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1. Мета  курсової  роботи  та  загальні  вимоги  до  її
виконання

Відповідно  до  навчальних  планів  підготовки  бакалаврів   студенти  4
курсу  спеціальності  073  “Менеджмент”  виконують  курсову  роботу  з
дисципліни “Управління персоналом”.

Написання  курсових  робіт  посідає  важливе  місце  в  підготовці
кваліфікованих  спеціалістів  за  названими  спеціальностями,  оскільки
виконання  їх  сприяє  поглибленому  вивченню  питань,  що  розглядає
управління персоналом.

Курсова робота являє собою самостійну творчу працю студента і виконує
функцію  контролю  рівня  його  теоретичних  знань  та  практичної
підготовки.

Курсова  робота  з  дисципліни “Управління  персоналом”  є  завершеною
науково-дослідною розробкою конкретної теми, що стосується глибокого і
всебічного дослідження окремих питань, пов’язаних із побудовою системи
управління  персоналом  на  вітчизняних  підприємствах,   визначенням
шляхів  реалізації  кадрової  політики,  вибором  найбільш  ефективної
технології,  засобів  і  методів  кадрової  роботи  стосовно  конкретного
підприємства.

Необхідність  достатньо  повного  розкриття  обраної  теми  вимагає  від
студентів поглибленого вивчення спеціальної літератури, набуття навичок
самостійного опрацювання додаткових джерел інформації, вміння логічно
висвітлювати  проблему  дослідження,  робити  власні  висновки  та
розробляти пропозиції.

Метою виконання курсової роботи є закріплення та поглиблення знань,
отриманих в процесі вивчення курсу “Управління персоналом” опанування
вітчизняного  та  зарубіжного  досвіду  управління  персоналом  набуття
навичок та вмінь подальшого використання цих знань в сучасних умовах
функціонування підприємств.

Курсова  робота  повинна  бути  результатом  економічної  оцінки  діючої
системи управління персоналом на підприємстві. Її виконання потребує від
студента  не  тільки знання  науково-  економічної  спеціальної  літератури,
законодавчих,  нормативно-правових  актів  та  урядових  документів,
регламентуючих проблеми управління персоналом, але й уміння ув’язати
теоретичні питання з практикою діяльності кадрових служб, зробити певні
висновки,  пропозиції  щодо  удосконалення  діючих  механізмів  відбору,
оцінки,  винагороди  та  розвитку  персоналу  підприємства  по  конкретній
проблемі дослідження.

Інформаційну  базу  курсової  роботи  складають  дані  органів  державної
статистики,  матеріали  підприємств,  організацій,  територіальних  органів
управління, періодичних видань.
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Курсова  робота  ілюструється  відповідними  схемами,  графіками,
таблицями,  діаграмами.  Процес  виконання  курсової  роботи  включає
наступні етапи:

 вибір теми;

 складання плану роботи;

 підбір літератури та фактичного матеріалу; 

 написання та оформлення курсової роботи; 

 захист.

2.Етапи виконання курсової роботи

Вибір теми курсової роботи

Вибір теми курсової роботи визначається можливістю збору необхідних
фактичних, звітних та нормативних матеріалів по окремому підприємству,
акціонерному товариству, регіону.

Перелік тем курсових робіт поданий в тематиці курсових робіт (розділ 3
методичних рекомендацій).  Студенти  обирають тему курсової роботи з
цього  переліку  самостійно,з  урахуванням  рекомендацій  наукового
керівника. Крім того, студентам надається право розробляти теми, що не
входять  до  рекомендованої  кафедрою  тематики,  якщо  на  це  є  згода
наукового керівника.

Складання плану курсової роботи

Складання плану курсової  роботи -  важливий і  відповідальний етап її
виконання.План повинен відображати сутність обраної теми, напрямок її
дослідження,  охоплювати ключові  питання теми,  бути чітким і  логічно-
послідовним.  Не  слід  перевантажувати  його  великою  кількістю  питань.
Оптимальною кількістю є 3-4 взаємопов'язаних питання,  які  дозволяють
повністю розкрити тему курсової роботи.Самостійно складений студентом
план  обговорюється  з  науковим  керівником,  у  разі  необхідності
коректується  й  після  цього  затверджується.  Шляхом  систематизації  та
обробки  матеріалів  з  кожної  позиції  плану,  відбувається  формування
тексту  курсової  роботи.Під  час  написання  курсової  роботи,  після
комплексного  опрацювання  зібраного  матеріалу,  план  може
уточнюватися.Зразок  плану  курсової  роботи  наведено  у  розділі  4
методичних рекомендацій.Основою для складання ретельно продуманого
плану  курсової  роботи  є  вивчення  літературних  та  інформаційно-
документаційних джерел.

Вивчення  літературних  та  інформаційно-документаційних  джерел,
складання бібліографії

У  процесі  написання  курсової  роботи  підбираються  і  вивчаються
літературні  та  інформаційно-  документаційні  джерела,  складається
бібліографія.  Самостійний  пошук  літературних  джерел  здійснюється  за
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допомогою  бібліотечних  каталогів  (систематичного,  алфавітного),
бібліографічних довідників. Особливу увагу слід звернути на періодичні
видання:  газети,  журнали,  де  можна  знайти  найновіші  результати
досліджень спеціалістів.  Важливо підібрати джерела сучасної зарубіжної
літератури.  Література  повинна  бути  такою,  яка  висвітлює  загально
теоретичну сторону теми курсової роботи та діючу практику управління
персоналом. При виборі літератури слід звертатися до видань і публікацій
останніх  років,  в  яких  максимально  враховані  діюча  практика,  нові
досягнення,  прогресивні  напрямки  в  економічній,  виробничій  та
комерційній  діяльності  підприємств.Обов'язковим  для  студента  є
дотримання  загальних  правил   обробки  літературних   та   офіційних
джерел.  Спочатку  необхідно  ознайомитися  з  основною  літературою
(загальнотеоретичні  питання  та  спеціальна  економічна  література):
підручниками,  журнальними  і  газетними  статтями,збірниками  наукових
праць, науковими оглядами тощо. Потім вивчається прикладна література
та  офіційні  документи:  законодавчі  акти,  постанови  уряду,  інструкції
підприємств.Відібрана  література  підлягає  уважній  обробці.  Попереднє
ознайомлення  включає  огляд  змісту,  читання  передмови,  анотацій.
Розділи,  що мають  особливе  значення  для  курсової  роботи  обробляють
більш  старанно,  звертаючи  особливу  увагу  на  ідеї  та  пропозиції  щодо
розв’язання  проблемних питань обраної теми курсової роботи, дискусійні
питання, наявність різних точок зору й суперечностей.Велике значення для
всебічного  висвітлення  теми  курсової  роботи,  достатньої  аргументації
висновків має використання оперативних, статистичних та звітних даних,
здійснення  аналізу  зібраного  практичного  матеріалу.В процесі  вивчення
літературних та  офіційних джерел  велике значення  мають конспективні
записи,  виписки  з  текстів,  цитати,  цифровий матеріал,  які  робляться  на
окремих аркушах. При цьому слід обов'язково робити повні бібліографічні
записи джерел: автора, назви книги (статті), видавництва (назви журналу),
року видання, обсягу книги (номера журналу), номера сторінки з тим, щоб
використати  ці  записи  для  підготовки  списку  використаних  джерел  та
зробити  необхідні  посилання  на  джерела  в  тексті  курсової  роботи.
Зроблені  нотатки  групуються  в  окремі  блоки  (по  розділам  роботи).  У
майбутньому складання бібліографії  полегшить роботу над  написанням
розділів курсової роботи.

Збір та обробка фактичного матеріалу

Фактичним матеріалом   для   виконання   курсової  роботи  є  облікова,
звітна інформація, дані  про роботу підприємства, організації, на базі яких
розробляється тема курсової роботи та техніко- економічна і технологічна
документація.  Кількість  та  обсяг  необхідної  інформації  визначається
характером  обраної  теми.Фактична  економіко-виробнича  інформація
збирається у структурних підрозділах підприємства- бухгалтерії, планово-
економічному відділі, відділі праці та заробітної плати, технічному відділі,
в цехах, на дільницях і робочих місцях.
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Джерелами  необхідної  фактичної  інформації  можуть  бути  річні  звіти,
баланси,  статистична  звітність,  технічна,  технологічна  документація,
виробничі, облікові та інші документи, кошториси, технічні та виробничі
звіти  тощо.Під  час  збору  фактичного  матеріалу  необхідно  враховувати
основні вимоги, що пред'являються до інформації: повнота та вірогідність.
Повнота полягає в тому, що студент повинен повністю охопити явище або
елементи процесу, який досліджується, розглянути всі сторони проблеми:
зібрати дані за максимально можливий безперервний термін (щонайменше
- 3 роки). Вірогідність інформації пов'язана із необхідністю отримання в
результаті  дослідження  обгрунтованих  і  правильних  висновків  та
внесенням конкретних пропозицій.При зборі фактичного матеріалу записи
слід  вести  чітко,  охайно,  обов'язково  фіксувати  джерела  отримання
інформації.Після закінчення збору фактичного матеріалу студент повинен
негайно  приступити  до  його  обробки  -  систематизації,  узагальнення,
аналізу  із  застосуванням  статистичних,  економіко-  математичних  та
логіко-конструктивних  методів.  Для  повноти  та  ефективності
використання  студентом  цих  методів  рекомендується  застосування
сучасної електронно-обчислювальної техніки.

Вимоги до змісту, обсягу та структури курсової роботи

Структура роботи зумовлюється послідовністю висвітлення поставлених
у ній завдань і містить вступ, три-чотири основних розділи, висновки. У
кінці роботи наводиться список використаних джерел і додатків.

У  вступі  розкривається  сутність  і  стан  проблеми  дослідження,
обґрунтовується  актуальність  вибраної  теми,  чітко  формулюється  мета
роботи,  ставляться  завдання  для  її  досягнення,  визначається  об'єкт  та
методологія  дослідження,  вказуються  джерела  інформації,  на  базі  яких
виконується робота. Обсяг вступу три-чотири сторінки.

У  першому  розділі  розкривається  теоретичний  аспект  проблеми
дослідження.  Студент  повинен  здійснити  огляд  літературних  джерел  за
темою  курсової  роботи,  критично  проаналізувати  існуючі  точки  зору
вітчизняних та зарубіжних авторів, визначити найважливіші питання, що
потребують  нагального  вирішення.  Цей  розділ  закінчується
аргументованим  особистим  відношенням  студента  до  стану  питань  та
необхідності вирішення проблем в межах обраної теми.

Другий  розділ  -  аналітичний.  Він  присвячується  питанням  аналізу
управлінського  процесу.  Тут  слід  практично  розглянути  діючу
організаційну  структуру  управління  підприємством,  діяльність  відділу
управління  персоналом  (відділу  кадрів),  практику  організації,  оцінки  та
оплати  праці,  соціально-психологічний  клімат  в  колективі.  Теоретичні
положення,  які  були  викладені  у  першому  розділі,  підтвердити
конкретними даними із практичної роботи.

У  другому  розділі  необхідно  провести  економічну  оцінку  сучасного
стану  об'єкта  дослідження,  визначити  якісні  та  кількісні  зміни,  що
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відбуваються протягом останніх трьох-п'яти років. Теоретичні положення
необхідно  супроводжувати  аналізом  статистичних  даних,  прикладом  з
практики  діяльності  підприємств,  з  обов'язковим  наведенням  методики
розрахунку та обґрунтування обчислених показників.

За результатами проведеного аналізу на підставі зібраного, обробленого
та  узагальненого  конкретного  матеріалу  студент  повинен  визначити
позитивні  та  негативні  моменти,  вказати  на  їхні  причини,  наслідки,
встановити фактори та невикористані резерви у забезпеченні ефективної
діяльності працівників підприємства.

У  третьому  розділі  на  підставі  вивчення  спеціальної  літератури,
опанування практики виробничої діяльності підприємств студент повинен
продемонструвати  вміння  самостійно  розробляти  та  обґрунтовувати
пропозиції щодо покращення стану об'єкта дослідження.

У висновках підводяться підсумки проведеного дослідження. Окремими
позиціями  подається  перелік  наукових  і  практичних  результатів,  що
одержані  в  курсовій  роботі  та  викладаються  рекомендації  щодо
впровадження  розроблених  пропозицій.  Обсяг  висновків  три-чотири
сторінки.

Список  використаних  джерел  повинен  включати  перелік  вивчених  та
використаних  робіт  і  економіко-технічну  інформацію.  У  список
включаються  монографії,  підручники,  законодавчі,  урядові,  довідкові
матеріали,  наукові  статті,  газетні  публікації.  Всі  літературні  джерела
подаються в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.
Опис  кожного  джерела  повинен  відповідати  вимогам  бібліографічного
стандарту.

В додатки включаються первинні матеріали, які не ввійшли в основний
текст  курсової  роботи,  аналітичні  матеріали,  копії  документів.  Додатки
оформляються  як  продовження  роботи,  розташовуються  в  порядку
виникнення посилань на них у тексті основних розділів роботи.

Написання та порядок оформлення курсової роботи

Написання курсової роботи розпочинається оформленням завдання (див.
додаток ).  У ньому студент вказує  назву навчального закладу,  кафедру,
спеціальність,  курс,  групу,  семестр,  тему  курсової  роботи,  строк  здачі
завершеної роботи. Завдання містить вихідні дані до роботи (сфера, галузь,
організація,  основні  літературні  джерела,  законодавчі  акти  та  джерела
збору практичних даних). Зміст розділів курсової роботи, що є однією із
складових  завдання  на  курсову  роботу,  включає  перелік  питань,  які
розглядаються  у  роботі.  У завданні  також вказується  перелік  таблично-
графічного матеріалу. Завдання на курсову роботу підписується студентом
та  науковим  керівником  із  вказуванням  дати  його  видачі.Разом  із
завданням  складається  календарний  план-графік  виконання  курсової
роботи  (див.  додаток  ).  У  плані  вказуються  етапи  виконання  курсової
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роботи та перелік питань, які необхідно висвітлити при написанні курсової
роботи,  із  зазначенням  терміну  виконання.Процес  безпосереднього
написання  курсової  роботи  включає  групування,  обробку  та
систематизацію зібраного матеріалу відповідно до змісту. На цьому етапі
уточнюється структура курсової роботи та підбирається ілюстративний і
табличний матеріал. Після цього пишеться чорновий варіант роботи, який
піддається  літературній  обробці  та  редагуванню.  Виклад  всіх  розділів
роботи повинен бути логічним та послідовним. Необхідно стежити за тим,
щоб  у  роботі  не  було  протиріч  між  її  окремими  положеннями.Після
прочитання  науковим  керівником  чорнового  варіанту  курсової  роботи
студент, враховуючи зауваження керівника, оформлює завершену роботу
відповідно до наступних вимог.Курсова робота повинна бути надрукована
або написана від руки чітким, розбірливим почерком, грамотно, охайно,
без  помарок  та  виправлень.Текст  розміщується  на  одній  стороні
стандартного  аркуша  формату  А4  (210х297мм)  через  1,5  міжрядкових
інтервали до 30 рядків на сторінці.  При цьому залишаються поля таких
розмірів: ліве - 30мм, праве – 10мм, верхнє – 20мм, нижнє – 20мм.

Курсова  робота  обов'язково  включає  титульну  сторінку,  яка
оформлюється  згідно  встановленої  форми  (див.  додаток  ),  завдання  на
курсову  роботу,  зміст,  вступ,  основну  частину,  висновки,  список
використаних джерел, додатки.

Заголовки  структурних  частин  курсової  роботи  "ЗМІСТ",  "ВСТУП",
"РОЗДІЛ",  "ВИСНОВКИ",  "СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ",
"ДОДАТКИ" друкують великими літерами симетрично до тексту.

Заголовки  підрозділів  друкують  маленькими  літерами  (крім  першої
великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять.Кожну
структурну  частину  роботи  слід  починати  з  нової  сторінки.Нумерацію
сторінок,  розділів,  підрозділів,  малюнків,  таблиць,  формул  подають
арабськими цифрами без знака №.Першою сторінкою курсової  роботи є
титульний аркуш, який включають до загальної нумерації.Друга сторінка -
завдання на курсову роботу із календарним планом.На третій сторінці має
бути поданий зміст роботи із зазначенням сторінок, на яких розміщуються
відповідні  розділи.Титульну  сторінку,  завдання,  зміст,  першу  сторінку
вступу  не  нумерують.  На  наступних  сторінках  номер  проставляють  у
правому верхньому куті аркуша без крапки в кінці.Номер розділу ставлять
після слова "РОЗДІЛ",  після номера крапку не ставлять,  потім з  нового
рядка друкують заголовок розділу.Підрозділи нумерують у межах кожного
розділу.  Номер  підрозділу  складається  з  номера  розділу  і  порядкового
номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу
повинна  стояти  крапка,  наприклад:  "1.2."  (другий  підрозділ  першого
розділу). У тому ж рядку міститься заголовок підрозділу.

Ілюстрації і таблиці необхідно подавати в курсовій роботі безпосередньо
після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації
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і таблиці, розміщені на окремих сторінках роботи, включають до загальної
нумерації  сторінок.  Ілюстрації  позначають  словом  "Рис."  і  нумерують
послідовно  в  межах  розділу,  за  виключенням  ілюстрацій,  поданих  у
додатках.  Номер ілюстрації  складається  з  номера розділу і  порядкового
номера ілюстрації, між якими ставиться крапка.

Наприклад:

Рис. 2.3 (третій рисунок другого розділу).

Номер ілюстрації, її назва розміщуються послідовно під ілюстрацією.

Цифровий  матеріал  подається  у  вигляді  таблиць.  Таблиці  нумерують
послідовно  в  межах  розділу  (за  винятком  таблиць,  що  містяться  у
додатках).В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці
розміщують надпис "Таблиця" із зазначенням її номера, який складається
із номера розділу та порядкового номера таблиці.

Наприклад:

Таблиця 1.3 (третя таблиця першого розділу).

Кожна  таблиця  повинна  мати  назву,  яку  розміщують  над  таблицею
симетрично до тексту.Слово "Таблиця" і назву починають з великої літери.

При переносі частини таблиці на іншу сторінку над частинами пишуть
слово "Продовження табл." і вказують номер таблиці.

Наприклад:Продовження табл. 1.3.

Формули в курсовій роботі нумерують в межах розділу. Номер формули
складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між
якими  ставлять  крапку.  Номери  формул  пишуть  біля  правого  поля
сторінки на рівні відповідної формули у круглих дужках.

Наприклад:

(2.1) - перша формула другого розділу.

Пояснення значень, символів і числових коефіцієнтів треба подавати під
формулою в тій послідовності, в якій вони містяться у формулі. Значення
кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка.
Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки.Таблиці,
малюнки  та  формули  повинні  розміщуватись  в  курсовій  роботі  після
першого  посилання  на  них  у  тексті.  Посилання  повинні  бути  на  всі
таблиці, малюнки та формули, що містяться у курсовій роботі.Посилання
на ілюстрації вказують порядковим номером ілюстрації. Наприклад: "Рис.
1.2".Посилання  на  формули  вказують  порядковим  номером  формули  в
дужках, наприклад: "... у формулі (2.1)".При посиланні на таблицю слово
"таблиця" в тексті пишуть скорочено, наприклад: "... в табл.1.3".

У  повторних  посиланнях  на  таблиці  та  ілюстрації  треба  вказувати
скорочено слово "дивись",наприклад: "див. табл. 1.3".При використанні у
курсовій  роботі  будь-яких  цитат,  або  статистичних  даних  необхідно
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робити посилання на джерела, з яких вони запозичені. Посилання даються
прямо  в  тексті,  після  закінчення  цитати  у  квадратних  дужках,  в  яких
вказується порядковий номер джерела у списку використаних джерел та
номер відповідної сторінки.

Наприклад:

[8,  с.  15-17]  -  означає,  що  наведені  у  роботі  дані  взято  із  джерела,
позначеного у списку використаних джерел під номером 8 на сторінках 15-
17 цього джерела.

Посилання  на  використані  в  курсовій  роботі  матеріали  з  монографій,
наукових статей та інших джерел можуть здійснюватись методом виносок
під текст роботи, з обов'язковим зазначенням прізвища автора, назви праці,
місця та року видання, сторінки.

Наприклад:

Цитата в тексті: “Організація процесу праці - це процес, який забезпечує
з'єднання робочої сили із засобами виробництва для досягнення визначеної
виробничої мети 1)”.

Відповідне подання виноски у кінці сторінки:

1) Економічний словник / За ред. В.Г. Золотогорова. - Мінськ: Наука і
техніка, 1990. - С.376.

Слід мати на увазі,  що виноски нумеруються в межах однієї сторінки,
тобто  на  кожній  наступній  сторінці  нумерація  виносок  починається  з
цифри 1.

Додатки  оформлюються  після  списку  використаних  джерел  як
продовження курсової роботи і розміщуються в порядку появи посилань на
них в тексті роботи. Посилання на додаток вказують порядковим номером
у  дужках,  наприклад:  "Обсяг  товарної  продукції  за  період,  що
аналізувався,  скоротився  в  1,3  рази  (додаток  1)”.Кожен  додаток
починається  з  нової  сторінки.  Додаток  повинен  мати  заголовок,
надрукований  або  написаний  угорі  малими  літерами  з  першої  великої
симетрично  відносно  тексту  сторінки.У  правому  верхньому  куті  над
заголовком малими літерами з першої великої друкується слово "Додаток"
і  цифра,  що  означає  його  номер.За  необхідністю  до  додатків  доцільно
включати матеріали, що носять допоміжний, роз'яснювальний, довідковий
характер до тексту курсової роботи: таблиці допоміжних цифрових даних,
форми  і  зразки  документів  тощо.Загальний  обсяг  курсової  роботи
визначається  в  межах  25-30  сторінок.  Після  ретельного  оформлення
курсова робота акуратно зшивається.

Захист курсової роботи

Оформлена  у  встановленому  порядку  робота  подається  науковому
керівнику на рецензування не пізніше, як за тиждень до захисту.
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При  позитивній  оцінці  робота  допускається  до  захисту.  Якщо  робота
виконана  всупереч  вимог,  що  викладені  в  методичних  вказівках,  її
повертають  на  доопрацювання.Під  час  захисту  курсової  роботи  студент
повинен розкрити зміст теми, продемонструвати добре знання спеціальної
літератури,  обґрунтувати  зроблені  ним  висновки  та  пропозиції,  дати
відповідь  на  поставлені  запитання.При  підготовці  до  захисту
рекомендується підготувати текст виступу, для викладу якого відводиться
не  більше  10  хвилин.У  виступі  необхідно  обґрунтувати  свій  погляд  на
актуальність вибраної теми, визначити предмет та об'єкт, мету та завдання
дослідження.Для кращого сприйняття виступу основні положення курсової
роботи слід поєднати в окремі блоки і ґрунтовно їх охарактеризувати.

Після  захисту  курсова  робота  оцінюється  на  "відмінно",  "добре",
"задовільно" за національною шкалою, та за відповідними балами ECTS.
Умовою позитивної оцінки курсової роботи є самостійне висвітлення усіх
питань  теми.  Оцінка  ставиться  в  екзаменаційну  відомість  та  залікову
книжку  студента.  У  випадку  незадовільної  оцінки  курсова  робота
допрацьовується і виноситься на повторний захист.

Розподіл балів за виконання курсової роботи

Оцінювання курсової роботи
Пояснювальна
записка

Ілюстративна
частина

Захист роботи Сума

40 10 50 100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі
види навчальної

діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100 А відмінно  

зараховано
82-89 В

добре 
75-81 С
64-74 D

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FX
незадовільно з

можливістю повторного
складання

не зараховано з
можливістю

повторного складання

1-34 F 
незадовільно з

обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

не зараховано з
обов’язковим

повторним вивченням
дисципліни
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3.Тематика курсових робіт
1. Автоматизовані інформаційні системи в управлінні персоналом.
2. Американський  та  японський  методи  роботи  з  персоналом  та

можливості  їх  використання  в  соціально-економічних  умовах
України.

3. Аналіз кадрової ситуації в регіоні.
4. Вдосконалення процесу використання персоналу на підприємстві.
5. Вдосконалення процесу управління персоналом в організації.
6. Використання закордонного досвіду управління персоналом.
7. Використання  методів  економічного  стимулювання  персоналу

підприємств.
8. Використання робочого часу в організації.
9. Використання форм і систем оплати праці на підприємстві.
10.Вимоги  до  ділових,  професійних  та  особистісних  рис  менеджера

кадрової служби.
11.Вплив особистих якостей керівника на діяльність підприємства.
12.Економічна оцінка системи управління персоналом в організації.
13.Ефективність сучасних підходів до підбору персоналу.
14.Ефективність управління персоналом.
15.Забезпечення соціального захисту працівників.
16.Забезпечення умов праці в організації.
17.Кадрова політика на підприємстві.
18.Кадрове діловодство.
19.Кадрове планування в організації.
20.Конфлікт як інструмент розвитку організації.
21.Концепції організації трудових стосунків у сучасній організації.
22.Концепція  «людського  капіталу»,  проблеми  теорії  та  практики  її

використання в управлінні персоналом.
23.Концепція  управління  персоналом,  еволюція  розвитку  підходів  до

управління людськими ресурсами.
24.Корпоративна культура в системі управління персоналом.
25.Лідерство в системі управління персоналом.
26.Методи  вирішення  соціально-трудових  конфліктів  у  трудовому

колективі.
27.Методи добору персоналу на підприємствах.
28.Методи залучення і відбору персоналу на підприємстві.
29.Методи нематеріального стимулювання трудової діяльності.
30.Методи оптимізації кадрового складу підприємства.
31.Методи підтримки працездатності персоналу на підприємстві.
32.Методи планування та оптимізація чисельності персоналу.
33.Методи управління персоналом.
34.Механізм управління персоналом на сучасному підприємстві.
35.Модель  професійної  компетентності  менеджера  з  управління

персоналом.
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36.Моніторинг  персоналу  як  механізм  підтримки  адекватної  кадрової
політики.

37.Мотиваційний клімат в організації. Розробка механізму мотивації до
ефективного використання персоналу підприємства.

38.Мотивація і оцінка персоналу на підприємстві.
39.Мотивація  персоналу  підприємства  за  умов  реалізації

євроінтеграційних пріоритетів.
40.Мотивація продуктивної діяльності персоналу.
41.Організаційна структура управління як об'єкт стратегічних змін.
42.Організація і оплата праці на малому підприємстві.
43.Організація кадрової служби на підприємстві.
44.Організація контролю за виконанням управлінських рішень.
45.Організація  навчання  і  підвищення  кваліфікації  кадрів  на

підприємстві.
46.Основні  підходи  до  оцінки  ефективності  системи  управління

персоналом на підприємстві.
47.Особливості добору менеджерів з персоналу в умовах реформування

економіки в України.
48.Оцінка ділових та особистих якостей персоналу.
49.Оцінка  діяльності  конкретного  функціонального  підрозділу

підприємства.
50.Оцінка результатів діяльності персоналу кадрових служб.
51.Оцінювання та атестація персоналу.
52.Підвищення ефективності навчання персоналу організації.
53.Підвищення ефективності системи оцінки персоналу організації.
54.Підвищення ефективності формування кадрового резерву організації.
55.Підвищення продуктивності праці на підприємстві.
56.Планування використання працівників на підприємстві.
57.Планування використання робочого часу працівниками підприємства.
58.Планування витрат на розвиток персоналу.
59.Планування потреби в персоналі.
60.Планування та формування персоналу.
61.Плинність кадрів та шляхи її скорочення.
62.Правове забезпечення управління персоналом.
63.Проблеми вивільнення персоналу.
64.Проблеми реалізації службової кар’єри в умовах ринкових відносин.
65.Прогнозування потреби у навчанні персоналу.
66.Проектування системи оцінки персоналу на підприємстві.
67.Професійна орієнтація як система.
68.Професійне навчання персоналу.
69.Професійний відбір працівників на вакантні робочі місця
70.Раціоналізація робочих місць на підприємстві.
71.Раціональна організація управлінської праці.
72.Регулювання поведінки персоналу в процесі діяльності організації.
73.Ресурсне забезпечення управління персоналом на підприємстві.
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74.Розвиток ділової кар’єри.
75.Розвиток персоналу.
76.Розробка  ефективного  механізму  набору  та  відбору  працівників  в

організації.
77.Розробка кадрової політики організації,  фірми в сучасних соціальні

економічних умовах.
78.Розробка кадрової стратегії підприємства.
79.Розробка та реалізація кадрової політики на підприємстві.
80.Система  підготовки  та  підвищення  кваліфікації  працівників  на

підприємстві.
81.Системи управління персоналом методом делегування повноважень.
82.Системний підхід в управлінні персоналом.
83.Служби управління персоналом: цілі, завдання і функції.
84.Службова кар’єра та проблеми її реалізації.
85.Соціальне партнерство в організації.
86.Соціальні програми в системі управління персоналом.
87.Соціально-психологічний клімат в колективі.
88.Соціально-трудові відносини в організації.
89.Соціокультурні  технології  та  їх  використання  в  управління

персоналом.
90.Специфіка управління жіночим колективом.
91.Створення кадрового резерву і планування кар’єри персоналу.
92.Стратегічне планування персоналу.
93.Стратегія управління персоналом організації.
94.Сучасні методи атестації персоналу підприємства.
95.Сучасні  методи  організації  безперервної  освіти  персоналу

підприємства.
96.Теоретико-методологічні проблеми управління персоналом.
97.Удосконалення оцінки діяльності управлінських кадрів в організації.
98.Удосконалення процесу розвитку персоналу підприємства.
99.Удосконалення системи матеріального стимулювання в організації.
100. Удосконалення соціально-психологічних методів управління.
101. Управління дисципліною в організації.
102. Управління діловою кар'єрою та службово-професійним зростанням

на підприємстві.
103. Управління інтелектуальним потенціалом організації.
104. Управління кадровою політикою організації.
105. Управління конфліктами та стресами в організації.
106. Управління мотивацією персоналу фірми.
107. Управління персоналом в умовах кризи.
108. Управління персоналом у системі сучасного менеджменту.
109. Управління робочим часом.
110. Управління системою забезпечення охорони праці на підприємстві.
111. Управління системою підвищення кваліфікації в організації.
112. Управління соціальним розвитком колективу.
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113. Управління соціальною структурою в регіоні.
114. Управління трудовим потенціалом організації.
115. Формування ефективного трудового колективу в організації.
116. Формування і оцінка стратегії розвитку персоналу підприємства.
117. Формування і підтримка позитивного іміджу організації.
118. Формування кадрового складу підприємства.
119. Формування колективу організації та його розвиток.
120. Формування політики управління персоналом організації.
121. Формування системи управлінського контролю в організації.
122. Формування трудових ресурсів на підприємстві.
123. Функції управління та шляхи їх адаптації до умов підприємства.
124. Шляхи  підвищення  ефективності  управління  персоналом  на

підприємстві.
125. Шляхи формування принципи і методи роботи з резервом керівних

кадрів.
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4.Орієнтовний план курсової  роботи

Тема: Кадрова політика на підприємстві
Вступ
1. Зміст і завдання кадрової політики на підприємстві
1.1. Типи кадрової політики
1.2. Вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на кадрову 
політику
2. Оцінка кадрової політики на підприємстві
2.1 Характеристика основних техніко-економічних показників діяльності 
підприємства
2.2 Характеристика етапів проектування кадрової політики на підприємстві
2.3 Оцінка програми кадрових заходів на підприємстві
3. Ефективність діючої системи управління персоналом на підприємстві
3.1. Основні підходи до оцінки ефективності управління персоналом
3.2. Взаємозв’язок кадрової політики із стратегією розвитку підприємства
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
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5. Список рекомендованої літератури для виконання курсової 

роботи

Основна
1. Балабанова,  Л. В. Управління персоналом : навч.  посібник для вищих

навч. закл. / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак . - К. : Центр навчальної
літератури, 2011. - 468 с.

2. Крамаренко  В.І.,Холод  Б.І.Управління  персоналом фірми:  навч.
посібник  - К. : ЦУЛ, 2003. - 272 с.

3. Крушельницька,  О.  В.  Менеджмент  персоналу:  навч.посібник  /  О.  В.
Крушельницька, А. А. Котвицький ; Університет сучасних знань. - К.
: Знання України, 2008. - 299 c.

4. Управління  персоналом:  навч.  посібник  /  М.Д.  Виноградський,  С.В.
Беляєва, А.М. Виноградська, О.М. Шканова. - 2-ге вид. - К. : Центр
навчальної літератури, 2009. - 502 с.

Допоміжна
1. Гавкалова, Н. Л. Менеджмент персоналу : навч. посіб. для студ. вищ.

навч. закл. / Н. Л. Гавкалова ; Харківський держ. економічний ун-т. -
Х. : ВД "ІНЖЕК", 2004. - 276 с.

2. Жуковська, В. М. Управління персоналом. Практикум : навч. посібник /
В.  М.  Жуковська,  І.  П.  Миколайчук  ;  Київський  національний
торговельно-економічний ун-т. - К. : 2008. - 293 с. 

3. Карпенко,  С.  В.  Управління  персоналом   :  навч.  посіб.  для
дистантаційного навчання / С. В. Карпенко, О. А. Карпенко ; Відкритий
міжнародний  ун-т  розвитку  людини  "Україна".  -  К.  :  Університет
"Україна", 2007. - 273 с.

4. Качан, Є. П. Управління трудовими ресурсами : навч. посібник / Є. П.
Качан, Д. Г. Шушпанов. - К. : Видавничий дім "Юридична книга", 2003.
- 258 с.

5. Качан, Є. П. Управління трудовими ресурсами: навч. посібник / Є. П.
Качан, Д. Г. Шушпанов. - К. : Видавничий дім "Юридична книга", 2005.
- 359 с.

6. Крушельницька, О. В. Управління персоналом: навч. посібник для студ.
вищих навч. закл. / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. – 2-ге вид.,
перероб. й доп. - К. : Кондор, 2005. - 308 с. 

7. Лук'янихін, В. О. Менеджмент персоналу  : навч. посіб. для студ. вищ.
навч. закл. / В. О. Лук'янихін. - Суми : Університетська книга, 2004. -
590 с.

8. Менеджмент персоналу  : навч. посібник / В. М. Данюк [та ін.] ; заг. ред.
В. М. Данюк, В. М. Петюх ; Київський національний економічний ун-т.
- К. : КНЕУ, 2004. - 398 с.
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9. Менеджмент  персоналу  :  практикум  для  студ.  екон.  спец.  та  спец.
"Менеджмент  організацій"  /  Черкаський  держ.  технологічний  ун-т  ;
уклад. В. І. Хомяков [та ін.]. - Черкаси : ЧДТУ, 2002. - 115 с.

10.Мурашко, М. І. Менеджмент персоналу  : навч. посіб. / М. І. Мурашко. -
3-тє вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2008. - 435 с.

11.Осовська, Г. В. Управління трудовими ресурсами: навч. посіб. для студ.
вищ.  навч.  закл.  /  Г.  В.  Осовська,  О.  В.  Крушельницька  ;  ред.  Є.  В.
Кліменчук. - К. : Кондор, 2003. - 223 с.

12.Петюх,  В.  М.  Управління  персоналом   :  навч.-метод.  посібник  для
самост. вивчення дисципліни / В. М. Петюх  ; Київський національний
економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2007. - 320 с.

13.Савельєва, В. С. Управління персоналом  : навч. посібник для студ. вищ.
навч.  закл.  /  В.  С.  Савельєва,  О.  Л.  Єськов  ;  Донбаська  держ.
машинобудівна академія. - Краматорськ : ДДМА, 2004. - 298 с.

14.Трілленберг, В. Менеджмент персоналу : конспект лекцій і семінарів /
В. Трілленберг. - Т. : Економічна думка, 2000. - 78 с.

15.Управління  людськими  ресурсами   :  понятійно-термінологічний
словник: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / О. В. Антонюк [та
ін.]  ;  ред.  Г.  В.  Щокін [та ін.]  ;  Міжрегіональна академія управління
персоналом. - К. : МАУП, 2006. - 496 с.

16.Управління людськими ресурсами: філософські засади : навч. посібник /
В.  Г.  Воронкова  [та  ін.]  ;  ред.  В.  Г.  Воронкова  ;  Запорізька  держ.
інженерна академія. - К. : Професіонал, 2006. - 567 с.

17.Управління персоналом (Кадровий менеджмент)  : навч. посіб. для студ.
вищ. навч. закл. / І. Б. Чудаєва ; Черкаський держ. технологічний ун-т. -
Черкаси : ЧДТУ, 2004. - 119 с. 

18.Управління персоналом  : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. /
О.  Д.  Матросов  [та  ін.]  ;  Національний технічний ун-т  "Харківський
політехнічний ін-т". - Вид. 2-ге, доп. та перероб. - Х. : НТУ "ХПІ", 2009.
- 248 с.

19.Хміль,  Ф.  І.  Управління  персоналом:  підруч.  /  Ф.  І.  Хміль.  -  К.  :
Академвидав, 2006. - 488 с.

20.Щербак, В. Г. Управління персоналом підприємства / В. Г. Щербак. -
Х. : ХНЕУ, 2005. - 218 с.

21.Янковська, Л. А. Менеджмент персоналу: Підготовка та перепідготовка
працівників підприємства  : навч. посіб. / Л. А. Янковська ; Львівський
ун-т бізнесу та права. - Л. : Видавництво Національного університету
"Львівська політехніка", 2005. - 196 с.

19



 Інформаційні ресурси
(нормативна база, джерела Інтернет, адреси бібліотек тощо)

1. Закон України «Про зайнятість населення» -

https  ://  zakon  .  rada  .  gov  .  ua  /  laws  /  show  /5067-17  

2. Закон України «Про відпустки» – http://zakon 2.rada.gov.ua/laws/show/

504/96-вр

3. Освітній портал – http://nashol.com/knigi-po-menedjmentu/

4. Електронна бібліотека – http://nashol.com/2012062265660/antikrizisnoe-

upravlenie-belyaev-a-a-korotkov-e-m-2011.html

5. Освітній ресурс – http://www.alleng.ru/d/manag/man138.htm

6. Адміністративно-управлінський портал – http  ://  www  .  aup  .  ru  /  books  /  

7. Офіційний інтернет-сайт Держкомстату України – www  .  ukrstat  .  gov  

8. 6 стилів управління персоналом: як стати ефективним менеджером 

https  ://  www  .  eduget  .  com  /  news  /  

6_  stiliv  _  upravlinnya  _  personalom  _  yak  _  stati  _  efektivnim  _  menedzherom  -2547  

9. Інформаційний портал – http://www.zipsites.ru/books/

10. Електронна бібліотека – http://www.knigka.info/

11. Електронна бібліотека – http://mirknig.com/knigi/guman_nauki/

12. Електронна бібліотека – http://www.razym.ru/biz/menedgment/

     13.Бібліотека з менеджменту –  management.com.ua

14. Нормативні акти у сфері управління - inform.od.ua
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Реєстраційний номер: _________.
Дата надходження: "__" ___ 20_ р.

Карпатський інститут підприємництва ВНЗ
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини»України»

Кафедра економіки таменеджменту

КУРСОВА РОБОТА

з                                                          
(назва дисципліни)

на тему:                                                                                                                           

Студента __ курсу, групи ___
галузі знань_____________________

спеціальності                                                       

____________________________ 
(прізвище та ініціали)

Керівник _____________________ 
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала                       
Кількість балів: Оцінка: ECTS    

Члени комісії
_______                                                 
              (підпис)                                             (прізвище та ініціали)

                                             _________
              (підпис)                                             (прізвище та ініціали)

                                               _______
              (підпис)                                             (прізвище та ініціали)

м. Хуст – 20
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________________________________________________________________
(назва  навчального закладу)

Кафедра__________________________________________________
Дисципліна
_________________________________________________________
Спеціальність
_______________________________________________________
Курс _______ Група ________________________ Семестр ___________

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу студента

________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________________________________________
1.Тема проекту роботи _______________________________________
________________________________________________________
2. Строк здачі студентом закінченої роботи _______________________
________________________________________________________
3. Вихідні дані до роботи _______________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки _____________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
5.  Перелік  графічного  матеріалу  (з  точним  зазначенням  обов’язкових
креслень)
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№
п/п

Назва етапів курсової роботи
Список

виконання етапів
роботи

Примітки

Студент ________________________
Керівник  _______________________
________________________________
«___» ___________________ 20 ___ р.      (прізвище, ім’я, по батькові)
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КАРПАТСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

ВІДГУК НА КУРСОВУ РОБОТУ
Студента
____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
Шифр ______________ того,  хто навчається в групі _________ на _____
курс
відділення_______________________________________________________
Курсова робота № ___________ з ___________________________________

(назва навчальної дисципліни)
________________________________________________________________
Тема ________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ № __________ дата одержання ____  __________ 20__р
Керівник ____________________________________________________

(вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові)
Зміст відгуку

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Відгук до захисту «____» ______________ 20 ____ р. __________________

(підпис)
Захист планується о ___________ «______» ____________________ 20 __р.

(час)
________________________________________________________________

(місце роботи комісії)
Курсовий проект захищений «____» __________20 ___ р. з оцінкою ______

Підписи керівника
і членів комісії засвідчую:

__________   _________________    _________________________
__________   _________________    _________________________
   (підпис)      (прізвище, ініціали) (посада)
__________   _________________    __________________________
__________   _________________    __________________________

(підпис; прізвище, ініціали)

«___» _____________ 20 ____ р.
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