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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 

05 Соціальні та 

поведінкові науки  Обов’язкова 

 

Модулів – 4 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

054 «Соціологія» 

Освітньо-професійна 

програма 

«Соціологія» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 2-й 2-й 

 Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90/90 

3-й 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

 

16 год. 8 год. 

Практичні, 

семінарські 

14 год.        - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

36 год. 52 год. 

Індивідуальні 

завдання:  

  20 год.          28 год. 

Вид 

контролю: 

екзамен 

Вид 

контролю: 

екзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Метою курсу «Соціологія управління персоналом» є формування у студентів цілісного 

подання системи роботи з персоналом в організації й можливості використання в ній 

соціологічного знання. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціологія управління персоналом» є : 

- проаналізувати еволюційні підходи до вивчення процесів управління персоналом 

- дати чітке відокремлення поняттям «кадри», «персонал», «людські ресурси», «трудові 

ресурси». 

- розробити моделі стратегічного управління персоналом в сучасних організаціях 

- навчитися конструювати моделі систем управління персоналом 

- вивчити основні технології управління персоналом. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачи повинні: 

знати : 

- особливості управління персоналом як науки й практичної діяльності; 

- структуру персоналу; 

- основні методологічні підходи до організації роботи з персоналом в організації; 

- моделі управління персоналом; 

- вимоги до організації діяльності по управлінню персоналом; 

- вимоги й підходи до управління формуванням персоналу організації; 

- основні методи ділової й особистісної оцінки персоналу; 

- типи кар'єри персоналу. 

вміти : 

-      проводити роботу з організації різних видів роботи з персоналом; 

- організовувати адаптацію, навчання, переміщення, оцінку персоналу; 

- аналізувати структуру персоналу організації; 

- здійснювати внутрішній і зовнішній підбор персоналу; 

- здійснювати планування кар'єри персоналу. 

соціально-особистісні (КСО) 

01 – організовувати власну діяльність; 

визначати цілі та структуру власної діяльності з урахуванням суспільних, державних і 

організаційних інтересів; 

організовувати та контролювати власну поведінку для забезпечення гармонійних стосунків з 

учасниками спільної діяльності; 

02 – обговорювати проблеми загальнонаукового та професійно орієнтованого характеру для 

досягнення порозуміння зі співрозмовниками;  

03 – ураховувати моральні переконання та смакові вподобання у процесі безпечної та 

ефективної діяльності;  

 загальнонаукові компетенції (КЗН)  

01 – чітко уявляти структуру сучасного гуманітарного знання, вміти аналізувати проблеми та 

процеси, що мають соціальне значення; 

02 – наявність та уміння використовувати в соціальних та професійних практиках базові знання; 

          загальнопрофесійні (КЗП) 

01 – забезпечувати адекватний розвиток власних професійних  компетенцій; 

спеціалізовано-професійні (КСП) 

01 – глибоко розуміти суть і соціальну значущість, основні задачі соціолога в умовах 
сучасного суспільства. 

 

 

 



  

     3. Програма навчальної дисципліни 

 
Модуль 1. Методологія управління персоналом 

 
Тема 1. Управління персоналом як наука: об'єкт, предмет методи, функції 

 

Актуальність вивчення курсу «Соціологія управління персоналом». Предмет і об'єкт науки 

управління персоналом. Методи і мова науки управління персоналом. Структура і проблемне 

поле курсу. Завдання і функції курсу.  

 

Тема 2. Персонал організації як соціальний інститут 

 

Сутність і зміст понять «людські ресурси», «трудові ресурси», «персонал», «кадри», 

схожість і відмінність. Переваги використання поняття персонал в рамках курсу. Структура 

персоналу сучасної організації, суб'єкти і об'єкти управління. Основні види структури 

персоналу організації. Соціальна структура персоналу. Властивості персоналу як суб'єкта 

управління. Розгляд персоналу організації як соціального інституту. Система роботи з 

персоналом (кадрова політика, підбір, оцінка, розстановка, адаптація і навчання персоналу).  

 

Тема 3. Методологія управління персоналом організації 

 

Сутність і зміст поняття «управління персоналом». Аналіз концепцій управління 

персоналом. Сучасна концепція управління персоналом організації. Закономірності і принципи 

управління персоналом. Методи управління персоналом організації (адміністративні, 

економічні, соціологічні, психологічні). Фактори, що впливають на управління персоналом в 

організації. Особливості японської і американської моделей управління персоналом. 

Достоїнства і недоліки використання зарубіжного досвіду управління персоналом у вітчизняній 

практиці.  

 

Модуль 2. Стратегічні аспекти роботи з персоналом організації 

 

Тема 4. Система управління персоналом організації 

 

Система управління персоналом організації: сутність, структура, цілі і функції. 

Взаємозв'язок підсистем роботи з персоналом. Принципи і методи побудови системи управління 

персоналом. Особливості діяльності сучасної служби управління персоналом: структура, якісний 

і кількісний склад, основні функції і напрямки діяльності. Основні критерії оцінки діяльності 

служби управління персоналом. Вимоги до фахівців служби управління персоналом. Роль і 

значення діяльності менеджера з персоналу в управлінні персоналом організації.  

 

Тема 5. Стратегічне управління персоналом організації 

 

Кадрова політика організації – основа формування стратегії управління персоналом 

організації. Поняття «стратегічне управління», «стратегічне управління персоналом», «стратегія 

управління персоналом», «система стратегічного управління персоналом». Стратегічне 

управління організацією як передумова стратегічного управління її персоналом. Принципи 

стратегічного управління. Основні етапи стратегічного управління. Система стратегічного 

управління персоналом організації. Цілі і завдання стратегічного управління персоналом. 

Суб'єкт і об'єкт стратегічного управління персоналом. Суть і реалізація стратегії управління 

персоналом організації. Основні властивості стратегії управління персоналом. Управління 

персоналом, що становлять стратегії. Взаємозв'язок стратегії управління персоналом і стратегії 



  

організації. Фактори зовнішнього і внутрішнього середовища, що впливають на розробку 

стратегії управління персоналом. Розробка стратегічного плану управління персоналом. Методи 

стратегічного управління. 

 

 

 

Модуль 3. Технології управління персоналом 

 

Тема 6. Управління формуванням персоналу організації 

 

Аналіз кадрового потенціалу організації. Планування персоналу: цілі, завдання, основні 

види і стадії. Особливості стратегічного, тактичного і оперативного планування персоналу. 

Планування і прогнозування потреби в персоналі. Концептуальні підходи до аналізу робочих 

місць. Зовнішні і внутрішні джерела залучення персоналу. Способи найму на роботу. Переваги і 

недоліки найму тимчасових працівників. Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної посади. 

Механізм професійного відбору персоналу. Методи оцінки і відбору кандидатів на вакантну 

посаду. Принципи професійного підбору персоналу. Особливості формування і управління 

резервом персоналу організації. 

 

Тема 7. Ділова оцінка і розстановка персоналу 

 

Теорія і практика оцінки. Оцінка потенціалу працівника. Оцінка індивідуального внеску 

працівника. Основні методи ділової і особистісної оцінки персоналу. Типові помилки оцінки 

персоналу. Етапи оцінки персоналу. Суб'єкти оцінки персоналу. Атестація персоналу.  

Принципи і методи розстановки персоналу. Ротація персоналу організації. Підвищення 

на посаді або кваліфікації. Переміщення працівників.  

 

Тема 8. Управління адаптацією персоналу організації 

Концептуальні підходи до визначення поняття «адаптація». Адаптація персоналу. 

Адаптація працівника. Види адаптації персоналу організації. Етапи адаптації персоналу. 

Випробувальний термін як основний період адаптації нового співробітника організації. 

Програма введення в посаду. Фактори, що сприяють ефективній адаптації персоналу.  

Особливості управління адаптацією персоналу. Суб'єкти управління адаптацією 

персоналу. Наставництво і консультування як форми управління процесом адаптації персоналу. 

Функції менеджера з персоналу в управлінні адаптацією працівників.  

Тема 9. Організація і управління професійним  

навчанням персоналу 

 

 Основні поняття і концепції навчання. Концепція спеціалізованого навчання. Концепція 

багатопрофільного навчання. Концепція навчання, орієнтованого на особистість. Види 

навчання. Методи навчання персоналу на робочому місці. Методи навчання персоналу поза 

робочим місцем. Метод навчання персоналу «Кейс-стаді». Особливості японського і 

американського підходів до навчання персоналу. 

Роль служби управління персоналом в організації навчання працівників. Функції 

менеджера з персоналу в навчанні працівників організації.  

 

Тема 10. Управління діловою кар'єрою персоналу 

 

Концептуальні підходи до визначення поняття «кар'єра». Поняття і сутність ділової 

кар'єри. Схожість і відмінність понять «кар'єра» і «службово-професійне зростання», «трудова» 



  

і «ділова» кар'єра. Типологія кар'єри. Моделі кар'єри «трамплін», «сходи», «роздоріжжя», 

«змія» (за Егоршиним А.П.). 

Основні етапи кар'єри. Теорія розвитку кар'єри Вудкока М. і Френсіса Д. Підходи до 

аналізу факторів, що сприяють реалізації кар'єри (Подмарков В.Г., Панюков В.С. та Оксамитна 

С.М., Калмик В.А., Лукашевич М.П.). 

Механізм управління діловою кар'єрою персоналу. Суб'єкти і об'єкти в процесі 

управління кар'єрою. Система управління діловою кар'єрою персоналу. 

 

 

Модуль 4. Мотивація трудових відносин 

 

Тема 11. Організація роботи з персоналом 

 

Суть і завдання організації праці. Наукова організація праці. Філософія управління 

персоналом. Забезпечення оптимальних умов праці, режиму роботи і відпочинку. Соціальний 

захист персоналу.  

Мотивація і стимулювання трудової діяльності персоналу організації. Оплата праці 

персоналу. Участь персоналу в управлінні. 

Вивільнення персоналу. Види звільнення. 

 

Тема 12. Конфлікти у сфері управління персоналом  

і методи їх врегулювання  

 

Теоретико-методологічні підходи до визначення поняття «конфлікт». Суть конфлікту у 

сфері управління персоналом. Позитивні і негативні функції конфлікту. Об'єктивні і суб'єктивні 

детермінанти конфлікту. Типологія конфліктів у сфері управління персоналом. Методи 

врегулювання і вирішення конфліктів. Стратегія менеджера з персоналу у врегулюванні 

конфліктів.  

 

 

Тема 13. Оцінка результатів діяльності персоналу організації 

 

Аналіз і опис роботи. Оцінка результатів праці персоналу організації. Чинники, що 

враховуються при проведенні оцінки результативності праці. Показники оцінки результатів 

праці. Основні методи оцінки результатів праці управлінських працівників. 

Оцінка результатів діяльності підрозділів управління персоналом і організації в цілому. 

Фактори якості праці. 

 

 



1. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів і тем 

 

Усьо

го 

 

Л п лаб інд с.р. 

1 

Тема 1. Управління персоналом як наука: об'єкт, предмет методи, функції 6 2 - - - 4 

Тема 2. Персонал організації як соціальний інститут 6 - 2 - - 4 

Тема 3. Методологія управління персоналом організації 8 2 2 - - 4 

Тема 4. Система управління персоналом організації 8 2 - - - 6 

Тема 5  Стратегічне управління персоналом організації 8 - 2 - - 6 

Тема 6. Управління формуванням персоналу організації 8 2 - - - 6 

Тема 7. Ділова оцінка і розстановка персоналу 10 2 2 - - 6 

Тема8. Управління адаптацією персонала організації 8 2 - - - 6 

Тема 9. Організація і управління професійним  

навчанням персоналу 
6 2 - - - 4 

Тема 10. Управління діловою кар'єрою персоналу 10 2 2 - - 6 

Тема 11. Конфлікти у сфері управління персоналом і методи їх врегулювання  6 - 2 - - 4 

Тема 12. Оцінка результатів діяльності персоналу організації 8 - 2 - - 6 

Разом 92 16 14 - - 62 



  

5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 2. Персонал організації як соціальний інститут 2 

2 Тема 3. Методологія управління персоналом організації 2 

3 Тема 5  Стратегічне управління персоналом організації 2 

4 Тема 7. Ділова оцінка і розстановка персоналу 2 

5 Тема 10. Управління діловою кар'єрою персоналу 2 

6 Тема 11. Конфлікти у сфері управління персоналом і методи їх 

врегулювання 

2 

7 Тема 12. Оцінка результатів діяльності персоналу організації 2 

 

 

6. Самостійна робота 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

 

 

1 Тема 1. Управління персоналом як наука: об'єкт, 

предмет методи, функції 

4 

2 Тема 2. Персонал організації як соціальний інститут 

 

4 

3 Тема 3. Методологія управління персоналом організації 

 

8 

4 Тема 4. Система управління персоналом організації 12 

5 Тема 5  Стратегічне управління персоналом організації  12 

6 Тема 6. Управління формуванням персоналу організації 10 

7 
Тема 7. Ділова оцінка і розстановка персоналу 

10 

8 
Тема8. Управління адаптацією персонала організації 

10 

9 Тема 9. Організація і управління професійним  

навчанням персоналу 

10 

10 Тема 10. Управління діловою кар'єрою персоналу 8 

11 
Тема 11. Організація роботи з персоналом 

 6 

12 Тема 12. Конфлікти у сфері управління персоналом  

і методи їх врегулювання  

4 

13 
Тема 13. Оцінка результатів діяльності персоналу 

організації 

6 

 
7. Індивідуальні завдання 

 
Індивідуальне науково-дослідне завдання (далі ІНДЗ) необхідне для систематизації, 

закріплення і розширення теоретичних і практичних знань з дисципліни «Соціологія 

управління персоналом». ІНДЗ дозволяє студентам опанувати необхідними практичними 



  

навичками при вирішенні конкретних практичних завдань, розвитку навичок самостійної 

роботи й оволодіння методикою ведення наукових досліджень, пов'язаних з темою ІНДЗ. 

Метою виконання ІНДЗ є закріплення і поглиблення теоретичного матеріалу і 

практичних навичок з питань нормативно-правового забезпечення управління персоналом в 

Україні, особливостей здійснення процесу управління персоналом на сучасному 

підприємстві, вивчення зарубіжного опиту управління персоналом, забезпечення 

впровадження інноваційних підходів щодо управління персоналом. 

При виконанні ІНДЗ студент повинен продемонструвати вміння у сфері науково-

дослідної діяльності, вміння аналізувати нормативно-правові акти, що регламентують 

управління персоналом на підприємствах в Україні, вміння творчого й оригінального 

вирішення актуальних завдань. 

ІНДЗ студенти виконують самостійно протягом вивчення дисципліни з проведенням 

консультацій викладачем дисципліни відповідно до графіка навчального процесу. 

ІНДЗ припускає зміст наступних елементів наукового дослідження: 

-  

-  до вирішення поставленого завдання; 

- 
досліджень за даною темою; 

- застосування творчого підходу й відбиття власного бачення вирішення 

поставленого завдання. 

Практична значущість полягає в обґрунтуванні реальності її результатів для потреб 

практики. Під реальністю розуміється робота, що за своїм змістом відповідає існуючим 

проблемам, результати якої можуть бути використані різними підприємствами, які 

здійснюють управління персоналом, для вирішення існуючих проблем. 

Комплексний і системний підходи використається для розкриття теми й полягає у 

тому, що предмет дослідження підлягає багатобічному вивченню: теоретичні положення, 

практичні рішення й наробітки, аналіз, шляхи поліпшення й умови реалізації. При цьому 

необхідно дотримувати взаємозв'язку, послідовності й логічності викладу. 

Використання сучасних теоретичні методології і наукові розробки досліджень за 

даною темою необхідно для проведення аналізу й обґрунтування засобів поліпшення ряду 

аспектів предмета й об'єкта дослідження. Для цього треба використати сучасні вітчизняні й 

закордонні результати досліджень. 

Під час вивчення дисципліни студенти виконують одне комплексне ІНДЗ. 

ІНДЗ повинно містити наступні розділи: 

1. Титульний аркуш містить: 

-  

-  

-  

-  

-  

- – день, місяць, рік; 

- і у журналі для реєстрації 

письмових робіт студентів, що підлягають обов'язковій здачі викладачам. 

2. Зміст. Відбиває назву розділів (параграфів і т.п.) письмової роботи, які 

розкривають зміст ІНДЗ. Всі сторінки нумеруються (праворуч угорі). Винятком є титульний 

аркуш, тому нумерацію починають із цифри «2». 

3. Вступ. Розкриває сутність, стан наукового завдання і її значення роботи. Тут же 

вказуються мету й завдання дослідження. 

4. Основна частина. Розкриває наукове дослідження і відповідає обраній темі, вступу 

й висновкам ІНДЗ. 



  

5. Висновки. У висновках указують результати, отримані при проведенні 

дослідження, пропозиції або рекомендації щодо вирішення поставленого завдання 

відповідно до результатів дослідження. 

6. Список літератури. Джерела розміщують за абеткою прізвищ авторів або 

заголовків. Оформлення виконують в такому порядку: 

-правові акти (Конституція, Закони, ГОСТ, ДСТУ й т.д.); 

використана література (у т.ч. періодична); 

 

вкою, яка інформація утримується на цьому 

сайті (порталі). Не допускається вказівка пошукових сайтів. 

7. Додаток. До додатків можуть входити різноманітні таблиці, ілюстрації, схеми, 

діаграми та ін. У разі їх наявності оформлення відбувається наступним чином: після списку 

літератури оформляють окрему сторінку з написом у центрі: „ДОДАТКИ”, номер якої є 

останнім, котрий ставиться до обсягу ІНДЗ. Нумерацію додатків виконують шляхом 

використання заголовних букв алфавіту (А, Б, В,...), які розміщають праворуч у верхньої 

частині аркуша. 

8. Вимоги до оформлення. Обсяг роботи 20 друкованих сторінок шрифт Times New 

Roman, 14, полуторний інтервал; поля: 20мм з усіх сторін.  

Теми для написання ІНДЗ 

Розробка методологічного та методичного інструментарію щодо управління 

персоналом на прикладі сучасної організації за вільним вибором студента. 

 

8. Методи навчання 

 
Лекції, які проводяться на основі словесних методів навчання та елементів 

проблемного навчання, евристичної бесіди та супроводжуються мультимедійними 

презентаціями. 

Під час практичних занять в навчальному процесі використовуються наступні: 

розв’язання типових та ситуаційних завдань, ділова гра, імітаційні тренінги, кейс-технології, 

інформаційні технології, що базуються на використанні електронно-обчислювальної техніки 

і засобів машинної графіки.. Під час занять семінарських – майстер-класи, дискусії, брейн-

ринги, тестовий контроль. 

При організації самостійної роботи студентів перевага надається розрахунковим 

роботам, написанню есе та індивідуальних науково-дослідних робіт з подальшим публічним 

виступом у групі, розробці різних портфоліо тощо.  

 
9. Методи контролю 

 
Поточний контроль знань студентів з дисципліни проводиться за такими 

формами: 

а) під час семінарських занять: 

- опитування (усне, письмове) або тестування знань студентів з теоретичного 

матеріалу; 

- оцінка виконання ситуаційних вправ та проблемних завдань під час заняття; 

б) за результатами виконання завдань самостійного опрацювання (індивідуальних завдань): 

-   оцінка виконання домашніх завдань; 

-   презентація індивідуальних завдань; 

-  обговорення матеріалів для самостійного опрацювання з поставленого проблемного 

питання. 

Підсумковий контроль проводиться у вигляді екзамену. 



  

 

 

 

 

 

 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за результатами контролю 

знань 

 
 

№  

п/п 

 

Вид роботи 

Максим. к-сть 

балів  

за вид роботи 

К-сть  видів  

роботи  

д/з 

 Заг. к-

стьбалів  

         д/з 

 

Основні види діяльності 

 

1 Робота на семінарському занятті 3/- 7/-       21/- 

2 Самостійна робота на занятті 3/5 7/4 21/20 

3 Модульний контроль 5 2/2 10/10 

4 Виконання завдання самостійної роботи  5/10 7/4 36/40 

5 Виконання індивідуального завдання 12 1/1 12/12 

6 Тестування 10 /1    /10 

7 Контрольна робота 8 /1    /8 

Всього: 
  100 

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота ІНДЗ Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий модуль  

2 
- 

12 100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7      

10 10   20   10 10 8 20      

 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

 

 

 

ЕСТS 

Оцінка ECTS     Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

зараховано 

матеріал засвоєний на високому рівні 

 
82-89 В 

 

Добре 

зараховано 

матеріал засвоєний на рівні вище середнього 

 



  

75-81                С Добре 

зараховано 

в цілому матеріал курсу засвоєний за 

винятком окремих теоретичних положень 

 
66-74 D  Задовільно  

зараховано 

матеріал курсу засвоєний нижче середнього 

60-65 Е  Задовільно 

зараховано 

рівень засвоєння матеріалу задовольняє 

мінімальним вимогам 
35-59               FX                             Незадовільно 

не зараховано 

з можливістю повторного складання 

0-34             F Незадовільно 

не зараховано 

з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни  

 

12. Методичне забезпечення 
1. НМКД з дисципліни «Соціологія управління персоналом». 

2. ОПП з напряму підготовки «Соціологія». 

3. Програма навчальної дисципліни «Соціологія управління персоналом». 

4. Методичні рекомендації з дисципліни «Соціологія управління персоналом». 

5. 6. Методичні рекомендації щодо самостійної підготовки до занять. 

7. Методичні рекомендації для виконання індивідуального завдання з дисципліни. 

8. Завдання для самостійної роботи. 

9. Питання до екзамену. 

13. Рекомендована література 
 

Базова 

1. 1.  Алавердов А.Р. Управление персоналом: Учебное пособие / А.Р. Алавердов, 

Е.О. Куроедова, О.В. Нестерова. - М.: МФПУ Синергия, 2013. - 192 c. 

2. Бухалков, М.И. Управление персоналом: развитие трудового потенциала: Учебное 

пособие / М.И. Бухалков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 c. 

3. Веснин В. Р. Практический менеджмент персонала : пособие по кадровой работе / 

В. Р. Веснин. – М. : Юристъ, 2001. – 495 с. 

4. Гримблат С. Стратегия управления персоналом (взгляд из будущего  

в будущее) / С. Гримблат, М. Воронов. – К. : Ника-Центр, 2004. – 190 с. 

5. Журавлев П. В. Мировой опыт в управлении персоналом : обзор зарубеж. 

источников / П. В. Журавлев. – М. ; Екатеринбург : Изд-во Рос. экон. акад. им. Г. В. 

Плеханова ; Деловая кн., 1998. – 232 с. 

6. Егоршин А. П. Управление персоналом : [учеб. для вузов] / А. П. Егоршин ; 

Нижегород. ин-т менеджмента и бизнеса. – Н. Новгород, 2001. – 716 с. 

7. Лукашевич Н. П. Производственная адаптация как элемент трудовой карьеры 

работника / Н. П. Лукашевич. – К., 1989 – 115 с. 

8. Маслов В. О стратегическом управлении персоналом / В. Маслов // Пробл. теории 

и практики упр. – 2002. – № 5. – С. 99–105. 

9. Михайлева Е. Г. Составляющие современной кадровой политики организации в 

эмпирическом измерении / Е. Г. Михайлева, Д. В. Недогонов // Вісн. післядиплом. освіти. – 

2007. – № 7. – С. 133–141. 



  

10. Михайлева Е. Г. Управление человеческими ресурсами: проблема вхождения 

Украины в мировое сообщество (на примере Харьковского региона) : отчет об исследовании / 

Е.  Г. Михайлева ; Харьк. гуман. ун-т «Нар. укр. акад.». – Х. , 2004 – 151 с. 

11. Моргунов Е. Б. Управление персоналом: исследование, оценка, обучение : учеб. 

пособие / Е. Б. Моргунов. – М. : Бизнес-шк. "Интел-Синтез", 2000. – 260 с. 

12. Одегов Ю. Г. Управление персоналом : учеб. для студентов экон. 

специальностей / Ю. Г. Одегов, П. В. Журавлев ; Ком. труда и занятости правительства 

Москвы ; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. – М. : Финстатинформ, 1997. – 877 с. 

13. Шкатулла В. И. Настольная книга менеджера по кадрам: задачи и структура 

кадровой службы: упр. дисциплинар. отношениями: организац. деятельность отд. персонала: 

образцы кадровых док. / В. И. Шкатулла. – М. : НОРМА–ИНФРА-М, 1998. – 522 с. 

14. Щекин Г. В. Теория кадровой политики : монография / Г. В. Щекин. – К., 1997. – 

175 с.  

 

Допоміжна 

1. 7 Агламишьян В. Карьера начинается в вузе? [Электронный ресурс] /  

В. Агламишьян. – Режим доступа :  http://www.ubo.ru/articles/?cat=100&pub=269 

2.Александрова Е. Кадровые агентства: нанимать или не нанимать? / Е. Александрова 

// Упр. персоналом. – 2004. – № 15. –  С. 49–51. 

3.Алексеева Н. Расправить крылья: (дефицит специалистов рабочих профессий) / Н. 

Алексеева // Инвестгазета. – 2007. – № 31. – С. 52–54. 

4.Андреев Н. Гонка за карьерой : [новое поколение россиян – карьеристы] / Н. 

Андреев // Огонек. – 2004. – № 9. –  С. 30–33. 

5.Андреева Т. Изменения и внутрифирменные коммуникации / Т. Андреева // Упр. 

персоналом. – 2002. – № 10. –  С. 54–55. 

6.Анисимов В. М. Кадровая служба и управление персоналом организации : 
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