
МІЖРЕГІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Методичні рекоМендації 
щодо забезпечення  

саМостійної роботи студентів
з дисципліни

“МаркетинГ  персонаЛу”
(для магістрів)

Київ 
ДП «Видавничий дім «Персонал»

2015



Підготовлено доцентом кафедри управління персоналом та економіки праці  
Л. В. Бірдус  

Затверджено на засіданні кафедри управління персоналом та економіки 
праці (протокол № 2 від 22.09.11)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

бірдус Л. в. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостій-
ної роботи студентів з дисципліни “Маркетинг персоналу” (для ма- 
гістрів).  — К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2015. — 43 с.

Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, тематичний 
план, зміст самостійної роботи з дисципліни “Маркетинг персоналу”, вказів-
ки до виконання контрольної роботи, теми контрольних робіт, питання для 
самоконтролю, критерії оцінювання знань студентів, а також список літера-
тури.

© Міжрегіональна Академія 
управління персоналом (МАУП),  2015

© ДП «Видавничий дім «Персонал», 2015



3

пояснювальна записка

“Маркетинг персоналу” є однією з дисциплін, яка посідає важли-
ве місце у системі контролю і оцінювання ефективності методів та ре-
зультатів управлінської діяльності організацій (підприємств, установ) 
різних форм власності.

Однією з основних форм вивчення дисципліни “Маркетинг персо-
налу” — самостійна робота студентів.

Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, 
суттєвим чинником у формуванні вміння навчатися, активізації засво-
єння студентом знань та їх реалізації, основним засобом опанування 
навчального матеріалу в позааудиторний час.

Мета самостійної роботи студентів — сприяння засвоєнню у повно-
му обсязі навчальної програми дисципліни “Маркетинг персоналу” та 
формування вміння самостійно працювати, що є важливою освітньою 
та професійною якістю, сутність якої полягає у систематизації, плану-
ванні та контролі власної діяльності.

завдання самостійної роботи студентів — засвоєння певних знань, 
умінь, навичок, закріплення та систематизація здобутих знань, їх за-
стосування при виконанні практичних завдань та творчих робіт, а та-
кож виявлення прогалин у системі знань із предмета “Маркетинг пер-
соналу”.

Зміст самостійної роботи студента визначається навчальною  
програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями ви-
кладача. Вона забезпечується системою навчально-методичних засо-
бів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни “Маркетинг 
персоналу”: навчальними та методичними посібниками, методичними 
матеріалами для самостійної роботи студентів, конспектом лекцій, пе-
ріодичними виданнями тощо.

Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни “Маркетинг 
персоналу” організовується з дотриманням низки вимог:

• надання детальних методичних рекомендацій щодо виконання 
роботи;

• забезпечення можливості творчого підходу у виконанні робо-
ти, не обмежуючи освітній процес виконанням стандартних  
завдань;

• підтримка у процесі виконання самостійної роботи постійного 
взаємозв’язку між викладачем та студентами. 
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Студенти, які розпочинають вивчати дисципліну “Маркетинг пер-
соналу”, повинні отримувати інформацію у викладача щодо організації 
самостійної роботи, її форм та видів, термінів виконання, форм конт- 
ролю та звітності, кількості балів за виконання завдань.

Перелік завдань для самостійної роботи, форми її організації та 
звітності, термін виконання та кількість отриманих балів за виконані 
завдання, визначаються викладачем кафедри при розробці робочої 
навчальної програми дисципліни (розділу “Самостійна робота сту-
дентів”).

Організація і контроль процесу та змісту самостійної роботи, її ре-
зультатів здійснюються викладачами кафедри.

Оцінки (бали), одержані студентами за виконання різних видів са-
мостійної роботи, фіксуються викладачами і доводяться до відома сту-
дентів.

ТЕМаТиЧниЙ план 
дисципліни  

“МаркЕТинг  пЕрсоналу”

№
пор. Назва змістового модуля і теми

1
2
3

змістовий модуль і. теоретико-методологічні засади  
маркетингу персоналу
Концепція маркетингу персоналу. Змістові аспекти
Маркетингова інформація як ресурс кадрової діяльності

Організація маркетингу персоналу та методика проведення 
досліджень

4
5
6
7

змістовий модуль іі. Маркетинг персоналу на ринку праці
Розробка вимог до персоналу організації 

Визначення потреби в персоналі

Розрахунок планових витрат на персонал

Пошук, набір і відбір персоналу

8
9

змістовий модуль ііі. оцінка діяльності, навчання  
і розвиток персоналу
Маркетингова оцінка і мотивація діяльності персоналу
Планування, організація навчання і розвиток персоналу
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10
11

змістовий модуль іV. управління та стратегічне  
планування у сфері маркетингу персоналу
Система управління маркетингом персоналу

Стратегічний маркетинг персоналу

Разом годин: 144

зМІсТ саМосТІЙної робоТи
з дисципліни  

“МаркЕТинг  пЕрсоналу”

змістовий модуль і. теоретико-методологічні засадии  
маркетингу персоналу

Тема 1. концепція маркетингу персоналу.  
змістові аспекти   

Сутність поняття “маркетинг персоналу”. Основні принципи та 
функції маркетингу персоналу. Змістові аспекти маркетингу персо-
налу. 

 Маркетинг персоналу як вид управлінської діяльності. Розуміння 
маркетингу персоналу в широкому і вузькому значенні. Товар “робо-
ча сила” і його особливості. 

Маркетинг персоналу як філософія й основа стратегічного 
управління персоналом. Мета і завдання маркетингу персоналу. 
Взаємозв’язок маркетингу персоналу, стратегії, управління персона-
лом і кадрової політики.

Поняття людської діяльності. Теорія діяльності. Проблеми роз-
робки теорії діяльності. Вплив теорії діяльності на теорію і практику 
маркетингу персоналу. 

Методологія маркетингу персоналу. Натуралістичний і діяльніс-
ний підходи у сфері людської діяльності. Двоїстий характер марке-
тингу і його прояви у маркетингу персоналу.

Психолого-соціальні та культурні аспекти маркетингу персоналу.

контрольні питання і навчальні завдання
1. Чим відрізняється маркетинг від маркетингу персоналу?
2. Що передбачають теоретико-методологічні засади управління 

маркетингом персоналу?
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3. Маркетинг персоналу в широкому і вузькому значенні слова. 
Дайте визначення цих понять.

4. Маркетинг персоналу як філософія й основа стратегічного 
управління персоналом. 

5. Як можна охарактеризувати етапи маркетингової діяльності в 
галузі персоналу?

6. Назвіть мету і завдання маркетингу персоналу. У чому полягає 
взаємозв’язок маркетингу персоналу, стратегії, управління пер-
соналом і кадрової політики?

7. Які зовнішні і внутрішні фактори визначають напрям марке-
тингу персоналу?

8. Охарактеризуйте поняття людської діяльності. Теорія діяль-
ності, вплив її на теорію і практику маркетингу персоналу.

9. Методологія маркетингу персоналу. Натуралістичний і діяль-
нісний підходи у сфері людської діяльності. 

10.  У чому виявляється психолого-соціальний і культурний вплив 
маркетингу на маркетинг персоналу?

Література [1–4; 9; 10; 13; 14; 25; 27; 31; 36; 45; 59; 60]

Тема 2. Маркетингова інформація як ресурс  
кадрової діяльності 

Система інформаційного забезпечення руху робочої сили. Ринок 
кадрової інформації. Структура і механізм функціонування ринку 
робочої сили. Інформаційна політика у сфері робочої сили. Характе-
ристика інформаційного простору ринку праці України.

Одержання маркетингової інформації на ринку робочої сили. 
Система інформування щодо робочої сили на рівнях підприємство –  
галузь – місто — регіон – країна. Формування і розвиток маркетин-
гових відносин на інформаційному ринку праці. Проблеми інформа-
ційного забезпечення діяльності підприємницьких структур на прин-
ципах маркетингу персоналу.

Застосування нових інформаційних технологій. Теоретична і мето-
дологічна бази процесів управління інформаційною діяльністю госпо-
дарських утворень в умовах формування ринкових відносин. Поняття 
“інформаційне забезпечення”. Інформаційне забезпечення маркетингу 
персоналу. Організація інформаційних потоків між суб’єктами ринку.

Статистична інформація як найповніше розроблений сегмент ін-
формаційного забезпечення маркетингу персоналу.
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контрольні питання і навчальні завдання
1. Система інформаційного забезпечення руху робочої сили. Ри-

нок кадрової інформації.
2. Охарактеризуйте структуру і механізм функціонування ринку 

робочої сили.
3. Інформаційна політика у сфері робочої сили. Дайте характерис-

тику інформаційного простору ринку праці України.
4. Поясніть систему інформування щодо робочої сили на рівнях 

підприємство — галузь — місто — регіон — країна.
5. Формування і розвиток маркетингових відносин на інформа-

ційному ринку праці. Проблеми інформаційного забезпечення. 
6. Розкажіть про застосування нових інформаційних технологій.
7. Теоретична і методологічна бази процесів управління інформа-

ційною діяльністю господарських утворень в умовах формуван-
ня ринкових відносин.

8. Що означає поняття “інформаційне забезпечення”? Інформа-
ційне забезпечення маркетингу персоналу. 

9. У чому виявляється організація інформаційних потоків між 
суб’єктами ринку?

Література [4; 6–8; 10; 14; 16; 18–20; 25; 29; 31; 34; 46; 62]

Тема 3. організація маркетингу персоналу  
та методика проведення досліджень  

заняття 1. організація маркетингу персоналу як структури  
                            і процесу

Основи організації маркетингу персоналу як структури і процесу. 
Праця, умови праці, робочі місця як продукти маркетингу. Органі-
зація ефективного функціонування маркетингових комунікаційних 
систем на ринку праці.

Цілі компонентів системи управління персоналом. Формування 
ефективної керованої трудової сфери (держави). Одержання прибут-
ку за допомогою ефективного використання людських ресурсів. За-
безпечення ефективної діяльності (служба зайнятості). Одержання 
прибутку за допомогою сприяння зайнятості (недержавні структу-
ри). Завдання суб’єктів управління маркетингом персоналу. 

Функції маркетингу персоналу. Структура маркетингу персоналу. 
Методи маркетингу у сфері управління персоналом.
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контрольні питання і навчальні завдання
1. Що таке праця, умови праці, робочі місця як продукти марке-

тингу?
2. Що необхідно для ефективного функціонування маркетинго-

вих комунікаційних систем на ринку праці?
3. Які цілі компонентів системи управління персоналом? Форму-

вання ефективної керованої трудової сфери (держави).
4. Назвіть джерела одержання прибутку за допомогою ефективно-

го використання людських ресурсів.
5. Які шляхи забезпечення ефективної діяльності (служба зайня-

тості)? Одержання прибутку за допомогою сприяння зайнятос-
ті (недержавні структури).

6. Які завдання суб’єктів управління маркетингом персоналу?
7. Охарактеризуйте функції, структуру, методи маркетингу у сфе-

рі управління персоналом.  

Література [6; 7; 14; 20; 29; 31; 33; 38; 41; 45; 49; 57; 62]

заняття 2. організація досліджень  
                            у сфері маркетингу персоналу

Маркетингові дослідження на ринку праці. Дослідний (аналі-
тичний) і комерційний маркетинг персоналу. Організація збору ін-
формації для прийняття кадрових рішень. Методи обробки кадрової 
маркетингової інформації. Інтегровані рішення в умовах різнокрите-
рієвого вибору. Єдина система маркетингового обліку. Організація 
моніторингу і дослідження ринкового оточення. 

Дослідження факторів, що впливають на маркетинг персоналу. 
Зовнішні фактори: ситуація на ринку праці, розвиток технології,  
особливості соціальних потреб, розвиток законодавства, кадрова по-
літика. Характеристика зовнішніх та внутрішніх факторів впливу. 

контрольні питання і навчальні завдання
1. Маркетингові дослідження на ринку праці. Дослідний (аналі-

тичний) і комерційний маркетинг персоналу. 
2. Організація збору інформації для прийняття кадрових рішень. 
3. Які методи обробки кадрової маркетингової інформації ви зна-

єте?
4. Інтегровані рішення в умовах різнокритерієвого вибору.
5. Єдина система маркетингового обліку. Організація моніторин-

гу і дослідження ринкового оточення.
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6. Дослідження факторів, що впливають на маркетинг персоналу.
7. Які зовнішні фактори визначають напрям маркетингу персо- 

налу?
8. Які внутрішні фактори визначають напрям маркетингу персо-

налу?

Література [12; 14; 28; 31; 35; 36; 39; 47; 54; 58; 62]

тестові  завдання

1. Маркетинг персоналу — це:
а) діяльність;
б) функція; 
в) процес;
г) а, б, в;
д) форма та зміст.

2. Комерційна інформація використовується:
а) в управлінні маркетингом робочої сили;
б) державними центрами зайнятості;
в) в інформації на ринку праці.

3. Елементи маркетингу персоналу — це:
а) комплексне вивчення ринку робочої сили;
б) планування професійного розвитку і становлення кадрів;
в) виявлення потреби в персоналі;
г) усі разом та інші елементи.

4. Система маркетингу персоналу — це:
а) сукупність підсистем системи управління персоналом;
б) підсистема системи управління персоналом;
в) підсистема трудових відносин;
г) система розвитку кадрів.

5. Інформаційний простір ринку праці визначається:
а) правовим забезпеченням;
б) масштабом технологічної сфери;
в) попитом і пропозицією;
г) особливістю регіону;
д) характеристикою комп’ютерів;
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е) а, б,в,г;
ж) усе перелічене.

6. Статистична інформація охоплює:
а) дані державної статистики;
б) результати опитувань громадської думки;
в) соціологічні дослідження;
г) рекламні оголошення;
д) а, б, в;
е) усе перелічене.

7. До внутрішніх чинників, що впливають на МП, належать:
а) фінансові ресурси;
б) розвинене законодавство;
в) кадровий потенціал;
г) цілі організації;
д) а, в, г;
е) усе перелічене.

8. Принципи маркетингу персоналу — це:
а) вимоги об’єктивного закону управління персоналом і правило 

його обліку в управлінській діяльності;
б) спосіб реалізації вимог маркетингу;
в) метод досягнення мети маркетингу персоналу;
г) система обліку вимог маркетингу в сфері управління персона-

лом.

9. Інформаційна політика у МП здійснюється:
а) у галузі робочої сили;
б) у ринкових відносинах;
в) у купівлі та продажу;
г) усе перелічене.

10. Система інформації щодо робочої сили здійснюється на рівнях:
а) галузі;
б) міста;
в) регіону;
г) країни.
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11. Організація маркетингу персоналу — це:
а) структура і процес одержання маркетингової інформації на 

ринку робочої сили;
б) структура і процес реалізації однієї з функцій управління пер-

соналом;
в) група людей, які реалізують функцію маркетингу у сфері управ-

ління персоналом.

12. Інформаційний маркетинг персоналу — це:
а) процес взаємодії суб'єктів системи маркетингу персоналу на 

ринку праці; 
б) підсистема управління персоналом, що задовольняє потребу в 

інформації на ринку праці;
в) діяльність на ринку бізнес-інформації;
г) усе перелічене.

13. Інформаційна політика в галузі робочої сили визначається:
а) метою діяльності;
б) стратегією бізнесу;
в) методами управління;
г) а, б;
д) усе перелічене.

14. До зовнішніх чинників, що впливають на маркетинг персоналу, 
належать:

а) ситуація на ринку праці;
б) цілі організації;
в) особливості соціальних потреб;
г)  кадрова політика;
д) а, в, г;
е) усе перелічене.

15. Обґрунтуйте фактори, що впливають на маркетинг 
     персоналу:
а) рушійні сили і причини розвитку маркетингу персоналу;
б) внутрішні фактори;
в) зовнішні фактори.
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16. Основний принцип, що визначає склад і зміст завдань маркетин-
гу персоналу, — це:

а) філософія;
б) функція;
в) усе перелічене.

17. Маркетинг — це:
а) весь бізнес загалом;
б) функція;
в) система;
г) філософія;
д) усе перелічене.

18. Вкажіть основні постулати маркетингу персоналу:
а) комплексне дослідження і сегментування ринку;
б) вибір цільового ринку робочої сили і позиціонування;
в) брендинг;
г) комплекс персонал-маркетингу;
д) дослідження концепцій маркетингу персоналу.

19. У модель комунікацій входять:
а) відправник;
б) одержувач;
в) зворотний зв’язок;
г) перешкоди;
д) усе перелічене. 

19. Охарактеризуйте вплив внутрішніх факторів на маркетинг 
персоналу торговельної організації (чи підприємства, де працює 
студент).

20. Охарактеризуйте вплив зовнішніх факторів на маркетинг 
персоналу торговельної організації (чи підприємства, де працює 
студент).

21. Про маркетинг персоналу написано у підручнику авторів:
а) Ф. Котлера;
б) Дж. Еткінсона;
в) А. Я. Кібанова;



г) Е. А. Климова;
д) В. М. Колпакова.

22. Маркетинг персоналу як елемент кадрової політики реалізу-
ється через такий комплекс завдань управління персоналом:

а) планування потреб;
б) ділову оцінку;
в) управління кар’єрою;
г) мотивацію персоналу;
д) систему управління персоналом;
е) а, б, в, г.

23. На підставі порівняльного аналізу алгоритмів (схеми) проведен-
ня маркетингових досліджень запропонуйте алгоритм (схему) 
маркетингових досліджень у сфері управління персоналом.

змістовий модуль іі.  Маркетинг персоналу на ринку праці

Тема 4. розробка вимог до персоналу організації 

Розробка вимог до персоналу організації. Якісні характеристи-
ки персоналу. Особливості вимог до підготовки керівників у різних 
школах управління. Врахування при формуванні вимог до персоналу 
національної культури, менталітету народу. Вимоги до персоналу на 
основі поточного штатного розпису і перспективного аналізу вимог 
до посад і робочих місць.

Загальні вимоги до персоналу при формуванні команд. Вимоги до 
персоналу при доборі “під свою індивідуальність”, “під своє завдання 
чи мету”, “під завдання, що надійшло ззовні”.

Вимоги до персоналу, який виконує управлінські і виконавчі 
функції. Вимоги до персоналу, який працює в умовах кризи, особли-
вих, екстремальних і винятково екстремальних умовах.

Професійні й особистісні вимоги до персоналу. 
Результати досліджень у сфері розробки вимог до персоналу. 

контрольні питання і навчальні завдання
1. Які вимоги ставляться до персоналу організації? Якісні характе-

ристики персоналу.
2. У чому полягає особливість вимог до підготовки керівників у різ-

них школах управління?

13
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3. Чому потрібно враховувати при формуванні вимог до персоналу 
національну культуру та менталітет народу? 

4. Які вимоги на основі штатного розпису, поточного і перспектив-
ного аналізу вимог до посад і робочих місць?

5. Назвіть загальні вимоги до персоналу при формуванні команд.
6. У чому особливість вимог до персоналу при доборі “під свою ін-

дивідуальність”, “під своє завдання або мету”, “під завдання, що 
надійшло із зовні”.

7. Які вимоги до персоналу, який виконує управлінські і виконавчі 
функції?

8. У чому особливість вимог до персоналу, який працює в умовах 
кризи, особливих, екстремальних і винятково екстремальних 
умовах.

9. Назвіть професійні й особистісні вимоги до персоналу. Можливі 
результати досліджень у сфері розробки вимог до персоналу.

Література [6; 7; 9; 14; 16; 20; 27; 30; 36; 37; 40; 43; 59; 61; 64]

Тема 5. визначення потреби в персоналі   

Поняття і сутність потреби в персоналі організації. Планування 
кількісної потреби в кадрах. Сутність, цілі та завдання планування 
потреби в кадрах. Види планування й реалізації потреби в персоналі. 

Планування кількісної і якісної потреби в персоналі. Методи визна-
чення кількісної та якісної потреби в персоналі. Обґрунтування роз-
рахунку потреби в персоналі. Професійно-кваліфікаційний розподіл 
робіт. Вимоги до посад і робочих місць. Штатний розпис організації. 
Документи, що регламентують організаційно-управлінські процеси. 

Розрахунок якісних потреб у професіях, спеціальностях. Розра-
хунок загальної потреби в персоналі. Розрахунок якісної потреби у 
фахівцях і керівниках на основі системи цілей, організаційної струк-
тури, штатного розпису, посадових інструкцій.

Кількісні потреби. Методи розрахунку кількісних потреб. Метод, 
що ґрунтується на використанні даних про час трудового процесу. 
Метод розрахунку за нормами обслуговування. Метод розрахунку за 
робочими місцями і нормативами чисельності. Використання стохас-
тичних методів (розрахунок числових характеристик, регресійний 
аналіз, кореляційний аналіз) і методів експертних оцінок.

контрольні питання і навчальні завдання
1. Що ви розумієте під потребою у кадрах?
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2. Які відносини існують між визначеннями кількісної та якісної 
потреб у кадрах? 

3. Що розуміють під кадровим бюджетом?
4. Які види потреб визначають необхідний кадровий склад?
5. Чим відрізняється визначення кількісної потреби в кадрах від 

якісної?
6. Які джерела реалізації потреби в персоналі використовуються 

комерційними структурами?
7. Які вимоги ставляться до посад і робочих місць?
8. Вкажіть документи, що регламентують організаційно-управлін-

ські процеси. 
9. Як проводиться розрахунок загальної та якісної потреби в пер-

соналі? 
10. Кількісні потреби. Які методи розрахунку кількісних потреб ви 

знаєте? 
11. Назвіть стохастичні методи. Методи експертних оцінок у мар-

кетингу персоналу.

Література [9–11; 14; 21; 25; 29; 31; 33; 35; 41; 47; 53; 57]

Тема 6. розрахунок планових витрат  
на персонал 

Поняття “витрати на персонал”. Складові витрати на функціону-
вання людського фактора в організації (витрати на заробітну плату, 
виплати на соціальне страхування, соціальні виплати і пільги, оплата 
транспорту тощо). Витрати на утримання соціальної інфраструктури 
і соціальних служб, на професійний і особистісний розвиток персо-
налу, на виплату дивідендів. Збільшення вартості робочої сили на су-
часному ринку праці.

Система показників за працею. Загальна характеристика показ-
ників: скарбниця організації, загальноекономічні показники, кадрові 
показники, витрати на персонал, умови праці.

Зовнішні одноразові (оплата договірних відносин) і поточні (до-
слідні й оперативні роботи у сфері персонал-маркетингу) витрати.

Внутрішні одноразові (капітальні інвестиції) і поточні (оплата 
праці, соціальні виплати) витрати. 

Методи розрахунків зовнішніх і внутрішніх витрат на придбання і 
використання персоналу. Аналіз практики витрат на персонал. 
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контрольні питання і навчальні завдання
1. Розкрийте поняття “витрати на персонал”. Складові витрати на 

функціонування людського фактора в організації.
2. Яка вартість робочої сили на сучасному ринку праці?
3. Система показників за працею. Їх загальна характеристика.
4. Що відноситься до внутрішніх одноразових і поточних витрат у 

маркетингу персоналу? Методи їх розрахунку.
5. Проведіть аналіз витрат на персонал у піддослідному підприєм-

стві. 

Література [3; 10; 13; 14; 20; 29; 31; 37; 40; 41; 45; 49; 53; 57; 62]

Тема 7. пошук, набір і відбір персоналу 

Ринок праці як об’єкт маркетингу персоналу. Особливості діяль-
ності персоналу організації на ринку праці. Загальна характеристика 
маркетингової діяльності персоналу організації на ринку праці. По-
треба в кадрах і аналіз ринку праці. Сегментація ринку праці.

Маркетинговий підхід до пошуку і добору персоналу. Вплив мар-
кетингу на критерії та організацію добору персоналу організації. 

Технології маркетингу персоналу. Технологічні елементи пошуку, 
добору і відбору персоналу. Діяльність персоналу управління щодо 
пошуку, набору і відбору персоналу. Суть набору і відбору кадрів. Ме-
тоди пошуку, набору і відбору персоналу. 

контрольні питання і навчальні завдання
1. Як можна уявити ринок праці об’єктом маркетингу персоналу? 

Його роль і місце на ринку праці.
2. Як визначається заробітна плата на ринку праці?
3. Про що свідчить співвідношення кривих попиту та пропозиції 

на товар “робоча сила”?
4. Що таке сегментація ринку праці і як вона здійснюється?
5. Які комунікації на ринку праці забезпечують його функціону-

вання? Проаналізуйте структуру процесу комунікацій у вашому 
населеному пункті.

6. Охарактеризуйте основні технологічні етапи маркетингу персо-
налу.

7. Які завдання набору персоналу? Фази набору.
8. Дайте характеристику загальних завдань відбору персоналу.
9. Поясніть сутність методу ранжування.
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10. Психологічні методи оцінювання персоналу, вимоги до них.
11. У чому можуть полягати причини помилок в оцінюванні персо-

налу?
Література [6; 7; 9; 13; 14; 16; 20; 21; 26; 27; 30; 31; 59; 60]

тестові  завдання

1. Діяльність — це:
а) робота;
б) виробництво;
в) праця;
г) усвідомлена праця.

2. Принцип справедливості при доборі кадрів — це:
а) рівність прав;
б) повага гідності;
в) благоговіння перед життям;
г) а, б.

3. Складовими витрат на персонал є:
а) витрати на заробітну плату;
б) оплата за транспорт;
в) на утримання соціальних служб;
г) а, б;
д) усе перелічене.

4. Подвійність маркетингу виражається:
а) у вивченні ринку праці й активному впливі на ринок робочої сили;
б) у подвійності попиту на робочу силу і формуванні потреб у пер-

соналі;
в) усе перелічене.

5. Джерелами покриття потреби у персоналі можуть бути:
а) навчальні заклади;
б) центри зайнятості;
в) посередницькі центри;
г) усе перелічене.

6. Очікувані витрати на персонал можуть бути:
а) зовнішніми;
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б) внутрішніми;
в) капітальні інвестиції;
г) а, б;
д) усе перелічене.

7. Зростання вартості робочої сили — це:
а) система показників роботи;
б) ефективність віддачі від вкладених коштів у розвиток людських 

ресурсів;
в) глобалізація бізнесу.

8. Вимога до персоналу організації — це:
а) норма, що накладається на якісні і кількісні характеристики пер-

соналу організації;
б) попит на персонал організації, оформлений документально;
в) дія в реалізації потреби в персоналі;
г) усе перелічене.

9. Найкращий засіб змусити людей щось робити — це:
а) збільшити заробітну плату;
б) покритикувати їх трохи;
в) ставити палиці у колеса.

10. Визначення потреби в персоналі — це:
а) встановлення на заданий період часу якісного і кількісного скла-

ду персоналу;
б) найважливіший напрям маркетингу персоналу;
в) вид потреби у практиці планування;
г) а, б.

11. Маркетинговий підхід до пошуку і добору персоналу охоплює:
а) аналітичний і комерційний маркетинг персоналу;
б) комплекс заходів щодо пошуку і добору персоналу;
в)  усе перелічене.

12. Витрати на персонал охоплюють:
а)  витрати на облік людського фактора;
б)  витрати на утримання служб управління персоналом;
в)  одноразові поточні витрати;
г)  а, б разом.
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13. Чинники, що впливають на закупівлю робочої сили, — це:
а) етика;
б) культура;
в) соціальні чинники;
г) психологічні чинники;
д) особистісні чинники;
е) б, в, г, д;
є) усе перелічене.

14. Запити на кадри — це:
а) потреба в персоналі;
б) купівельна спроможність;
в) товар.

15. Маркетинг персоналу спрямований на:
а) задоволення потреб у робочій силі;
б) потреби;
в) обмін;
г) усе перелічене.

16. Розробка потреби кількісного складу персоналу розглядається:
а) у єдності і взаємозв’язку потреб;
б) розраховується окремо від якісних характеристик персоналу;
в) з урахуванням особливостей вимог до посади і робочого місця.

17. Стохастичні методи маркетингу персоналу — це:
а) розрахунок числових характеристик;
б) регресивний аналіз;
в) кореляційний аналіз;
г) а, б, в;
д) скалярний аналіз.

18. Зобразіть у вигляді рисунка (схеми) маркетингові комунікації на 
ринку праці України.

19. Розрахуйте кількісний склад управлінського персоналу при ство-
ренні нової організації на підставі вихідних даних, зазначених у 
таблиці.
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Організаційно-управлінські 
види робіт

Кількість дій  
з виконання 
виду робіт

Час, необхідний 
на виконання дії, 

год

А 400 1

Б 2000 0,5

В 300 2

Місячний фонд часу одного 
працівника відповідно 
до контракту, год

170

Коефіцієнт витрат часу 
на додаткові роботи

 1,2

Коефіцієнт витрат часу 
на відпочинок працівника

1,1

Коефіцієнт перерахування 
чисельності

1,1

Час, що надається на різні 
роботи, не врахований 
у планових розрахунках, год

200

Фактичний кількісний склад 
підрозділу

20

змістовий модуль ііі. оцінка діяльності, навчання  
і розвиток персоналу

Тема 8. Маркетингова оцінка і мотивація  
діяльності персоналу 

Особливості оцінки діяльності персоналу. Загальна характерис-
тика діяльності з оцінки персоналу організації. Оцінка діяльності 
персоналу щодо досягнення цілей. Оцінка ділових і особистих якос-
тей, що виявляються у процесі праці. Оцінка діяльності підрозділів 
управління персоналом.

Проблеми маркетингу у сфері оцінювання персоналу, результатів 
його роботи і трудової мотивації.
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Реалізація вимог маркетингу до розробки системи оцінювання 
персоналу. Цілі і завдання маркетингу персоналу, що стоять перед 
системою оцінювання персоналу. Критерії оцінювання персоналу. 

Маркетингова ідеологія у сфері оцінювання персоналу.
Маркетинговий підхід до формування системи мотивації персона-

лу. Маркетингові орієнтири спрямованості формування потреби пер-
соналу до саморозвитку у професійній та особистісній сферах. Прин-
ципи маркетингу персоналу, що лежать в основі трудової мотивації. 
Створення мотивуючого робочого середовища. Вплив маркетингу 
персоналу на організаційну поведінку.

Проблеми маркетингу у сфері оцінювання персоналу, результатів 
його роботи і трудової мотивації.

контрольні питання і навчальні завдання
1. Назвіть основні вимоги до будь-якої системи оцінювання.
2. Дайте загальну характеристику діяльності при оцінюванні пер-

соналу.
3. Охарактеризуйте оцінювання з використанням рейтингових ме-

тодів.
4. Наведіть методи комплексної оцінки виконання робіт.
5. Охарактеризуйте оцінювання за допомогою сумарного рейтингу.
6. Які категорії персоналу можуть бути оцінювачами?
7. Формування системи мотивації персоналу, маркетинговий під-

хід.
8. Які принципи маркетингу персоналу лежать в основі трудової 

мотивації?

Література [3; 6; 7; 13; 14; 16; 17; 20; 21;  
30; 31; 33; 35; 41; 45; 49; 53; 55]

Тема 9. планування, організація навчання  
і розвиток персоналу 

Навчання і розвиток персоналу як об’єкт управління. Сутність 
поняття “розвиток”. Особливості розвитку як об’єкта управління.  
Особливості розвитку професійних і особистісних якостей персона-
лу організації. 

 Планування, організація навчання і розвитку персоналу. Загальна 
характеристика елементів системи навчання і розвитку. Організація 
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функціонування системи навчання і розвитку персоналу організації. 
Застосування методів навчання і розвитку персоналу організації.

контрольні питання і навчальні завдання
1. Як побудовані навчання і розвиток персоналу у сучасній органі-

зації? 
2. Сутність поняття “розвиток” у практиці управлінської діяль-

ності.
3. Як здійснити розвиток особистісних і професійних якостей лю-

дини?
4. Охарактеризуйте організацію діяльності з планування, навчання 

і розвитку персоналу.
5. Назвіть елементи системи навчання і розвитку персоналу орга-

нізації.
6. Як використовувати методи навчання і розвитку персоналу орга-

нізації? 

Література [1; 6; 8; 10; 12; 14; 15; 18; 19; 24; 31; 35; 40; 45; 46;  
48; 53; 63]

тестові  завдання

1. Більше часу на вивчення ринку робочої сили витрачають управлін-
ські працівники такого рівня:

а) вищого;
б) середнього;
в) низового;
г) усіх рівнів.

2. Підприємницький підхід у роботі з персоналом — це:
а) персонал цікавиться лише помилковими цілями;
б) використання наполегливих, агресивних людей;
в) коли мотивація людей — виклик;
г) усе перелічене.

3. Запропонуйте критерії добору й оцінювання керівників торго-
вельної організації (чи підприємства, де працює студент). Об-
ґрунтуйте пропозиції, виходячи з реалій дійсності, у яких опини-
лася фінансово-економічна сфера України.
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4. Особиста порядність — це:
а) етичність;
б)  сумлінність;
в)  розважливість;
г)  результативність;
д)  а, б, в;
е) усе перелічене.

5. Цілеспрямованість і продуктивність — це:
а) результативність;
б) наполегливість;
в) відданість;
г) впевненість;
д) етичність;
е) а, б, в, г;
ж) усе перелічене.
 

змістовий модуль іV. управління та стратегічне планування  
у сфері маркетингу персоналу

Тема 10. система управління маркетингом персоналу 

Суть управління маркетингом персоналу, теоретико-методоло-
гічні засади. Закони управління маркетингом персоналу. Принципи 
і мета управління маркетингом персоналу. Концептуальна модель 
управління маркетингом персоналу. Маркетинг персоналу як управ-
лінська діяльність. Управління маркетингом персоналу організації. 

Маркетинг персоналу як система управління ринком робочої 
сили. Маркетинг персоналу як окремий аспект системи управління 
персоналом. Державні (автоматизована інформаційна система служ-
би зайнятості, національна статистична інформаційна система) і не-
державні (приватні і громадські) комунікаційні системи у сфері мар-
кетингу персоналу.

Елементи системи управління маркетингом персоналу. Наймачі 
(роботодавці) — кінцеві споживачі робочої сили. Виробники (поста-
чальники) робочої сили — особи, що здійснюють зближення попиту 
на робочу силу і її пропозиції.
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Організаційна діяльність держави у сфері забезпечення функціо-
нування елементів системи управління маркетингу персоналу.

Професійне самовизначення людини. Поняття самовизначення. 
Професійна орієнтація персоналу. Професійне консультування і добір.

контрольні питання і навчальні завдання
1. Як за допомогою концептуальної моделі управління маркетингом 

персоналу можна визначити його механізм, роль, місце і функції?
2. Як впливають закони управління на управління маркетингом 

персоналу?
3. Чому маркетинг персоналу відноситься до управлінської діяль-

ності?
4. Які особливості притаманні функціям управління маркетингом 

персоналу?
5. Маркетинг персоналу як система управління ринком робочої 

сили.
6. Маркетинг персоналу як окремий аспект системи управління 

персоналом.
7. Назвіть державні і недержавні комунікаційні системи у сфері 

маркетингу персоналу.
8. Які елементи системи управління маркетингу персоналу ви знаєте? 
9. У чому полягає організаційна діяльність держави у сфері забез-

печення функціонування елементів системи управління марке-
тингом персоналу? 

10. Яким чином відбувається самовизначення людини до профе-
сійно-діяльнісних норм, до своєї професії?

11. Роль і місце профорієнтації в самовизначенні людини, персона-
лу організації. Шляхи її вдосконалення у нинішній час.

Література [5; 11; 14; 16; 20–27; 30–32; 37; 39; 40; 43; 50; 60; 62]

Тема 11. стратегічний маркетинг персоналу 

Поняття “стратегія”, “стратегічна планова діяльність”. Маркетинго-
ві стратегії у сучасному бізнесі. Стратегії маркетингу персоналу в еко-
номіці ринкового типу з недосконалою інформаційною інфраструкту-
рою. Аналіз стратегій маркетингу персоналу в умовах невизначеності. 
Маркетингові стратегії поведінки необхідної робочої сили і трудових 
посередників. Стратегії маркетингу персоналу в умовах самоорганіза-
ції ринку кадрової інформації.
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Аудит персоналу. Загальні положення. Здійснення аудиту персо-
налу. Кадровий аудит визначення потреби у перепідготовці кадрів.  
Особливості здійснення діагностичних операцій.

Стратегічне планування у сфері маркетингу персоналу. Особливос-
ті стратегічного планування. Стратегічне планування потреб у персо-
налі. Розробка стратегії маркетингу персоналу організації. 

контрольні питання і навчальні завдання
1. Сформулюйте визначення стратегічного маркетингу персоналу.
2. Охарактеризуйте внутрішні фактори, що визначають напрям 

маркетингу персоналу.
3. Які особливості організації інформаційного забезпечення на 

ринку праці?
4. Дайте визначення передбачення, прогнозу, припущення. У чому 

їх відмінність? 
5. Як здійснюється прогнозування попиту, пропозиції, потреб у 

персоналі? 
6. Розкрийте поняття “стратегія”, “стратегічне планування потреб 

у персоналі”.
7. Аудит персоналу. Загальні положення. Здійснення аудиту персо-

налу.
8. Які види планування персоналу ви знаєте?
9. Як розраховується потреба в персоналі? У чому полягають по-

рядок і зміст роботи при плануванні потреби у персоналі?
10. Кадровий аудит визначення потреби у перепідготовці кадрів.

Література [9; 10; 14; 15; 17; 28; 29; 31; 34; 42; 44; 47; 51; 52; 56]

тестові  завдання

1. Стратегія маркетингу персоналу — це:
а) напрям визначення і покриття потреб у персоналі;
б) сукупність маркетингових рішень у сфері маркетингу персоналу;
в) метод організації діяльності персоналу управління з досягнення 

стратегічних цілей маркетингу персоналу;
г) а, б, в, г;
д) усе перелічене.

2. Домінування організаційної культури виявляється у:
а) почутті самоідентичності;
б) раціоналізації виробництва;
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в) доброзичливому ставленні до організації;
г) а, б;
д) усе перелічене.

3. Бюрократична структура — це:
а) працівники-ледарі;
б) ті, для кого головне  — економічний інтерес;
в) ті, хто протидіє цілям організації;
г) усе перелічене. 

4. Моральний клімат організації визначається:
а) організаційною культурою;
б) структурою;
в) стратегією.

5. На реалізацію стратегії МП впливає:
а) місія; 
б) структура управління;
в) стиль управління;
г) організаційна культура;
д) усе перелічене.

6. Зазначте рівні стратегічних змін людських ресурсів:
а) у знаннях;
б) в установках;
в) у поведінці;
г) а, б, в.

7. Мета організації є чинником, що впливає на маркетинг персоналу, 
тому що:

а) вона визначає стратегію;
б) вона визначає кадрову політику;
в) є системоформуючим чинником;
г) а, б;
д) усе перелічене.
 
8. Локус контролю — це:
а) тест;
б) визначення рівня суб’єктивного контролю;
в) а, б.
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9. Кадровий стратег — це:
а) член управлінської команди;
б) віце-президент з управління персоналом; 
г) начальник відділу кадрів.

10. Стратегія маркетингу персоналу — це:
а) план;
б) програма;
в) модель;
г) позиція;
д) нерівності.

11. Рівень стратегії маркетингу персоналу — це:
а) корпоративний;
б) стратегічний елемент бізнесу;
в) оперативний;
г) усе разом.

12. У модель комунікацій входять:
а) відправник;
б) одержувач;
в) зворотний зв’язок;
г) перешкоди;
д) усе разом.

13. Управління маркетингом персоналу — це:
а) аналіз;
б) планування;
в) втілення в життя;
г) контроль;
д) вигідні обміни;
е) усе перелічене.

14. Загальними слід вважати такі функції управління:
а) мотивація;
б) інформування;
в) контроль;
г) ухвалення рішень;
д) прогнозування.



28

15. Запропонуйте варіант розробки стратегії управління персона- 
лом торговельного підприємства (чи підприємства, де працює сту-
дент).

16. Кадровий аудит — це:
а) специфічна форма аналізу;
б) ревізія ділового кадрового середовища організації;
в) своєрідний інструмент кадрового менеджменту;
г) а, б;
д) усе разом.

17. Управління маркетингу персоналу — це:
а) аналіз маркетингової ситуації на ринку праці;
б) реалізація планів;
в) контрольна функція;
г) а, б, в;
д) вплив на ринок.

18. Процес управління маркетингом — це:
а) аналіз ринку праці;
б) відбір цільових ринків;
в) розробка комплексу маркетингу;
г) реалізація заходів;
д) усе перелічене.

вказІвки  до  виконання  конТрольної  робоТи

Контрольна робота є формою самостійної роботи студента, мета 
якої — поглиблення та засвоєння знань з дисципліни “Маркетинг 
персоналу”.

Тему контрольної роботи студент визначає за останньою цифрою 
номера своєї залікової книжки — одну з двох варіантів (див. таблицю).

Остання цифра номера за-
лікової книжки студента

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Номер теми контрольної 
роботи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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В окремих випадках студент може самостійно запропонувати та 
розробити тему контрольної роботи, попередньо обговоривши її з ви-
кладачем. 

Структура і зміст теми контрольної роботи визначаються програ-
мою курсу, що зумовлює таку послідовність роботи:

• вибір теми;
• розробка плану; 
• ознайомлення з рекомендованою літературою;
• написання та оформлення роботи.
При написанні роботи та її оформленні варто керуватися такими 

вимогами:
• обґрунтування вибраної теми;
• опрацювання відповідної літератури;
• наявність авторського розділу;
• наявність списку використаної літератури.
Контрольну роботи студент виконує у вигляді реферату. Цитати 

та статистичні матеріали слід обов’язково супроводжувати посилан-
нями на джерела інформації, які мають бути відображені у списку 
використаної літератури. Посилання на інформаційні джерела необ-
хідно подавати по тексту контрольної роботи у квадратних дужках, 
наприклад [17, с. 24], 17 — це порядковий номер джерела у списку 
літератури, а 24 — сторінка із вказаного джерела.

Робота повинна складатися з вступу (актуальність теми, предмет, 
об’єкт, мета, завдання), основної частини (визначення проблеми та по-
слідовне її розкриття), висновків та списку використаної літератури. 

Загальний обсяг роботи — до 25 машинописних сторінки форма-
ту А4 з 14 шрифтом та інтервалом 1,5, із полями (верхнє/нижнє —  
2,5 см, ліве — 3 см, праве — 1,5 см).

Слід мати на увазі, що головною вимогою до контрольної роботи є 
розкриття суті питань, а не кількість сторінок.

У кінці роботи студент ставить підпис та дату закінчення вико-
нання контрольної роботи.

ТЕМи конТрольниХ робІТ

1. Теоретико-методологічні засади маркетингу персоналу.
2. Концепція маркетингу персоналу. Змістові аспекти.
3. Маркетинг персоналу як вид управлінської діяльності.
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4. Організація маркетингу персоналу та методика проведення до-
сліджень.

5. Організація маркетингу персоналу як структури і процесу.
6. Організація досліджень у сфері маркетингу персоналу.
7. Теорія і практика маркетингу персоналу організації.
8. Прогностичні аспекти розвитку маркетингу персоналу.
9. Маркетинг персоналу на ринку праці.

10. Розробка вимог до персоналу організації.
11. Розробка вимог до персоналу організації.
12. Розрахунок планових витрат на персонал.
13. Пошук, набір і відбір персоналу.
14. Оцінка діяльності, навчання і розвиток персоналу.
15. Маркетингова оцінка і мотивація діяльності персоналу.
16. Планування, організація навчання і розвиток персоналу.
17. Управління та стратегічне планування у сфері маркетингу пер-

соналу.
18. Система управління маркетингом персоналу.
19. Професійне самовизначення людини та профорієнтація персо-

налу.
20. Стратегічний маркетинг персоналу.

пиТання  для  саМоконТролю

1. Чим відрізняється маркетинг від маркетингу персоналу? Мар-
кетинг персоналу в широкому і вузькому значенні слова. Дайте 
визначення.

2. Що передбачають теоретико-методологічні засади управління 
маркетингом персоналу?

3. Маркетинг персоналу як філософія й основа стратегічного 
управління персоналом. 

4. Як можна охарактеризувати етапи маркетингової діяльності у 
галузі персоналу?

5. Назвіть мету і завдання маркетингу персоналу. У чому полягає 
взаємозв’язок маркетингу персоналу, стратегії, управління пер-
соналом і кадрової політики.

6. Які зовнішні і внутрішні фактори визначають напрям марке-
тингу персоналу?

7. Охарактеризуйте поняття людської діяльності. Теорія діяль-
ності, вплив її на теорію і практику маркетингу персоналу.
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8. Методологія маркетингу персоналу. Натуралістичний і діяль-
нісний підходи у сфері людської діяльності. 

9. У чому виявляється психолого-соціальний і культурний вплив 
маркетингу на маркетинг персоналу?

10. Система інформаційного забезпечення руху робочої сили. Ри-
нок кадрової інформації.

11. Охарактеризуйте структуру і механізм функціонування ринку 
робочої сили.

12. Інформаційна політика у сфері робочої сили. Дайте характерис-
тику інформаційного простору ринку праці України.

13. Поясніть систему інформування щодо робочої сили на рівнях 
підприємство — галузь — місто — регіон — країна.

14. Формування і розвиток маркетингових відносин на інформа-
ційному ринку праці. Проблеми інформаційного забезпечення. 

15. Теоретична і методологічна бази процесів управління інформа-
ційною діяльністю господарських утворень в умовах формуван-
ня ринкових відносин.

16. Що означає поняття “інформаційне забезпечення” маркетингу 
персоналу? Застосування нових інформаційних технологій.

17. Що таке праця, умови праці, робочі місця як продукти марке-
тингу?

18. Що необхідно для ефективного функціонування маркетинго-
вих комунікаційних систем на ринку праці?

19. Які цілі компонентів системи управління персоналом? Форму-
вання ефективної керованої трудової сфери (держави).

20. Які шляхи забезпечення ефективної діяльності служба зайня-
тості? Які завдання суб’єктів управління маркетингом персона-
лу?

21. Маркетингові дослідження на ринку праці. Дослідний (аналі-
тичний) і комерційний маркетинг персоналу. 

22. Як організувати збір інформації для прийняття кадрових рі-
шень? Методи обробки кадрової маркетингової інформації.

23. Єдина система маркетингового обліку. Організація моніторин-
гу і дослідження ринкового оточення.

24. Дослідження факторів, що впливають на маркетинг персоналу.
25. Які зовнішні та внутрішні фактори визначають напрям марке-

тингу персоналу?
26. Які вимоги ставляться до персоналу організації? Якісні харак-

теристики персоналу.
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27. У чому полягає особливість вимог до підготовки керівників у 
різних школах управління?

28. Вплив національної культуру та менталітету народу на форму-
вання вимог до персоналу.

29. Які вимоги на основі штатного розпису, поточного і перспектив-
ного аналізу вимог до посад і робочих місць?Загальні вимоги до 
персоналу при формуванні команд.

30. У чому особливість вимог до персоналу при доборі “під свою 
індивідуальність”, “під своє завдання або мету”, “під завдання, 
що надійшло із зовні”?

31. Які вимоги до персоналу, який здійснює управлінські і виконав-
чі функції?

32. У чому особливість вимог до персоналу, який працює в умовах 
кризи, особливих, екстремальних і винятково екстремальних 
умовах?

33. Назвіть професійні й особистісні вимоги до персоналу. 
34. Що ви розумієте під потребою у кадрах? Які відносини існують 

між визначеннями кількісної та якісної потреб у кадрах? 
35. Що таке кадровий бюджет? Які види потреб визначають необ-

хідний кадровий склад?
36. Чим відрізняється визначення кількісної потреби в кадрах від 

якісної?
37. Які вимоги ставляться до посад і робочих місць?
38. Вкажіть документи, що регламентують організаційно-управлін-

ські процеси. 
39. Як проводиться розрахунок загальної та якісної потреби в пер-

соналі? 
40. Кількісні потреби. Які методи розрахунку кількісних потреб ви 

знаєте? 
41. Назвіть стохастичні методи. Методи експертних оцінок у мар-

кетингу персоналу.
42. Розкрийте поняття “витрати на персонал”. Складові витрати на 

функціонування людського фактора в організації.
43. Яка вартість робочої сили на сучасному ринку праці?
44. Система показників за працею. Їх загальна характеристика.
45. Що відноситься до внутрішніх одноразових і поточних витрат у 

маркетингу персоналу? Методи їх розрахунку.
46. Як можна уявити ринок праці об’єктом маркетингу персоналу? 

Його роль і місце на ринку праці.
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47. Як визначається заробітна плата на ринку праці?
48. Про що свідчить співвідношення кривих попиту та пропозиції 

на товар “робоча сила”?
49. Що таке сегментація ринку праці і як вона здійснюється?
50. Які комунікації на ринку праці забезпечують його функціону-

вання? Проаналізуйте структуру процесу комунікацій у вашо-
му населеному пункті.

51. Охарактеризуйте основні технологічні етапи маркетингу персо-
налу.

52. Які завдання набору персоналу? Фази набору.
53. Дайте характеристику загальних завдань відбору персоналу.
54. Поясніть сутність методу ранжування.
55. Психологічні методи оцінювання персоналу, вимоги до них.
56. У чому можуть полягати причини помилок в оцінюванні персо-

налу?
57. Назвіть основні вимоги до будь-якої системи оцінювання.
58. Дайте загальну характеристику діяльності при оцінюванні пер-

соналу.
59. Охарактеризуйте оцінювання з використанням рейтингових 

методів.
60. Наведіть методи комплексного оцінювання виконання робіт.
61. Охарактеризуйте оцінювання за допомогою сумарного рейтин-

гу.
62. Які категорії персоналу можуть бути оцінювачами?
63. Формування системи мотивації персоналу, маркетинговий під-

хід.
64. Які принципи маркетингу персоналу лежать в основі трудової 

мотивації?
65. Як побудовані навчання і розвиток персоналу у сучасній органі-

зації? 
66. Сутність поняття “розвиток” у практиці управлінської діяль-

ності.
67. Як здійснити розвиток особистісних і професійних якостей лю-

дини?
68. Охарактеризуйте організацію діяльності з планування, навчан-

ня і розвитку персоналу.
69. Назвіть елементи системи навчання і розвитку персоналу орга-

нізації.
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70. Як використовувати методи навчання і розвитку персоналу ор-
ганізації? 

71. Як за допомогою концептуальної моделі управління маркетин-
гом персоналу можна визначити його механізм, роль, місце і 
функції?

72. Як впливають закони управління на управління маркетингом 
персоналу?

73. Чому маркетинг персоналу відноситься до управлінської діяль-
ності?

74. Які особливості притаманні функціям управління маркетингом 
персоналу?

75. Маркетинг персоналу як система управління ринком робочої 
сили.

76. Маркетинг персоналу як окремий аспект системи управління 
персоналом.

77. Назвіть державні і недержавні комунікаційні системи у сфері 
маркетингу персоналу.

78. Які елементи системи управління маркетингу персоналу ви 
знаєте? 

79. У чому полягає організаційна діяльність держави у сфері забез-
печення функціонування елементів системи управління марке-
тингом персоналу? 

80. Роль і місце профорієнтації в самовизначенні людини, персона-
лу організації. Шляхи її вдосконалення у нинішній час.

81. Сформулюйте визначення стратегічного маркетингу персоналу.
82. Охарактеризуйте внутрішні фактори, що визначають напрям 

маркетингу персоналу.
83. Які особливості організації інформаційного забезпечення на 

ринку праці?
84. Дайте визначення передбачення, прогнозу, припущення. У чому 

їх відмінність? 
85. Як здійснюється прогнозування попиту, пропозиції, потреб у 

персоналі? 
86. Розкрийте поняття “стратегія”, “стратегічне планування потреб 

у персоналі”.
87. Аудит персоналу. Загальні положення. Здійснення аудиту пер-

соналу.
88. Які види планування персоналу ви знаєте?
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89. Як розраховується потреба в персоналі? У чому полягають по-
рядок і зміст роботи при плануванні потреби у персоналі?

90. Кадровий аудит визначення потреби у перепідготовці кадрів.

криТЕрІї  оцІнювання  знань  сТудЕнТІв  
при  пІдсуМковоМу  конТролІ

Контроль знань з дисципліни “Маркетинг персоналу” складається 
з таких блоків планових заходів:

1) поточний контроль знань студентів;
2) модульний контроль знань студентів;
3) підсумковий контроль знань студентів.

порядок оцінювання знань студентів  
за результатами вивчення дисципліни

№ 
пор.

Форма оцінювання знань
Кількість 

балів
Результат

1 Оцінювання поточної ро-
боти за семестр, у т. ч. :
виконання обов’язкових 
завдань:
1) систематичність та 

активність роботи про-
тягом семестру;

2) виконання завдань для 
самостійного опрацю-
вання

від 1 до 80 
балів у т. ч.:
до 30 балів, з 
них:
1) до 15 балів

2) до 15 балів

2 Проходження модульного 
контролю знань

до 40 балів допуск  
до заліку

3 Оцінювання заліку від 1 до 20 
балів

проходження 
підсумкового 
контролю 
знань з дисцип-
ліни і одержан-
ня заліку
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Загальна підсумкова оцінка (у балах) складається із суми балів за 
результатами поточного та модульного контролів знань, а також за 
виконання завдань, що виносяться на залік. На заліку студент пови-
нен набрати не менше ніж 20 балів. 

Поточний контроль здійснюється викладачем під час аудиторних 
занять (лекцій, семінарів, практичних).

Модульний контроль з дисципліни “Маркетинг персоналу” про-
ходить у формі тестових завдань, запропонованих у двох варіантах:

1 етап — написання тестових завдань;
2 етап — перевірка та оцінювання.
Тестові завдання призначені для модульного контролю освітньо-

кваліфікаційного рівня “магістр”. Запитання до тестів побудовані за 
принципами: 

• лаконічності — переважно короткі формулювання варіантів 
відповідей; 

• завершеності; 
• гомогенності варіантів відповіді — правильні і неправильні ва-

ріанти відповіді мають граматично і логічно подібну будову; 
• вибірковості: запитання стосуються суттєвих аспектів вивчено-

го матеріалу. 
Питання тесту включають кілька логічних підрозділів, кожен з 

яких належить до тієї чи іншої групи запитань. Це: основні поняття — 
запитання на володіння термінологією, будова, функції, види, типи, 
ознаки, теорії, закономірності та виключення, особливості викорис-
тання знань про предмет на практиці тощо.

На виконання тесту відведено 35 хв.
Завдання складаються із запитання та кількох варіантів відпові-

дей, серед яких потрібно вибрати всі правильні. 
Мінімальне число правильних відповідей дає можливість розра-

ховувати на мінімальне число балів (наприклад, 11 балів — 11 відпо-
відей).

Підсумковий контроль знань по цій дисципліні проводиться у формі 
заліку за заліковими білетами, кожен з яких включає 2 питання.

Відповідь на кожне питання білета оцінюється окремо з диферен-
ціацією від 1 до10 балів.

Відповідь на кожне з питань білета оцінюється у:
9–10 балів, якщо відповідь студента:
• є повною, правильною та обґрунтованою;
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загальні критерії оцінювання тестових завдань

Підсумок тестування
Оцінка за виконане 

тестове завдання
БалиЧисло правиль-

них відповідей 

Число правиль-
них відповідей 

у %

19–20 91–100 Відмінно А 19–20

16–18
14–15

83–90 
76–82 

Добре В
Добре С

16-18
14–15

12–13
10–11

68–75 
60–67 

Задовільно D
Задовільно Е

12–13
10–11

5–9
1–4

25–59
1–24 

Не задовільно 5–9
1–4

• вказує на ґрунтовні знання усієї програми навчальної дисциплі-
ни, з використанням різноманітних методів наукового аналізу 
тощо;

• свідчить про знання назв і змісту передбачених програмою до-
кументів; 

5–8 балів, якщо відповідь студента має недоліки:
• є неповною, не містить усіх необхідних відомостей по темі пи-

тання;
• є не зовсім правильною у розкритті змісту понять, категорій, за-

кономірностей, назв та змісту нормативно-правових актів тощо;
• не є аргументованою: не містить посилань на нормативно-пра-

вові акти (у разі необхідності), інші джерела, аналізу відповід-
них теорій, концепцій, наукових течій, свідчить про наявність 
прогалин у знаннях студента;

1–4 бали, якщо студент не відповів на поставлене запитання, або 
відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або до-
пущені грубі змістовні помилки, які свідчать про відсутність знань у 
студента або їх безсистемність та поверховість, не вміння сформулю-
вати думку та викласти її, незнання основних положень навчальної 
дисципліни.

Результат заліку складається із суми балів, одержаних за всі пи-
тання. У разі, коли відповіді студента оцінені менше ніж у 20 балів, 
залік вважається не складеним.
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Загальне підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється з 
урахуванням результатів оцінювання поточної роботи протягом мо-
дулів та модульних контролів (у діапазоні від 1 до 80 балів) та резуль-
татів заліку (не менше ніж 10 і не більш як 20 балів) за 100-бальною 
системою.

Загальне підсумкове оцінювання здійснюється і шляхом автома-
тичного складання заліку студентом. Такий вид оцінювання знань 
студента здійснюється за його бажанням за умови отримання ним 
понад 60 балів за результати оцінювання поточної роботи протягом 
модулів та модульних контролів.

таблиця відповідності шкали оцінювання ECTS
з національною системою оцінювання в україні 

Оцінка за
 бальною 
шкалою

Оцінка  
за шкалою 

ЕСТS
Визначення

Оцінка за  
національною 

шкалою

90–100 а відмінно — відмінне ви-
конання лише з незначною 
кількістю помилок

5 (відмінно / 
зараховано)

82–89 в дуже добре — вище се-
реднього рівня з кількома 
помилками 4

(добре /
зараховано)75–81 с добре — у загальному 

правильна робота з певною 
кількістю значних помилок

67–74 D задовільно — непогано, але 
зі значною кількістю недо-
ліків 3

(задовільно /
зараховано)60–66 е достатньо — виконання 

задовольняє мінімальні 
критерії

35–59 FХ незадовільно — серйозне до-
опрацювання з можливістю 
повторного складання 2

(незадовільно /
не зараховано)

1–34 F незадовільно — необ-
хідна серйозна робота з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни
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