнi органи управлiння зайнятiстю та ринками
працi при виконавчих структурах місцевої адмiнiстрацiї та їх функцiї.
Література: 1,2,13,14,15
Тема 11. Профспілки на ринку праці
Iнститутисоцiального страхування найманих працiвникiв. Iнститути
пенсiйного забезпечення найманих працiвникiв. Загальнодержавнi та
регiональнi структури забезпечення конкурентоспроможностi робочої сили.
Сучасне трудове законодавство на ринку праці України. Модель рівня
участi працiвникiв у профспiлках. Причини скорочення чисельності профспiлок
у свiтi.
Функцiї та структура профспiлок в Українi. Участь профспiлок у
регулюваннi трудових вiдносин, сприянні зайнятостi, забезпеченнi соцiального
захисту. Полiтик апрофспiлок щодо пом’якшення ринкових обмежень. Змiни
попиту на працю членів профспiлки. Полiтична модель страйкової дiяльностi.
Альтернативнi моделi страйкового руху.
Профспiлки i заробiтна плата. Вплив профспiлок на умови працi. Вплив
профспiлок на продуктивнiсть та прибуток.
Література: 1,2,3,5,6,13,14, 15
Тема 12. Інформаційно-аналітичне і наукове забезпечення ринку праці
Теоретичні основи аналізу ринку праці. Кількісний та якісний, статичний
та динамічний, об’єктивний та суб’єктивний підходи до вивчення явищ та
понять на ринку праці.
Інформаційне забезпечення аналізу та прогнозування стану ринку праці
України. Основні методи збору неофіційної інформації для дослідження ринку
праці. Інформаційне забезпечення ринку праці.
Система статистичних показників ринку праці. Основні статистичні
групування на ринку праці. Основні статистичні групування на ринку праці.
Основні джерела інформації для визначення обсягів зайнятості в
неформальному секторі. Моніторинг РП.
Література: 1,2,3,6,13,14,15
Тема 13. Активна та пасивна політика держави на ринку праці
Активна політика ринку праці: мета, джерела фінансування, регіони
поширення та основні напрями. Поліпшення процесу працевлаштування
незайнятих громадян або таких, що хочуть змінити роботу.

Забезпечення якісної збалансованості між пропозицією робочої сили та
попитом на неї. Працевлаштування та його правові форми.
Поширеність допомоги по безробіттю. Джерела фінансування допомоги по
безробіттю. Розміри допомоги по безробіттю.
Література: 1,2,3, 6,13,14, 15
Тема 14. Профспілки та підприємці на ринку праці
Передумови і наслідки економічної діяльності профспілок. Економічна
поведінка організацій роботодавців Моделі переговорного процесу: від
конкуренції – до партнерства.
Профспілки та їх роль в житті суспільства. Нова роль профспілок у
ринкових умовах. Порядок укладання трудового договору. Суть та зміст
колективного договору. Соціальне партнерство на ринку праці.
Література: 1,2,3, 6,13,14,15
Тема 15. Особливості національного ринку праці
Вплив структурної перебудови народного господарства на формування
ринку працi, структуру i форми зайнятостi робочої сили, рівень професiйної
пiдготовки, рівень соцiального захисту найманих працiвникiв, пенсiйне
забезпечення тощо.
Вплив фінансово-економічної кризи на стан РП в Україні.
Література: 1,2,3, 6,13,14,15
Тема 16. Міжнародний ринок праці.
Світовий ринок праці, його структура та особливості формування,
тенденції розвитку. Входження України у свiтовий ринку праці. Попит і
пропозиція на робочу силу на міжнародному ринку праці. Глобалізація,
технологічні зміни і попит на кваліфіковану та некваліфіковану працю.
Неповна і вторинна зайнятість у світі. Зайнятість в неформальному секторі
економіки.
Фактори і тенденції міжнародної міграції робочої сили. Міграційна
політика у країнах світу. Працевлаштування та міграційні орієнтації молоді.
Література: 1,2,3, 6,13,14,15
Тема 17. Ринок праці та ринок освітніх послуг
Ринок освітніх послуг в системі національних ринків. Відповідність та
взаємодія ринку освітніх послуг та ринку праці.
Підготовка кваліфікованих кадрів відповідно до потреб економіки країни
та регіональних ринків праці. Механізм взаємодії навчальних закладів та
підприємств з питань забезпечення підготовки кадрів.
Система професійної орієнтації молоді на професії, в яких є потреби на
ринку праці. Відповідальність роботодавців за використання праці випускників,
працевлаштованих за направленням.
Література: 1,2,3, 6,13,14,15
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ
Тема 1. Організація праці: сутність, зміст, мета, завдання
Поняття праці та її характер в умовах ринкової економіки. Суть понять
“організація праці, “наукова організація праці. Зміст організації праці. Мета і
завдання організації праці на підприємстві, в установі. Принципи організації
праці.
Література: 6,8,16,18, 20
Тема 2. Поділ та кооперування праці на підприємстві
Поділ праці на підприємстві, в організації. Технологічний поділ праці,
основні напрямки його вдосконалення. Функціональний поділ праці, основні
напрямки його вдосконалення. Поопераційний поділ праці, його позитивні і
негативні моменти. Монотонність праці: причини виникнення та шляхи
запобігання. Кваліфікаційний поділ праці, основні напрямки його
вдосконалення. Кооперація праці на підприємстві, її сутність, значення та
форми. Суміщення професій, функцій: сутність умови введення та соціальноекономічне
значення.
Проектування
та
впровадження
суміщення.
Багатоверстатне обслуговування: умови введення, особливості організації
праці. Ефективність багатоверстатного обслуговування. Аналіз поділу і
кооперації праці. Кількісна оцінка рівня поділу праці. Мета поділу праці.
Проектування і впровадження нових раціональних форм поділу праці. Чинники,
що впливають на вибір форм поділу і кооперації праці. Соціально-економічне
значення поділу і кооперації праці.
Література: 4,13,14,17, 20
Тема 3. Організація нормування праці
Організація служб нормування праці. Організаційні форми управління
процесами нормування праці: централізована, децентралізована і змішана.
Показники виконання норм і методи їх розрахунку. Об’єктивна
необхідність перегляду діючих норм праці. Перевірка, атестація, перегляд і
зміна діючих норм праці — мета, завдання і організація роботи. Порядок і
організація впровадження прогресивних норм праці. Аналіз стану та рівня
нормування праці. Аналіз якості чинних норм затрат праці.
Література:11,16,18, 20
Тема 4. Трудовий процес як основний об’єкт організації праці
Виробничий процес: сутність, класифікація та складові. Технологічний
процес: сутність, та вимоги до проектування технологічний процесів. Трудовий
процес як невід’ємна складова виробничого процесу. Класифікація трудових

процесів та особливості їх організації. Структура трудового процесу.
Виробнича операція: поняття, характерні ознаки, класифікація виробничих
операцій. Структура і зміст виробничої операції. Аналіз виробничих операцій:
методи та технічні засоби Проектування трудових операцій. Трудові прийоми,
трудові дії, їх класифікація. Трудові рухи, класифікація трудових рухів. Методи
і способи дослідження трудових рухів. Методи праці: поняття, значення в
організації трудового процесу. Дослідження методів праці та проектування
раціональних методів і прийомів праці. Форми впровадження. Сутність
досліджень Ф. і Л. Гілберті з проектування раціональних методів праці.
Вітчизняні та зарубіжні системи мікроелементів, сфера застосування.
Проектування раціональних трудових процесів: етапи проектування та їх зміст.
Вимоги наукової організації праці до проектування трудових процесів.
Ергономіка і раціоналізація трудових процесів. Карти організації трудових
процесів, їх зміст та призначення.
Література:1,2,3,9, 20
Тема 5. Організація, планування та обслуговування робочих місць
Поняття робочого місця, робочі зони. Роль робочого місця в організації
праці. Класифікація робочих місць і особливості їх організації. Спеціалізація
робочих місць. Універсальні робочі місця особливості їх організації.
Обладнання на робочому місці, вимоги до нього. Технологічне оснащення на
робочому місці, вимоги до нього. Основні напрямки аналізу технологічного
оснащення. Організаційне оснащення робочого місця, вимоги до нього. План
робочого місця, основні вимоги до нього. Планування основних елементів
робочого місця. Послідовність проведення планування робочого місця. Робоча
поза, вибір робочої пози. Функції обслуговувань робочих місць промислового
підприємства та їх зміст. Форми обслуговування робочих місць, та їх сутність.
Чинники, що впливають на вибір форм обслуговування. Системи
обслуговування робочих місць, їх сутність. Основні принципи проектування
організації обслуговування робочих місць. Карти організації праці на робочому
місці, їх зміст та призначення. Типові проекти організації робочих місць, їх
структура, зміст та ефективність застосування. Сутність атестації робочих
місць. Зміст роботи з проведення атестації робочих місць. Облік робочих місць.
Міста та завдання обліку. Паспорт робочого місця, його зміст та призначення.
Література:9,10,12, 20
Тема 6. Атестація робочих місць
Атестація робочих місць, мета та завдання. Автоматизовані документи,
які використовують при проведенні атестації робочих місць. Аналіз і оцінка
технічного рівня робочого місця. Основні напрямки аналізу. Аналіз і оцінка
організаційного рівня робочого місця основні напрямки аналізу. Раціоналізація
робочих місць за результатами їх атестації. Матеріальне стимулювання
персоналу за ефективне проведення атестації і раціоналізації робочих місць.

Соціально-економічна ефективність заходів вдосконалення раціоналізації
робочих місць.
Література:13,19,20, 20
Тема 7. Колективні форми організації праці
Сутність колективної форми організації праці. Соціально-економічне
значення колективної форми організації праці. Соціально-психологічні аспекти
колективної організації праці. Виробнича бригада основна форма колективної
праці. Види виробничих бригад. Технологічні, організації та економічні
передумови організації виробничих бригад. Організація праці в бригадах:
основні напрямки. Керівництво бригадою. Професійно-кваліфікаційні вимоги
до бригади. Особливості організації праці в спеціалізованій виробничій бригаді.
Особливості організації праці в комплексній виробничій бригаді. Підрядна
форма організації праці в бригаді. Економічна і соціальна ефективність
запровадження бригадної форми організації праці. Особливості організації
праці на конвеєрі як колективної форми.
Література:1,3,10,20, 20
Тема 8. Умови праці
Поняття умов праці. Чинники, які формують умови праці. Класифікація
умов праці. Елементи умов праці, їх сутність. Основні нормативно-правові
документи, що регламентують стан умов праці. Санітарно - гігієнічні умови
праці. Вплив шуму на організм і працездатність людини. Визначення рівня
шуму, та шляхи його зниження. Освітлення виробничих приміщень та його
вплив на працівника. Стан повітряного середовища та його вплив на людину.
Вплив вібрації на організм та працездатність людини. Психофізіологічні
елементи умов праці, їх сутність; чинники, що х формують. Монотонність
праці: причини виникнення та шляхи її запобігання. Психологічний клімат
трудового колективу, як складова умов праці. Чинники, які впливають на стан
психологічного клімату колективу. Значення організації праці в формування
психологічного клімату колективу. Естетика на виробництві як складова умов
праці. Визначення коефіцієнта умов праці за санітарно-гігієнічними
елементами. Оцінка умов праці на робочому місці на основі визначення
важкості праці. Сутність та призначення гігієнічних нормативів. Сутність
гігієнічної класифікації праці. Атестація робочих місць за умови. Праці:
порядок проведення та мета. Карта умов праці на робочому місці, її зміст та
призначення. Завдання організації праці щодо поліпшення умов праці. Основні
напрямки поліпшення умов праці на виробництві. Економічна та соціальна
ефективність заходів щодо поліпшення умов праці. Державна статистична
звітність з стану умов праці на підприємстві та її зміст.
Література:6,9,11,13, 20

Тема 9. Охорона і безпека праці
Сутність,функції, принципи охорони праці на виробництві. Нормативноправова база охорони праці. Засоби захисту працівників від шкідливих і
небезпечних умов праці. Сутність, причини і наслідки виробничий травматизму
і професійної захворюваності.
Література:4,14,6, 20
Тема 10. Режими праці та відпочинку
Режими праці та відпочинку, сутність та значення для підвищення
ефективності праці. Критерії ефективності режимів праці та відпочинку.
Працездатність людини. Роль організації праці в підвищення працездатності
людини. Зміст роботи з проектування режимів праці та відпочинку. Змінний
режим праці та відпочинку: сутність та особливості проектування. Основні
методи встановлення регламентованих перервна відпочинок. Зміст відпочинку
та умови застосування пасивного та активного відпочинку. Тижневі режими
праці і відпочинку: їх сутність вимоги до проектування та основні напрямки їх
раціоналізації. Графіки змінності, особливості їх побудови в різних
виробництвах. Вимоги до їх проектування. Режими праці і відпочинку
протягом місяця, року. Нестандартні режими праці і відпочинку, їх сутність та
сфера застосування. Режим неповного робочого часу їх сутність та сфера
застосування. Гнучкі режими праці, їх сутність, умови застосування та
ефективність. Правові та нормативні документи, що регулюють режими праці
та відпочинку на підприємстві. Завдання організації праці в проектування і
впровадження раціональних режимів праці та відпочинку.
Література:4,18,19,6, 20
Тема 11. Дисципліна і мотивація праці
Дисципліна праці. Трудова дисципліна. Чинники, які формують трудову
дисципліну. Технологічна дисципліна, її сутність та чинники забезпечення.
Виробнича дисципліна. Роль дисципліни праці в організації трудових процесів.
Шляхи зміцнення дисципліни праці. Методи зміцнення дисципліни праці.
Колективний договір і його роль в зміцненні дисципліни праці. Мотиви і
мотивація. Складові мотивації трудової діяльності. Трудова мотивація як
чинник підвищення ефективності праці. Сучасні форми і методи матеріального
стимулювання персоналу. Методи нематеріальної мотивації трудової
діяльності. Мотиваційний моніторинг як засіб ефективного впливу на поведінку
персоналу. Завдання організації праці щодо розробки і впровадження
ефективного механізму мотивації персоналу
Література:6,10,15,16, 20
Тема 12. Організація добору персоналу та його розвиток
Професійна

орієнтація:

сутність

і

завдання

в

ринкових

умовах.

Професійний відбір: сутність, типи і види професійного відбору, етапи
проведення. Адаптація працівника: суть, методи, значення. Завдання організації
праці щодо професійної орієнтації і адаптації. Довідник кваліфікаційних
характеристик професій працівників як нормативний документ організації
професійної підготовки. Професійна придатність її види і значення для
профвідбору. Підготовка робітничих кадрів в системі професійно-технічної
освіти. Зміст професійно-технічної освіти і завдання виробничого навчання.
Методи виробничого навчання та їх оцінка. Завдання професійно-технічної
освіти, ступені і види підготовки робітничих кадрів. Підготовка робітничих
кадрів на виробництві: форми методи. Організація перепідготовки і навчання
робітників Організація підвищення кваліфікації робітників.
Література:9,11,16,19, 20
Тема 13.Організація планування і обліку праці
Планування праці, його роль в організації праці. Трудові показники, їх
взаємозв'язок і вплив на ефективність діяльності суб'єктів господарювання.
Види планів з праці. Планування праці на макро- і мезорівнях.
Планування соціального розвитку трудових колективів. Організація обліку
праці на підприємстві.
Література:4,6,11,19, 20
Тема 14. Організація праці окремих категорій працівників
Організація праці менеджерів. Організація праці робітників, зайнятих
контролем якості продукції. Основні функції робітників з контролю якості
продукції. Особливості організації праці робітників, зайнятих на вантажнорозвантажувальних та транспортних роботах. Кваліфікаційні вимоги до
робітників, зайнятих на вантажно-розвантажувальних роботах. Організація
праці робітників, зайнятих ремонтом та міжремонтним обслуговуванням
обладнання. Кваліфікаційні вимоги робітників, зайнятих ремонтом та
міжремонтним обслуговуванням. Організація праці налагоджувальників.
Кваліфікаційні вимоги до робітників – налагоджувальників. Організація
багатоверстатного обслуговування.
Література: 13,16,18,6, 20
Тема 15. Управління організацією праці на підприємстві
Структурні підрозділи, задіяні в організації праці, їх функції. Аналіз
стану (рівня) організації праці, мета аналізу, основні напрямки його
проведення. Методи аналізу. Комплексне проектування і впровадження
організації праці. Типові організаційні рішення в проектуванні організації
праці. Використання систем автоматизованого проектування і персональних
комп’ютерів для проектування і вдосконалення організації праці.

Впровадження і стимулювання заходів щодо вдосконалення організації праці.
Література:4,6,8, 20
Тема 16. Економічна і соціальна ефективність удосконалення
організації праці
Поняття економічної та соціальної ефективності організації праці. Система
показників економічної ефективності удосконалення праці та методика їх
розрахунку. Організація праці і прибутковість підприємства.
Література:4,13,14,17, 20
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АУДИТ ПЕРСОНАЛУ
Тема 1. Сутність та предмет аудиту
Передумови виникнення аудиту, історичні аспекти формування
аудиторської діяльності в Україні та світі. Сутність аудиту, об’єкти та суб’єкти
аудиту, користувачі аудиторських висновків, відмінність аудиту від ревізії.
Методи аудиту. Методичні прийоми проведення аудиту: фактична перевірка,
документальна перевірка, підтвердження, спостереження, обстеження,
опитування, перевірка механічної точності, аналітичні тести, сканування,
спеціальна перевірка, зустрічна перевірка. Методчні прийоми організації
аудиту: суцільний метод, аналітичний метод, комбінований метод. Сутність
міжнародних стандартів аудиту. Напрями аудиторської діяльності. Фінансовий
аудит. Державний аудит. Управлінський аудит.
Література: 1, 4, 6.
Тема 2. Управлінський аудит
Історичні аспекти формування управлінського аудиту в Україні та світі.
Цілі і завдання управлінського аудиту. Процес управлінського аудиту.
Відмінність управлінського аудиту від фінансового аудиту. Рейтингові системи
оцінювання фінансової діяльності. Етапи управлінського аудиту: етап
постановки проблеми, етап збору даних, етап оцінки та аналізу аудиту, етап
формування висновків та рекомендацій. Інструменти збору інформації при
проведенні управлінського аудиту (спостереження, спеціальні записи,
спеціальні звіти, бесіда (інтерв’ю), анкетування, зустрічі для збору даних, огляд
відносин службовців, оцінки службовців, аудиторський експеремент).
Застосування SWOT – аналізу в управлінському аудиті (матриця можливостей,
матриця загроз, SWOT-матриця).
Література: 3, 6, 9, 10.
Тема 3. Екологічний аудит організації.
Сутність екологічного аудиту організації, об’єкти, суб’єкти і принципи
екологічного аудиту, еколого-аудиторська діяльність, мета та основні завдання
екологічного аудиту. Сфери проведення екологічного аудиту. Види
екологічного аудиту. Внутрішній та зовнішній екологічний аудит. Вимоги до
виконавця екологічного аудиту. Права та обов'язки замовника екологічного
аудиту. Права та обов'язки виконавця екологічного аудиту. Процедура
проведення екологічного аудиту. Правові підстави для проведення
екологічного аудиту. Оформлення результатів екологічного аудиту
Література: 5, 6, 9.
Тема 4. Теоретичні основи аудиту персоналу
Історичні аспекти формування управлінського аудиту в Україні та світі.
Підходи до визначення аудиту персоналу, мета аудиту персоналу, завдання
аудиту персоналу, об’єкти та суб’єкти аудиту персоналу. Напрями аудиту
персоналу, класифікація типів аудиту персоналу, види аудиту персоналу.
Переваги зовнішнього аудиту у порівняні з внутрішнім, Недоліки зовнішнього
аудиту у порівняні з внутрішнім. Інструментарій проведення аудиту персоналу.

Інтерв’ю, вихідне інтерв’ю, інтерв’ю при звільненні працівника. Анкетні
опитування і огляди, оцінка лояльності персоналу. Аналіз звітів. Аналіз
зовнішньої інформації. Етапи проведення аудиту персоналу. Характеристика
етапу постановки проблеми, етапу збору даних, етапу оцінки та аналізу аудиту,
етапу формування висновків та рекомендацій.
Література: 2, 4, 6, 7.
Тема 5. Аудит дотримання трудового законодавства
Аудит дотримання трудового законодавства. Мета, завдання та
нормативна база аудиту дотримання трудового законодавства.Нормативна база
аудиту дотримання трудового законодавства. Внутрішні нормативні документи
аудиту дотримання трудового законодавства. Типові форми кадрової
документації. Формування програми аудиту дотримання трудового
законодавства. Основні напрями діяльності Державної інспекції України з
питань праці (у т.ч. територіальної державної інспекції праці у Львівській
області). Аналіз діяльності Державної інспекції України з питань праці.
Сутність, завдання та зміст аудиту найму персоналу. Чинники, що
враховуються при аудиті найму персоналу. Показники раціональності підбору
кадрів. Вартість найму персоналу. Витрати на адаптацію персоналу. Перевірка
дотримання законодавства та місії підприємства щодо найму персоналу.
Програма проведення аудиту найму персоналу.
Сутність, завдання та зміст аудиту звільнень персоналу. Динаміка руху
персоналу в організації. Мета аудиту звільнень персоналу. Рівень стійкості
колективу. Оцінка плинності персоналу. Причини звільнень персоналу.
Програма проведення аудиту звільнень персоналу.
Література: 2, 4, 6, 7.
Тема 6. Аудит робочих місць
Основні засади функціонування системи управління охороною праці.
Основні елементи системи управління охороною праці в організації (політика,
організація, планування і реалізація, оцінка, удосконалення). Аудит умов праці,
безпеки та здоров’я. Мета аудиту умов праці. Причини виникнення нещасних
випадків. Типові запитання аудитора для здійснення оцінки виконання програм
безпеки і здоров'я. Аудит робочих місць. Опис робочого місця. Етапи оцінки
придатності робочого місця до користування. Опитувальний лист для
працівників в контексті оцінки робочого місця. Програма проведення аудиту
робочих місць.
Література: 2, 7, 9.
Тема 7: Аудит роботи служб управління персоналом
Напрями діяльності служб управління персоналом. Участь служби
персоналу у створенні організацією вартостей. Ланцюжок створення вартості
організацією. Основні завдання служби управління персоналом в організації.
Критерії аудиту роботи служб управління персоналом. Метою аудиту роботи
служб управління персоналом. Критерії аудиту роботи служб управління
персоналом (суб’єктивні критерії, об’єктивні критерії). Критерії аудиту
персоналу за змістом (економічної ефективності, задоволеності персоналу,

непрямі показники ефективності роботи службовців). Приклад розроблення
системи ключових показників ефективності. Оцінка якості роботи служб
управління персоналом. Процедура оцінки ефективності управління
персоналом. Основні напрями аналізу якості управління персоналом
організації. Програма проведення аудиту роботи служби управління
персоналом.
Література: 2, 6, 7, 10.
Тема 8. Аудит лояльності персоналу
Підходи до визначення лояльності персоналу. Види лояльності
персоналу. Лояльність як властивість особистості. Ситуативна лояльність.
Обов’язкові атрибути лояльності. Рівні лояльності персоналу. Рівні лояльності
персоналу за К. В. Харским. Психологічний підхід до визначення рівня
лояльності персоналу.
Формування
лояльності
персоналу.
Інструменти внутрішнього
маркетингу персоналу для забезпечення його лояльності. Лояльність персоналу
як умова професійної мотивації. Розвиток і підвищення лояльності персоналу.
Оцінка лояльності персоналу. Визначення потенційної лояльності
працівників (індекс дожиття). Індекс OCQ (Organizational Commitment
Questionnaire) для оцінки лояльності персоналу. Оцінка лояльності за
допомогою анкети.
Література: 2, 8.
Тема 9. Аудит розвитку персоналу
Основні засади аудиту розвитку персоналу. Напрями професійного
розвитку персоналу. Класифікація навчальної функції організації. Мета аудиту
розвитку персоналу. Важливість проведення аудиту розвитку персоналу для
організації. Показники оцінки розвитку персоналу. Показники, що
використовуються для оцінки параметрів розвитку та навчання. Економічні
показники навчання персоналу. Визначення необхідності у навчанні персоналу.
Визначення необхідності у навчанні персоналу. Алгоритм визначення
необхідності у навчанні працівника. Оцінка ефективності управління кар’єрою.
Оцінка ступеню поінформованості співробітників про вакантні місця, оцінка
системи заміщення вакантних посад із кадрового резерву організації, оцінка
взаємовідносин між працівниками та їхніми керівниками про цілі кар'єрного
розвитку, оцінка роботи з кадровим резервом. Програма проведення аудиту
розвитку персоналу.
Література: 2, 7.
Тема 10: Аудит винагород
Основні засади здійснення аудиту винагород. Мета аудиту винагород. Місія
аудиту винагород. Аудит відповідності винагород. Політика винагород
(принципи підвищення зарплати, підвищення і пониження по службі, політика
оплати понаднормових, політика оплати під час випробувального терміну,
політика оплати відпускних) . Оцінка надійності та достовірності внутрішнього
контролю за виплатами. Аудит ефективності винагород. Місії аудиту
ефективності винагород (аудит кваліфікації та класифікацій ,аудит

індивідуалізації винагород; аудит соціальних виплат, аудит участі в доходах,
аудит винагороди співробітників відділів продажів). Стратегічний аудит
винагород. Аудит заробітної плати. Мотиваційний аудит.
Література: 1, 2, 6, 7.
Тема 11. Аудит інтелектуального капіталу
Сутність інтелектуального капіталу. Структура інтелектуального
капіталу. Людський капітал. Структурний капітал. Споживчий капітал.
Вартісна оцінка інтелектуального капіталу. Етапи аудиту інтелектуального
капіталу. Процес аудиту інтелектуального капіталу. Застосування
схеми
аудиту інтелектуального капіталу. Документальне оформлення аудиту
інтелектуального капіталу. Формування команди для здійснення аудиту
інтелектуального капіталу. Опис бажаних перетворень, цілей, поля діяльності
та обмежень. Визначення набору оптимальних параметрів активів
підприємства. Присвоєння параметрам верхніх граничних значень. Вибір
методу аудиту інтелектуального капіталу: Методи оцінки інтелектуальної
власності (інтелектуальних активів). Методи оцінки інфраструктури цих
активів. Методи оцінки людських активів: інтерв'ю; тестування та атестація;
виявлення знань; самооцінка; оцінка керівником; оцінка 28оллегами; складання
службового списку.
Література: 2, 9.
Тема 12. Узагальнення результатів аудиту
Поняття аудиторського звіту й аудиторського висновку. Види
підсумкової аудиторської звітності (Експертний акт, аудиторський звіт,
аудиторський висновок). Орієнтовна структура аудиторського звіту.
Обов’язкові реквізити аудиторського звіту. Структура аудиторського висновку.
Види аудиторських висновків за типом: безумовно-позитиний, модифікований
(безумовно-позитивний, умовно-позитивний, негативний, відмова від
висловлення думки). Види аудиторських висновків за впливом викривлень у
звітах: відсутній, обмежений, суттєвий.
Література: 1, 2,5, 6, 7.
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Тема 1. Персонал організації як об’єкт управління
Поняття організації. Організація — головний соціальний інститут
суспільства та суб’єкт соціально-економічних відносин. Персонал організації та
його структура. Людські ресурси, кадри, персонал. Кадрова політика організації
— основа стратегії її розвитку. Завдання управління персоналом. Суб’єкти і
об’єкти кадрової політики та управління персоналом. Методи управління
персоналом. Механізм управління персоналом в умовах економіки знань.
Нормативно-правова база управління персоналом. Науково-методичне,
інформаційне, матеріально-технічне та фінансово-економічне забезпечення
управління персоналом.
Література:8,10,12,9,14,15.
Тема 2. Методологічні аспекти управління персоналом
Мета та основні методи управління персоналом. Використання
соціологічних, соціально-психологічних методів в управлінні персоналом
організації. Основні завдання управління персоналом в установах
Національного банку України. Кодекс законів про працю — основа
функціонування персоналу. Адміністративне, правове та економічне
регулювання в управлінні персоналом організації. Особливості управління
персоналом
в
концепції
інформаційно-трудового
суспільства.
Самоменеджмент. Теорії людських ресурсів, людського та соціального
капіталів в менеджменті персоналу.
Література:1,7,9, 10,14,15
Тема 3. Ресурсне забезпечення управління персоналом
Суть та структурні елементи ресурсного забезпечення менеджменту
персоналу. Центри зайнятості: особливості організації роботи та взаємодія з
кадровими службами підприємств. Управління людськими ресурсами.
Інформаційні банки даних на підприємстві. Рекрутинг. Сучасні форми
забезпечення людськими ресурсами, фінансово-кредитних установ. Діяльність
консалтингових кадрових центрів.
Література:2,3,7,9, 14,15
Тема 4. Соціально-психологічні аспекти управління персоналом
Людина в системі соціальних взаємовідносин. Соціальні взаємодії.
Конфлікти та управління ними. Соціальний розвиток у виробничих колективах.

Соціальні пільги. Психологія мотивації праці. Роль примирення у вирішенні
трудових конфліктів. Трудова дисципліна та особливості її реалізації.
Дисципліна праці та особливості її формування в фінансово-кредитних
установах. Соціально-трудові конфлікти.
Література: 9, 14,15, 15.
Тема 5. Служба персоналу і кадрове діловодство
Кадрова служба: правові та економічні аспекти функціонування. Функції
кадрової служби. Процедури найму та звільнення працівників. Роль кадрової
служби в управлінні персоналом. Кадрова служба та кадрова політика. Кадрове
діловодство: завдання, зміст роботи, використання ІКТ. Кадрова безпека
підприємства.
Література:1,2,9,10,14,15
Тема 6. Планування та формування персоналу
Кадрове планування в системі управління роботою з персоналом в
організації. Методи визначення потреби в кадрах. Нормування персоналу та
облік його чисельності. Суть та принципи маркетингу персоналу. Напрямки
персонал-маркетингу. Особливості співробітництва кадрової служби банку з
іншими державними структурами. Профспілки та їх місце в формуванні
персоналу. Організація планування вертикальної та горизонтальної мобільності
персоналу. Оптимізація чисельності персоналу. Вплив НТП на динаміку
чисельності персоналу.
Література:8,9,10,12,14,15.
Тема 7. Розвиток персоналу
Об’єктивна необхідність постійного розвитку персоналу. Мета, завдання та
соціально-економічне значення розвитку персоналу. Підготовка та підвищення
кваліфікації кадрів. Первинна професійна підготовка кадрів. Післядипломне
навчання керівників та спеціалістів. Система неперервної освіти в умовах
економіки знань.
Література:7,8, 9,14,15
Тема 8. Управління процесами руху персоналу
Мобільність персоналу: суть, форми, особливості в сучасних умовах.
Організація професійно-кваліфікаційного просування виробничого персоналу.

Формування резерву керівників. Особливості руху персоналу в умовах
глобалізації.
Планування кар’єри і самоменеджмент. Етапи кар’єри та пріоритетні
потреби людини на кожному з них. Зарубіжний досвід ієрархії рангів і
просування персоналу. Формування резерву на заміщення вакантних посад.
Типи резерву. Принципи формування та джерела кадрового резерву. Етапи та
форми роботи з резервом. Службово-професійне просування персоналу.
Вивільнення персоналу. Види звільнень. Система заходів по вивільненню
персоналу та особливості її реалізації в банках. Система неперервної освіти та
особливості її функціонування в умовах економіки знань. Рух персоналу.
Горизонтальні та вертикальні переміщення персоналу в організації. Показники
плинності та стабільності кадрового складу, методи їх вимірювання. контроль
якості персоналу.
Література:1,2,3,8,9, 14.
Тема 9. Регулювання трудової діяльності персоналу
Діяльність людини в організації. Поділ праці. Функціональний,
професійний та кваліфікаційний поділ праці. Кооперування. Розстановка
персоналу. Теорії організаційної поведінки. Ціннісні орієнтації людини та їх
реалізація в процесі праці. Індивідуальні та групові інтереси, можливість їх
використання в управлінні персоналом. Мотивація, мотиваційна поведінка,
мотиваційні установки на працю. Теорії мотивації. Характеристика змістових
та процесуальних теорій мотивації. Використання концептуальних положень
мотиваційних теорій в управлінні персоналом. Регламентація робочого часу.
Законодавче регулювання робочого часу. Посадові інструкції та положення про
структурні підрозділи підприємства, їх використання в управлінні персоналом.
Література:1,2,3,4,5,6,9, 11,14.
Тема 10. Управління робочим часом працівників
Поняття робочого часу. Структура робочого часу. Нормування робочого
часу. Раціональна організація робочих місць – важливий чинник використання
робочого часу. Гнучкі режими праці. Реалізація організаційно-економічних
заходів щодо покращення використання робочого часу. Робочий час керівників.
Вільний від роботи час: суть, особливості використання.
Література:1,2,3,4,5,6,8,9, 14.
Тема 11. Створення сприятливих умов праці
Умови праці: суть, класифікація. Норми важкості праці. Оптимізація умов
праці в процесі реалізації здобутків НТП. Техніко-технологічні передумови
створення безпечних умов праці. Охорона праці. Колективні договори як

регламентація послідовного покращення умов праці. Вдосконалення умов праці
– важлива передумова ефективного використання персоналу.
Література:3,7,16, 9, 14.
Тема 12. Оцінювання персоналу
Оцінка персоналу в системі управління людськими ресурсами. Суть, види,
функції та принципи оцінки персоналу. Методи та процедура оцінки персоналу.
Система бальної оцінки персоналу. Оцінка ділових якостей керівників,
спеціалістів. Оцінка результатів праці керівників і спеціалістів. Комплексна
оцінка персоналу за досягнення кінцевих цілей діяльності організації.
Соціально-психологічна оцінка керівників і спеціалістів. Атестація керівників і
спеціалістів. Використання результатів оцінки персоналу в реалізації планів
кар’єри. Посилення мотивації праці як результат оцінки персоналу.
Матеріальна, трудова та статусна мотивація. Соціальна мотивація праці.
Література:9,11,14,15.
Тема 13. Мотивація та стимулювання персоналу
Мотиваційні теорії як передумова створення системи мотивації праці.
Преміальні доплати як мотиватор праці. Матеріальне і моральне стимулювання.
Соціальні пільги в системі мотивації праці. Заробітна плата: суть та роль в
мотивації праці. Диференціація заробітної плати. Об’єктивна оцінка праці в
системі її мотивації. Стимулювання праці працею. Особливості мотивації праці
молодих спеціалістів. Мотивація праці в системі корпоративної соціальної
відповідальності.
Література:9,11,13,15.
Тема 14. Соціальне партнерство в організації
Організація як система соціальних партнерів “роботодавець - наймані
працівники”. Інтереси роботодавця і працівників: спільність і розбіжність,
ймовірність виникнення та їх локалізація. Сучасні механізми запобігання
трудовим конфліктам.
Трипартизм. Роль профспілкової організації в забезпеченні представництва
інтересів найманих працівників. Держава як учасник системи соціального
партнерства. Особливості соціального партнерства в банках.
Колективний договір як головний інструмент зміцнення соціального
партнерства. Закон України “Про колективні договори та угоди”. Колективні
переговори, порядок укладення та реєстрації договору. Строк чинності
колективного договору та контроль за його виконанням. Колективна система
найму працівників та особливості оплати їх праці. Особливості реалізації
контрактної системи найму працівників в банках. Правові особливості
контрактної системи найму на роботу.

Література:9, 12, 14,15.
Тема 15. Ефективність управління персоналом
Теоретико-методологічні засади аналізу ефективності в економіці та в
управлінні. Економічні та соціальні аспекти ефективності роботи з персоналом.
Ділова ефективність: суть, особливості та відмінність від економічної.
Показники ефективності управління персоналом. Система економічних
показників ефективності управління персоналом. Показники соціальної
ефективності управління персоналом. Особливості оцінки роботи працівника
установ НБУ.
Технологія аналізу та оцінки ефективності управління персоналом:
комерційна ефективність, показники бюджетної ефективності, показники
народногосподарської економічної ефективності. Розрахунок та аналіз витрат
пов’язаних з вдосконаленням системи управління персоналом.
Література:2,8,9,10,14, 15.
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