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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Ця програма запропонована для вивчення дисципліни «Управління персоналом 

в транснаціональних компаніях» як спеціальний курс у вищих навчальних закладах, 
навчальних центрах та інститутах підготовки і підвищення кваліфікації кадрів. 
Реалізується на другому і третьому рівнях вищої (у тому числі післядипломної) 
освіти на факультетах і відділеннях управлінських спеціальностей. 

Мета вивчення дисципліни: формування умінь щодо розроблення та 
здійснення кадрової політики, забезпечення цілеспрямованого використання 
персоналу транснаціональних компаній. 

Предмет: особливості та загальні закономірності формування, 
функціонування та розвитку персоналу транснаціональних компаній. 

Завдання вивчення дисципліни: 
1. Сприяти розумінню: сутності та соціальної значущості управління 

персоналом в транснаціональних компаніях у сучасних умовах; місця і ролі курсу в 
системі менеджменту і формуванні якостей менеджера. 

2. Розвивати здібності: до саморозвитку власних фахових якостей, їх 
відповідності службовому становищу в ієрархії управління; до формування 
ефективної управлінської команди, яка професійно використовує людський 
потенціал у досягненні цілей організації. 

3. Засвоїти методологічні основи управління персоналом в транснаціональних 
компаніях, а також оволодіти навичками використання соціальних і психологічних 
технологій управління. 

4. Ознайомити студентів, які самостійно вивчають курс «Управління 
персоналом в транснаціональних компаніях», з основними завданнями і змістом 
цієї дисципліни, літературою з теорії і практики управління персоналом в 
транснаціональних компаніях. 

У результаті вивчення дисципліни «Управління персоналом в 
транснаціональних компаніях» студенти мають знати: 

- предмет, завдання і зміст дисципліни; 
- теоретико-методологічні основи менеджменту персоналу; 
- історію становлення і розвитку підходів у менеджменті персоналу і 

технологій управління кадрами, управління персоналом, управлення 
людськими ресурсами; 

- закономірності послідовних трансформацій різноманітних організаційних 
культур і детермінованість застосування передових способів менеджменту 
персоналу до ступеня зрілості національної і корпоративної культури; 

- технології й методи управління персоналом в транснаціональних компаніях; 
- основи теорії організації й управління, планування і прогнозування кадрової 

роботи в транснаціональних компаніях, фахової орієнтації, якісного аналізу 
складу кадрів, організації і соціальної адаптації працівників, науково 
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обґрунтованого добору і розстановки кадрів; організації діловодства з 
використанням електронно-обчислювальної техніки; 

- головні форми і джерела комплектування штатів, оплати праці, матеріального 
і морального заохочування, шляху їх удосконалювання; 

- принципи політики управління персоналом в транснаціональних компаніях, 
форми і методи планування й організації роботи з кадрами; 

- систему фахового просування працівників, механізм професійно-
кваліфікаційного росту керівників і спеціалістів; 

- особливості національної ділової культури, її роль і місце в системі 
управління персоналом; 

- зміст і послідовність дій менеджера в процесі розробки кадрової політики і 
стратегії підприємства, планування й організація управління персоналом в 
транснаціональних компаніях. 

Крім того він повинен уміти: 
- керувати розробкою політики управління персоналом в транснаціональних 

компаніях, плануванням і прогнозуванням кадрової роботи, визначенням 
чисельності і складу працівників, задоволенням кадрових потреб; 

- оцінювати кадри управління, працювати з резервом керівників, із фахівцями і 
майстрами, організовувати навчання персоналу, керувати діяльністю служб з 
управління персоналом щодо планування та реалізації ділової кар'єри 
персоналу транснаціональних компаній; 

- використовувати методи формування стабільного висококваліфікованого 
персоналу, оцінки стану плинності кадрів, розробки і впровадження заходів 
щодо підвищення стабільності кадрів, управління мобільністю персоналу 
транснаціональних компаній; 

- координувати діяльність усіх служб і підрозділів організації у сфері 
ефективного управління людськими ресурсами з урахуванням людського 
фактора; 

- здійснювати керівництво трудовою дисципліною, керувати науковою 
організацією праці, вивільненням працівників і плинністю персоналу; 

- формувати організаційну культуру транснаціональних компаній і 
менеджменту персоналу, використовуючи світовий досвід управління 
персоналом і враховуючи особливості національної ділової культури і 
менталітету народу; 

- планувати й організовувати власну діяльність, сполучати в ній головні 
принципи управління, застосовуючи залежно від ситуації, найбільш доцільні 
й ефективні стилі і методи роботи. 

Випускник має бути ознайомлений: 
- із сучасними концепціями у сфері управління персоналом; 
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- з методами, техніками, технологіями, які використовують передові школи 
управління в галузі підготовки керівників кадрових служб і управління 
персоналом в транснаціональних компаніях; 

- з тенденціями розвитку і проблемами менеджменту персоналу. 
Навчальної мети програми «Управління персоналом в транснаціональних 

компаніях» передбачається досягти шляхом активізації мислення тих, хто 
навчається, самостійним опрацюванням ними рішень у галузі управління 
персоналом, постійною взаємодією суб'єктів навчання (студентів, слухачів, 
викладачів) за допомогою прямих і зворотних зв'язків, творчого мислення. 
Програмою передбачається наявність у студентів базової освіти, тому у підготовці 
фахівців акцент робиться не на самі знання, а на здатність самостійно мислити під 
час вирішення завдань, уміти застосовувати отримані знання. 

Це вимагає від викладачів уміння володіти складною технікою керування 
мисленням студентів, мати здатність будувати проблемні ситуації, стимулювати 
пізнавальну активність тих, кого навчають. 

Для вирішення завдань, передбачених програмою, визначені такі методи 
активного навчання: проблемні лекції, семінари і тематичні дискусії, контрольні та 
випускні роботи, імітаційні вправи, аналіз ситуацій, розігрування ролей, ділові ігри. 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
«УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЯХ» 

 
№ Назва змістових модулів та тем 

Змістовий модуль I. Теоретико-методологічні основи управління в 
транснаціональних компаніях 

1.  Тема 1. Основнi поняття та категорії 
2.  Тема 2. Управління персоналом у системі сучасного управління 
3.  Тема 3. Концепції управлiння персоналом 
4.  Тема 4. Методологія організації системи управлiння персоналом в 

транснаціональних компаніях 
Змістовий модуль II. Організація управлінської діяльності персоналу 

управління в транснаціональних компаніях 
5.  Тема 5. Кадрова політика транснаціональних компаній  
6.  Тема 6. Система управлiння й організації роботи з персоналом 
7.  Тема 7. Планування роботи з персоналом в транснаціональних компаніях 
8.  Тема 8. Технології управлiння персоналом в транснаціональних компаніях 
9.  Тема 9. Управлінська діяльність персоналу в транснаціональних компаніях 
10.  Тема 10.Національно-культурні особливості персоналу в транснаціональних 

компаніях 
11.  Тема 11. Управління персоналом в транснаціональних компаніях 
12.  Тема 12. Оцінка результатів діяльності персоналу служб управління 

персоналом. Організація діловодства 
Змістовий модуль III. Соціологічні, психологічні і психотехнологічні основи 

підбору і перевірки персоналу 
13.  Тема 13. Психологічні основи підбору і перевірки персоналу в 

транснаціональних компаніях 
14.  Тема 14. Психолого-акмеологічне забезпечення ефективності управління 

персоналом в транснаціональних компаніях 
15.  Тема 15. Методика і технологічні елементи акмеологічного тренінгу 
Всього – 120 год.  
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В 
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЯХ» 

 
Змістовий модуль I. Теоретико-методологічні основи управління в 

транснаціональних компаніях 
Тема 1. Основнi поняття і категорії 
Базові категорії, що характеризують управлiння кадрами та основні категорії 

теорії управлiння. Поняття закону, принципу, мети, функції, методу, технології, 
структури, форми, змісту. Взаємозв'язок і взаємозалежність категорій теорії 
управлiння. Поняття система управлiння персоналу. 

 Методологія менеджменту персоналу організації. Концепції управлiння 
персоналу. Методологічні підходи в управлінні персоналом Системний підхід у 
кадровому менеджменті.  

Людський фактор як головний компонент продуктивних сил.  
Основні аспекти і рівні вивчення людського фактору, врахування його в 

кадровому менеджменті. Людина як центр світобудови, головна цінність 
суспільства, і людина як ресурс суспільства, засіб досягнення мети соціальної 
системи. 

Різноманітність визначень управління персоналом. Цілі управління 
персоналом. Поняття економічної і соціальної ефективності. Ділова ефективність. 
Функції, суб’єкти і методи управління персоналом. Поняття: управління кадрами, 
управління персоналом, управління людськими ресурсами. Поняття: кадри, робоча 
сила, трудові ресурси, персонал, людські ресурси. Співвіднесеність понять 
керівництво персоналом, управління персоналом, менеджмент персоналу та ін. 

Управлiння людиною і самоуправління. Необхiднiсть самоуправління. 
Самоуправлiння саморозвитком людини, організації. Поняття ”Пульсучого 
менеджменту “. “Синергетична парадигма” і управлiння людьми, організаційними 
системами. Взаємозв'язок і взаємозалежність системи управлiння з цілями 
організації, відповідність системи управлiння меті організації. Взаємозв'язок 
управлiння людьми з успішною дiяльнiстю організації і майбутнім людства. 

  Література: [2;17;55;27;49] 
  

Тема 2. Управління персоналом у системі сучасного управління 
Заняття 1. Парадигми управлiння персоналом у XX сторіччі  
Місце і роль управління персоналові в системі соціального управління. 
Основні віхи історії управлiння персоналу. Людина в тейлористськiй моделі 

управлiння. Неотейлористськi погляди на персонал, обмеженість цих поглядів. 
Сучасний розвиток теорії організації.  

 Основні фактори підвищення ролі кадрового менеджменту в 
постiндустріальному суспільстві. Зміни у змісті праці (застосування нової техніки, 
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технологій, автоматизація). Зміна можливостей контролю за діяльністю персоналу 
(форм виконання контрольної функції), значимість самоконтролю. 
Макроекономічні фактори.     Організація праці й особистість працівника. Розвиток 
демократії. Ріст ціни праці. 

 Доктрини наукового управління і людських стосунків.  
 Становлення форм організації спільної діяльності людей (спільно-послідовної, 

спільно взаємодіючої, спільно-індивідуальної) і їх розвиток. Трансформації 
бюрократичної, органічної і підприємницьких культур. Послідовна генерація 
парадигм кадрової роботи в менеджменті капіталістичних країн.    

 Доктрина контрактації індивідуальної відповідальності, доктрина командного 
менеджменту як наслідок еволюції форм спільної діяльності, організаційних і 
національних культур. 

  Стратегічні концепції управління персоналом за кордоном. 
   Література: [48;49;4 ] 

 
Заняття 2. Історичний розвиток діяльності щодо управління персоналом 
Тип організаційної культури (бюрократичної, органічної, підприємницької, 

партиципативної ) як основа парадигми кадрового менеджменту і специфіки теорії і 
практики менеджменту персоналу. 

  Основні етапи еволюції управлiння персоналом. Особливості сучасного етапу 
в розвитку теорії і практики менеджменту персоналу. Головні моделі кадрового 
менеджменту ( менеджер персоналу як опікун своїх працівників, фахівець із 
трудових договорів, архітектор кадрового потенціалу організації ). 

  Розходження понять: управлiння кадрами, управлiння персоналом і управлiння 
людськими ресурсами.  

  Управлiння людськими ресурсами як сучасна технологія в кадровому 
менеджменті. Раціоналістичний і гуманістичний підхід в управлiннi людськими 
ресурсами. Управлiння людськими ресурсами з позиції теорії і практики кадрового 
менеджменту. Управлiння людськими ресурсами і кадровою політикою.       

  Кадровий менеджмент: виклики ХХI сторіччя. Революційні зміни в 
зовнішньому і внутрішньому середовищі сучасної корпорації. 

 Стратегiчнi зміни в корпоративному управлінні на порозі нового тисячоліття 
і їх вплив на сучасний бізнес і організацію кадрової роботи. Тенденції еволюції 
управлiння людськими ресурсами. Ключові елементи передової кадрової стратегії 
(стратегiчнi наміри і стратегічні  напрямки ). Необхідність заміни парадигми 
розвитку людства та управлiння суспільством. 

  Стратегічний кадровий менеджмент. Поняття стратегії. Зв’язок 
корпоративної, ділової й кадрової стратегії. Кадрова стратегія і кадрова політика. 

 Література: [48;27;58 ] 
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Тема 3. Концепції управлiння персоналом 
Основні підходи до управління персоналом (економічний, органічний, 

гуманістичний), їхній вплив на теорію і практику управління особистісною 
(людською) стороною організації. Економічний підхід і концепція використання 
трудових ресурсів. Основні принципи концепції використання трудових ресурсів. 
Органічний підхід і концепція управління персоналом. Трансформація кадрової 
функції в рамках органічної парадигми.  

  Ототожнення організації з людською особистістю і погляд на організацію як 
зібрання складових частин, сполучених лініями управління, комунікаціями; суб'єкт 
і об'єкт управління. Гуманістичний підхід і концепція управління людиною. 
Організаційна культура як інструмент управління, як об'єкт управлінської 
діяльності.  

   Теорія «людського і соціального капіталу». Рекомендації щодо необхідності 
інвестицій у розвиток людини. Соціальний капітал як фактор ефективної діяльності 
організації. Концепція “Аналіз людських ресурсів” і її вплив на практику роботи з 
персоналом. Завдання аналізу людських ресурсів. Вимір індивідуальної вартості 
працівника. Стохастична позиційна модель розрахунку витрат вкладів у людський 
капітал.  

Література : [48;32;27] 
 
Тема 4. Методологія організації системи управлiння персоналом в 

транснаціональних компаніях 
 Цілі, завдання і функції системи управлiння персоналом. Склад 

функціональних підсистем системи управлiння персоналом організації, їх цілі і 
головні функції. 

  Організаційна структура управлiння персоналом: елементарна, лінійна, 
функціональна, матрична. Особливості організаційних структур. Фактори впливу 
на вибір структур. 

Врахування вимог об’єктивних законів управління в системах управління 
персоналом. 

   Принципи побудови системи управлiння персоналом організації. Принципи, 
які характеризують вимоги до формування системи управлiння персоналом. 
Принципи, що визначають напрямки розвитку системи управлiння персоналом. 

  Методи побудови системи управлiння персоналом: аналізу, побудови, 
обгрунтування, впровадження. 

Особливості розробки системи управлiння персоналом в транснаціональних 
компаніях. 

   Література: [2;25,49;15]     
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Змістовий модуль II. Організація управлінської діяльності персоналу 
управління в транснаціональних компаніях 

Тема 5. Кадрова політика транснаціональних компаній  
Сучасні вимоги до кадрової політики. Основні положення кадрової політики 

організації. Пасивна, реактивна, превентивна й активна кадрова політика. 
Раціональна й авантюристична кадрова політика. Відкрита і закрита кадрова 
політика: орієнтація на персонал всередині організації і поза нею. 

  Кадрова робота як засіб реалізації кадрової політики. Зміст і напрямок 
кадрової політики. Етапи побудови кадрової політики.  

  Кадрові заходи і кадрова стратегія. Вплив чинників зовнішніх і внутрішніх на 
кадрову політику, зміст і специфіка програм і кадрових заходів.  

  Цілі, норми і засоби здійснення кадрових заходів. Моніторинг персоналу як 
механізм підтримки адекватної кадрової політики. 

  Кадрова політика і філософія підприємства. Основи теорії і практики.  
Особливості розробки і реалізації кадрової політики в транснаціональних 

компаніях. 
Література: [56;49;51;16;37] 

  
Тема 6. Система управлiння й організації роботи з персоналом 
Предмет, завдання і зміст управлiння персоналом, практична реалізація. 

Принципи і методи управлiння персоналом. Механізм управлiння персоналом.  
 Ринок праці, трудові ресурси, класифікація персоналу за категоріями. Аналіз 

концепцій управління персоналом. Взаємозв’язок підсистем роботи з персоналом. 
Особливості управління персоналом за кордоном. Людини, група як суб’єкт і об’єкт 
управління. Соціально-психологічні аспекти управління.  

Цілі і функції системи управлiння персоналом. Організаційна структура 
системи управлiння персоналом. Функціональна структура. Соціальна структура. 
Рольова структура. Штатна структура.  

Організація як система. Зв’язки внутрішні і зовнішні. Організація як процес.  
  Служби управлiння персоналом організацій, як суб'єкти управлiння 

персоналом. Задача служб управлiння персоналом. Функції служб управлiння 
персоналом. Структура служби управлiння персоналом. Особливості розвитку 
служб управлiння персоналом. Служби управлiння персоналом - засіб реалізації 
кадрової політики. 

 Стратегічне управлiння персоналом. Взаємозв'язок стратегії управлiння 
персоналом із розвитком організації. 

  Кадрове і діловодне, інформаційне і технічне, нормативно-методичне і 
правове забезпечення системи управлiння персоналом. 

Особливості управлiння персоналом в транснаціональних компаніях. 
Література: [4;12;15;25;37;44;58] 
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Тема 7. Планування роботи з персоналом в транснаціональних компаніях 
Сутність, цілі і завдання планування персоналу. Головні види планування: 

довгострокові і поточні. Схема планування потреби в персоналі. Джерела залучення 
персоналу. Оперативний план роботи з персоналом. Маркетинг персоналу. Зміст і 
завдання маркетингу. Принципи маркетингу персоналу. Основи плану персонал-
маркетингу, заходи щодо його реалізації. Фактори, які визначають напрямок 
маркетингу персоналу. Шляхи задоволення потреби в персоналі. Джерела 
інформації для персонал-маркетингу. Визначення потреби в персоналі. Якісний і 
кількісний склад персоналу. Розрахунки потреб. Методи розрахунків кількісної 
потреби в персоналі. Планування й аналіз показників праці, витрат на персонал. 
Система показників праці: норма організації, загальноекономiчнi показники, 
кадрові показники, витрати на персонал, умови праці. Спільна характеристика 
показників. Методи планування продуктивності праці. Взаємозв'язок планування й 
аналізу. Види аналізу: попередній, поточний і ретроспективний. Нормування і 
врахування чисельності персоналу. Види норм: часу, виробітку, обслуговування, 
часу обслуговування, чисельності. Розрахунки норм. Напрямки удосконалювання 
норм праці і розрахунки чисельності персоналу. Методи і прийоми нормування.  

 Соціальне планування. Планування прогресивних змін структури колективу, 
росту матеріального добробуту, і підвищення культурно-технічного рівня 
робітників, удосконалювання характеру утримання трудової діяльності. Система 
управлiння соціальним розвитком колективу; її функції щодо забезпечення 
реалізації методів і головних напрямків плану соціального розвитку. 

 Прогнозування в управлiннi персоналом. Головні етапи і процедури 
прогнозування. Головні методи прогнозування.  

 Особливості планування персоналу в транснаціональних компаніях. 
Література : [59;48;32;37;15] 

 
Тема 8. Технології управлiння персоналом в транснаціональних 

компаніях 
 Підбір працівника згідно з функціональним запитом діяльності організації, 

відбір відповідно до критеріїв фунціональної діяльності згідно з рівнем 
професіоналізму працівника, визначення посади (функціонального місця 
працівника в системі діяльності організації), оформлення найму на роботу. 
Технологія найму, підбору, прийому і розстановки персоналу. Ділова оцінка 
персоналу. Сутність контрактної системи найму. Порядок найму і звільнення 
працівників. Використання персоналу.      

Організація системи навчання персоналу. Виникнення й зміст концепції 
неперервної освіти. Неперервне навчання управлінських працівників і спеціалістів. 
Неперервна освіта робітників. Організація і методологічне забезпечення системи 
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неперервного навчання кадрів. Методика розрахунків витрат на підвищення 
кваліфікації. Організація внутрішньофірмового навчання.  

Поняття й етапи ділової кар'єри персоналу. Управління діловою кар'єрою. 
Система службово-професійного просування. Робота з кадровим резервом.  

Вивільнення персоналу. Відмінність технології управління персоналом від 
технології управління людськими ресурсами. 

Досвід профорієнтації в США і Канаді, Західнiй Європі і Японії. Використання 
персоналу. Організація системи навчання персоналу. 

 Особливості технології управлiння персоналом в транснаціональних 
компаніях. 

Література : [23;25;32;48;58;61] 
   
Тема 9. Управлінська діяльність персоналу в транснаціональних 

компаніях 
Заняття 1. Управлiння поведінкою персоналу організації 
Сутність та особливості управлінської діяльності. 
Управлiння соціальним розвитком організації. Теорія поведінки особистості. 

Поведінка людини в групі. Організаційна поведінка. Технологія самовизначення в 
організаційній поведінці. Норми, зміст, критерії організаційної поведінки. 
Особистість, група, колектив як суб’єкти організаційної поведінки. Організація як 
суб’єкт спільноти (професійної, територіальної, національної). Мотивація трудової 
діяльності персоналу.  

Управлiння нововведеннями в кадрових системах. Етика ділових відношень. 
Управлiння конфліктами і стресами. Управлiння безпекою. Організація праці 
персоналу управлiння. 

Особливості організаційного поводження в міжнародній компанії.  
Література :[3;4;12;13;14;18;49;58] 

 
Заняття 2. Управлiння стабілізацією колективу 
Аналіз плинності кадрів. Оцінка стану плинності кадрів на підприємстві. 

Розробка і впровадження заходів щодо зниження плинності кадрів. Управління 
мобільністю кадрів на виробництві. Система професійного просування працівників. 
Управління професійно-кваліфікаційним ростом керівників і спеціалістів. 
Організація управління трудовою дисципліною. Організація обліку ефективного 
використання робочого часу. Управління плинністю кадрів і трудовою мотивацією 
робітників у закордонних фірмах. Управління трудовими протиріччями в колективі.  

 Особливості управлiння стабілізацією колективу в транснаціональних 
компаніях. 

Література : [3;4;6;12;29;19;47;51;58] 
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Заняття 3. Управління організаційною культурою в міжнародній компанії 
  Фактори, що впливають на кадрову політику: (культурні комунікаційні 

бар'єри в співробітництві); розходження в стилях керування різних країн; 
розходження в постановці і рішенні проблем; потенційні конфлікти через 
розходження в мотивації праці; розходження в соціокультурній компетенції і 
розвитку персоналу.  

  Етика бізнесу і діловий етикет як моральний портрет міжнародної компанії. 
Особливості формування корпоративної культури. Культурна адаптація персоналу 
компанії до зовнішніх умов.  

  Ринкова, бюрократична і технічна культура в міжнародних компаніях. 
Культурні аспекти організації: довжина ієрархічної градації (використання 
керівником своєї влади); уникнення невизначеності; індивідуалізм – колективізм; 
маскулінізм – фемінізм). Інструменти формування і розвитку культури міжнародної 
компанії (обряди, церемонії, ритуали, міфи, легенди розповіді і т.д.).    

Особливості добору персоналу. Основні підходи до добору персоналу: 
етноцентризм (зі своїх), поліцентризм (із країни перебування), регіоцентризм 
(фахівці регіону), геоцентризм (визначає кваліфікація). 

Література : [3;6;12;25;27;44;51;61] 
 
Тема 10. Національно-культурні особливості персоналу в 

транснаціональних компаніях 
Заняття 1. Управлiння персоналом і національна культура 
Особливості національної ділової культури. Вплив “м'яких“ факторів 

(ставлення до роботи, формування ділової культури ) на управління персоналом. 
Рівень культури в бізнесі : національна культура, організаційна культура ( даної 
організації ), управлінська культура (стиль керівника ). Взаємозалежність культур.  

Кластерна форма організації бізнес-структур. Колективізм, індивідуалізм і їхній 
прояв в організаціях. Роль керівника і специфіка його роботи. Особливості мотивації 
персоналу і відповідальності. Інституціональна культура бізнесу. Прищеплювання 
іноземних культур управління персоналом. Вікові межі засвоєння людиною іншої 
культури. Система управління персоналом і зміна навичок(звичок) людей.  

Значення історії національної культури, її цінностей і зразків поведінки людей 
у сфері управління персоналом. Національна культура як специфічна сукупність 
засобів взаємодії людей у певному суспільстві із зовнішнім і внутрішнім 
середовищем. Внутрішньокультурні відношення в системі державного управління і 
менеджменту горизонтальних ринкових структур.  

Ставлення людини до влади. Моделі участі в управлінні. Західна і Східна 
культури , їхні специфічні особливості , порівняльні характеристики, необхідність 
урахування в кадровому менеджменті.  
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Дослідження українських вчених в галузі управління людьми на терені 
національної культури. Вкраплення демократичної й авторитарної , відкритої і 
закритої, ринкової культури у національну культуру українського народу. Теорія 
жорсткого менеджменту й обґрунтування необхідності його впровадження в сферу 
управління персоналом, в умовах України.  

Література : [3;6;8;12;21;26;41;44;56] 
 

Заняття 2. Особливості національного характеру окремих народів 
Національні особливості як причина конфліктних ситуацій у компаніях. Облік 

національних особливостей у механізмі взаємодії персоналу – умова системного 
(синергетичного) ефекту. Вплив релігії і культури на специфіку керування 
персоналом міжнародної компанії.  

Регіональні особливості формування національного характеру. Загальна 
характеристика особливостей національного характеру народів: Далекого Сходу 
(японці, китайці), Близькі Схід (араби), Північна Америка (американці), Західна 
Європа (Італійці, французи, іспанці, норвежці, шведи, німці, англійці), народів 
Африки. Облік національних особливостей при плануванні і проведенні ділових 
зустрічей. Етнопсихологічні аспекти ведення ділових переговорів (відношення до 
партнера, системи цінностей різних етнічних груп, психологічні фактори). Облік 
етнічних особливостей( реалізації цілей, культури, стилю ведення переговорів, 
особливостей вербальної і невербальної комунікації, національних традицій 
партнерів).  

Прогнозування взаємин із представниками етнічних груп.  
Література: [3;6;25;30;42;44;45;53]  

 
Тема 11. Управління персоналом в транснаціональних компаніях 
Міжнародний характер діяльності. Особливості добору, орієнтації, оплати 

праці, оподатковування. Необхідність зміни методів і технологій керування 
персоналом. Особливість керування персоналом в транснаціональних компаніях. 
Різносистемна оплата праці, різна система пільг у представників різних держав. 

Особливості формування корпоративної культури в умовах міжнародної 
діяльності. Додаткові функції для служб керування персоналом: оподатковування, 
орієнтація персоналу на особливості життєдіяльності в країні проживання, 
організація адміністративних послуг (організація переїздів на нове місце роботи, 
оформлення дозволів на роботу і віз і т.д.), організація охорони здоров'я, 
організація відпочинку. Особливості адаптації персоналу після повернення на 
Батьківщину.  

Добір працівників для участі в міжнародних програмах Типові характеристики 
для потенційних працівників за рубежем: розумні чекання, відкритість свідомості 
(новим ідеям, культурі, іншому образу поводження), витримка, інтерес до 
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міжособистісного спілкування, сімейні відносини, володіння мовами. Ключові 
фактори, що визначають оплату праці. Загальні параметри оплати праці: премії, 
компенсації за важкі умови, відрахування на вирівнювання рівня життя, податкові 
платежі.  

Література : [3;12;16;25;31;36;63] 
 
Тема 12. Оцінка результатів діяльності персоналу служб управління 

персоналом. Організація діловодства 
Оцінка результатів праці як функція управління персоналом. Фактори, які 

впливають на ефективність управління персоналом. Класифікація чинників, які 
враховуються під час проведення оцінки результативності праці. Результати праці 
керівника. Результати праці спеціалістів. Умови ефективної оцінки 
результативності праці. Основні методи оцінки результативності праці 
управлінських працівників. Показники результативної діяльності. Оцінка 
результатів діяльності.  

Оцінка діяльності підрозділів управління персоналом. Показники оцінки 
ефективності діяльності. Оцінка результатів діяльності підрозділів управління 
персоналом.  

Оцінка економічної ефективності проектів удосконалення управління 
персоналом. Порядок розрахунку. Розрахунок витрат, пов'язаних з удосконаленням 
системи управління персоналом. Функціонально-кошторисний аналіз, його 
можливості та сфера використання.  

Основні вимоги до організації діловодства кадрових служб. Документаційне 
забезпечення управління кадрами. Організація обліку і звітності по кадрах. Система 
банку даних. Системи кадрової інформації. Експертні системи. Інтерактивна 
концепція застосування ЕОМ у кадровому господарстві. Документи та реєстраційні 
форми з діловодства. 

Література: [23;48;49;50;51;54;58] 
 

Змістовий модуль III. Соціологічні, психологічні і психотехнологічні 
основи підбору і перевірки персоналу 

Тема 13. Психологічні основи підбору і перевірки персоналу в 
транснаціональних компаніях 

Основні вимоги до персоналу і класифікація методів оцінки. Науково-
методичні принципи підбору персоналу. Психологічні особливості роботи кадрових 
органів на етапах оголошення конкурсу і співбесіди. Психологічне тестування, його 
переваги й недоліки. Психодіагностика в доборі кадрів, Основні тести: Увага і 
пам'ять, Психофізіологічні характеристики, особистісні характеристики, соціально-
психологічні характеристики, ділові якості.  
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 Сутність методів управління персоналом. Діагностична система оцінки: 
самовизначення, самоуявлення і самовизначення. Діагностичні ігри. Тести на стиль 
керівництва Автоматизована оцінка знань. Тести на інтелект. Самовираження і 
самоствердження. Вибір партнерів і лідера. Співбесіда    в експертній комісії.  

 Сучасні технології ефективних комунікацій, їхні можливості в сфері 
управлінння персоналом. Психологія і менеджмент людських ресурсів. 
Психофізіологічні технології в сфері управління персоналом. Етапи ефективного 
менеджменту управління персоналом. Необхідні умови ефективного менеджменту 
персоналу.  

Література: [3;6;21;22;36;25;4161]  
 
Тема 14. Психолого-акмеологічне забезпечення ефективності управління 

персоналом в транснаціональних компаніях 
Соціально-психологічний супровід менеджменту: аналіз, формування, 

розвиток і корекція всіх суб’єктів праці і життя. Акмеологічні, психологічні, 
педагогічні, організаційні і потрібні передумови як основа акмеологічного 
супроводу професійної діяльності, підвищення професіоналізму персоналу. 

Психодіагностика – основа та мистецтво “проникливості” менеджера. 
Психодіагностика як сукупність тестів, наука (розробка і психологічного діагнозу), 
особлива форма мислення менеджера. Рівні дослідження персоналу організації: 
психофізіологічного, психологічного, соціально-психологічного; їх характеристика. 
Методи психологічного дослідження: спостереження (порівняльний, генетичний); 
організаційний (порівняльний, люнгнітивний, комплексний); емпіричний 
(обсерваційний, експериментальний, психодіагностичний), праксиметричний, 
моделювання, біографічний; обробки експериментальних даних (кількісний, 
якісний); інтерпритація даних (генетичний, структурний). 

Література:[2;10;11;36;40;41;61] 
 
Тема 15. Методика і технологічні елементи акмеологічного тренінгу 
   ( Планується з урахуванням рівня підготування студентів). 
 

ТЕМИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ РЕФЕРАТІВ 
1. Управління персоналом як навчальна дисципліна: шляхи вдосконалення, 

тенденції становлення і розвитку.  
2. Порівняльний аналіз технологій управління персоналом: управління кадрами, 

управління персоналом, управління людськими ресурсами.  
3. Роль і місце керівника  в системі кадрового менеджменту.  
4. Концепція управління персоналом, еволюція розвитку підходів до управління 

персоналом.  
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5. Організація і структурування кадрових служб в Україні ( з урахуванням 
передового закордонного досвіду ).  

6. Планування трудових ресурсів регіону,  підприємства .  
7. Проблеми роботи кадрових служб  в умовах формування ринку.  
8. Особливості добору менеджерів  в умовах України.  
9. Організаційний розвиток кадрових служб в умовах України.  
10. Розробка кадрової політики організації в умовах України.  
11. Особливості розробки і реалізації кадрової політики в транснаціональних 

компаніях. 
12. Функціонально-кошторисний аналіз діяльності управлінського персоналу.  
13. Організаційне проектування системи управління персоналом.  
14. Теоретико-методологічні проблеми управління персоналом.  
15. Системи управління персоналом, що використовуються у США, Західної і 

Східної Європі, Японії, Китаї і можливості використання цього досвіду, стосовно 
до національних особливостей України.  

16. Методологічні основи оцінки ефективності роботи служб управління 
персоналом 

17. Концепція ” людського капіталу”, проблеми теорії і практики, її використання  
в управлінні персоналом.  

18. Психологічні аспекти добору і перевірки персоналу.  
19. Проблеми реалізації службової  кар'єри.  
20. Конфлікт як інструмент розвитку організації.  
21.  Специфічні особливості управління персоналом у XXI столітті.  
22. Акмеологічні проблеми управління персоналом.  
23. Психофізіологічні технології і їхнє використання в управлінні персоналом.  
24. Соціокультурні технології і їхнє використання в управлінні персоналом.  
25. Людський фактор трудової діяльності, врахування його в управлінській 

діяльності.  
26. Тенденції розвитку центрів управління персоналом у країнах Західної 

Європи, США і Японії.  
27. Санкції юридичної відповідальності  в роботі служб управління персоналом.  
28. Соціально-економічні основи управління персоналом  в умовах формування 

ринку.  
29. Основні  напрямки перебудови роботи служб управління персоналом у 

сучасних умовах.  
30. Професійна діагностика й оцінка керівника.  
31. Безпека і здоров'я як умова розвитку персоналу організації.  
32. Психолого-акмеологічне забезпечення ефективності управління персоналом. 
33. Оцінка результатів діяльності управлінського персоналу . 
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є 
складовою навчального процесу та активною формою самостійної роботи 
студентів. 

Мета контрольної роботи — закріпити й поглибити теоретичні знання, здобуті 
в процесі вивчення дисципліни «Управління персоналом в транснаціональних 
компаніях», сформувати вміння самостійно працювати з навчальною, спеціальною 
літературою, законодавчими актами та статистичними матеріалами, а також з 
матеріалами власних досліджень в організаціях. 

Номер варіанта контрольної роботи студент вибирає за першою літерою свого 
прізвища (див. таблицю). У кожному варіанті завдання пропонується план, в який 
можна вносити зміни відповідно до вибраної інформації і специфіки роботи. 
 

Перша літера прізвища студента Номер варіанта контрольної роботи 
А, Б,  
В,Г,  

Д, Е, Є 
Ж, 3, І 
Й, К  
Л, М  
Н, О 
П, Р,  
С, Т 
 У, Ф 

X, Ц, Ч 
Ш, Щ 
Ю, Я 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

 
Структура контрольної роботи така: титульний лист, зміст, вступ, розділи, 

висновки і список використаної літератури. 
У вступі висловлюється сутність та характеристика проблеми, що вивчається, 

завдання дослідження і мета роботи. 
 У основних розділах проводиться аналіз нормативних положень, 

висловлюється точка зору різних авторів, доводиться, яка точка зору є 
правильнішою, які положення можуть бути прийняті повністю або частково і чому. 

 Структура роботи має бути послідовна і логічна. В кінці роботи пишуться 
висновки про те, що зроблене в роботі і висновки, що випливають з аналізу. 
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Вступ та висновки повинні відображати власне ставлення студента до 
матеріалу, який вивчається. Далі наводиться список літератури, який має містити не 
менше 10 джерел. При потребі оформлюються додатки. 

Контрольна робота повинна мати обсяг не менше 15-ти сторінок тексту на 
листах форма А4 (комп’ютерний набір - 14-й кегль, 1,5 інтервал, шрифт Times New 
Roman). Всі сторінки, окрім титульної, мають бути пронумеровані.  

 Рекомендується наступна послідовність виконання роботи: 
 1. Вивчити положення, що діють, і інструкції. 
 2. Підібрати необхідну літературу по темі самостійно, користуючись 

послугами довідково-бібліографічного відділу і каталогів бібліотеки. Необхідно 
звернути увагу на публікації, монографії і періодичну літературу по темі за 
останній час. 

 3. Ознайомитися з літературою, скласти власний план роботи, уточнюючий 
типовий план, запропонований у виконуваному варіанті завдання. 

Підготувати конспект літературних джерел, акцентуючи увагу на цікавих 
ідеях, дискусійних висловах авторів, які студент має намір процитувати в роботі. 
Цитати слід наводити в тексті роботи з вказівкою джерела та сторінки цитованого 
матеріалу у квадратних дужках. 

 4. Розподілити матеріал відповідно до плану і оформити текст, набравши його 
на комп'ютері. 

5. Наводячи список літератури, необхідно вказати автора, назву книги або 
статті, роки видання і відповідної сторінки, на які зроблено посилання. 

 

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
 
Варіант 1. Роль управління персоналом в транснаціональних компаніях   
1. Місце управління персоналом   в управлінні підприємством. 
2. Системний підхід до управління персоналом в транснаціональних 

компаніях. 
3. Функції управління персоналом. 
4. Організаційна культура і управління персоналом. 
 
 Варіант 2. Кадрова політика як складова управління персоналом 
1. Зміст поняття «Кадрова політика». 
2. Кадрова політика як елемент стратегії бізнесу. 
3. Структура кадрової політики української і зарубіжної фірми. 
4. Види кадрової політики. 
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 Варіант 3. Правова і організаційна регламентація управління персоналом в 
транснаціональних компаніях  

1. Організаційна структура і функції управління персоналом в 
транснаціональних компаніях. 

2. Положення про підрозділи, їх склад і структура. Способи їх розробки. 
3. Посадові інструкції. 
4. Трудова угода, її структура і зміст. Розгляд трудових суперечок. 
 
 Варіант 4. Відбір претендентів на вакантну посаду 
1. Система відбору як система дій на різних рівнях управління персоналом в 

транснаціональних компаніях. 
2. Профвідбір: суть і етапи. 
3. Процедура прийому на роботу. 
4. Досвід вітчизняних і зарубіжних підприємств в частині процедури прийому 

на роботу. 
 
 Варіант 5. Формування високоефективних трудових колективів 
1. Категорії «кадри», «трудовий колектив» і «мала» група. Їх суть, схожість і 

відмінність. 
2. Вимоги до формування трудових колективів. 
3. Розстановка по робочих місцях і адаптація кадрів. 
4. Мотивація праці і ефективний трудовий колектив. 
 
 Варіант 6. Підготовка і перепідготовка кадрів на підприємстві 
1. Професійна підготовка, її суть, форми і управління персоналом в 

транснаціональних компаніях. 
2. Форми перепідготовки. 
3. Оцінка ефективності перепідготовки і підвищення кваліфікації. 
4. Завдання служб фірми в області підготовки кадрів. 
 
 Варіант 7. Професійне зростання і підготовка резерву керівників 
1. Формування резерву на просування. 
2. Способи підготовки осіб до заняття керівних посад. 
3. Процес введення керівників в посаду. 
4. Професійна оцінка керівників. Контроль за їх роботою. 
 
 Варіант 8. Оцінка ділових і особистих якостей працівників 
1. Соціологічний і психологічний контроль за кадровою ситуацією. 
2. Цілі оцінки працівників. Методика проведення різних типів оцінок. 
3. Атестація працівників і робочих місць. 
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 Варіант 9. Посадове переміщення працівників  
1. Суть, різновиди і порядок переміщень працівників. 
2. Планування переміщень. 
3. Види, причини і способи покарання працівників. 
4. Процедура покарання і звільнення працівника. 
 
 Варіант 10. Соціальний захист працівників і охорона праці 
1. Основні завдання і напрями соціального захисту працівників організації. 
2. Система заходів соціального захисту. 
3. Зміст роботи по охороні праці як частина управління персоналом в 

транснаціональних компаніях. 
4. Добродійність і спонсорство. 
 
 Варіант 11. Склад, структура і організація кадрових служб 
1. Організаційна структура кадрової служби, її права і обов'язки. 
2. Склад кадрової служби. 
3. Розподіл ролей між функціональною кадровою службою і лінійною 

адміністрацією. 
4. Оцінка ефективності діяльності кадрових служб організації. 
 
 Варіант 12. Соціально-економічна ефективність роботи з кадрами 
1. Критерії ефективності роботи з кадрами. Основні і супутні показники 

ефективності. 
2. Форми прояву ефекту в кадровому менеджменті: економічні і соціальні. 
3. Способи розрахунку ефекту від заходів щодо роботи з кадрами. 
 
 Варіант 13. Соціально-психологічний клімат в колективі 
1. Сутність та загальна оцінка соціально-психологічного клімату: 
2. Заходи адміністрації щодо об'єднання колективу вихованню 

корпоративного духу. 
3. Рекомендації по оптимізації соціально-психологічного клімату (пов'язати з 

мотивацією, задоволеністю роботою, зарплатою взаєминами і ін.). 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
1. Основні категорії управління і їхній взаємозв'язок.  
2. Поняття: закон, принцип, мета, функція, технологія, структура; їхнє 

використання в управлінні персоналом. Поняття: кадри, робоча сила,трудові 
ресурси, персонал, людські ресурси.   

3. Натуралістичні і діяльнісні методологічні підходи в управлінні персоналом.  
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4. Системний підхід у системі управління персоналом.  
5. Цілі, завдання і функції служби управління персоналом.  
6. Людський фактор як основний компонент продуктивних сил.  
7. Основні аспекти і  рівні вивчення людського фактору.  
8. Людина в тейлористській моделі управління. Неотейлористські погляди на 

персонал. 
9. Основні фактори  підвищення ролі персоналу в постіндустріальному 

суспільстві.  
10. Результати досліджень українських вчених в галузі національної культури, 

їх використання в управлінні персоналом. 
11. Результати послідовної трансформації організаційних культур. 
12. Генерація парадигм кадрової роботи в менеджменті капіталістичних країн.  
13. Основні підходи (технології) управління персоналом, сформовані в процесі 

історичного розвитку.  
14. Управління людськими ресурсами, як технологія в  діяльності песоналу 

управління. 
15. Раціоналістичний і гуманістичний підхід в управлінні людськими 

ресурсами  
16. Кадровий менеджмент і виклики XXI століття.  Вимоги часу до системи 

управління персоналом.  
17. Стратегічні зміни в корпоративному управлінні і їхній вплив на сучасний 

бізнес.  
18. Об'єкт і предмет дослідження  дисципліни «Управління персоналом». .  
19. Особливості  управління персоналом в державній,  матеріальній і духовній 

сфері.  
20. Структура знань  системи управління і її практична значимість.  
21. Методи, техніки, технології, які використовуються в діяльності по 

управлінню персоналом.  
22. Поняття соціальної, фахової, методичної і тимчасової компетентності.  
23. Охарактеризувати компетенцію як об'єкт стратегічного управління.  
24. Підвищення ролі кадрових служб в управлінні організаціями.  
25. Основні підходи до управління персоналом і їхній вплив  на теорію і 

практику людської організації.  
26. Особливості становлення і розвитку теорії і практики управління 

персоналом в Україні  
27. Теорія людського капіталу і її рекомендації щодо необхідності інвестицій у 

розвиток людини.  
28. Концепція “ Аналіз людських ресурсів ” і її вплив на практику роботи з 

персоналом  
29. Характеристика вимірів індивідуальної вартості працівника.  
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30. Стохастична позиційна модель розрахунку витрат вкладів у людський 
капітал.  

31. Особливості розробки і реалізації кадрової політики в транснаціональних 
компаніях. 

32. Типи кадрових політик, їхня стисла характеристика.  
33. Етапи побудови кадрової політики  
34. Урахування зовнішніх і внутрішніх факторів, що діють на організацію в 

кадровій політиці.  
35. Моніторинг персоналу як механізм підтримки адекватної кадрової 

політика.  
36. Цілі, норми, і засоби здійснення кадрових заходів під час реалізації 

кадрової політики. 
37. Цілі і функції системи управління персоналом , їхня характеристика.  
38. Кадрове і діловодне забезпечення в управлінні персоналом.  
39. Інформаційне і механічне забезпечення в управлінні персоналом.  
40. Нормативно-методичне забезпечення в управлінні персоналом .  
41. Правове забезпечення в управлінні персоналом.  
42. Принципи побудови системи управління персоналом.  
43. Методи побудови системи управління персоналом.  
44. Стадії й етапи організаційного проектування і їхні характеристики.  
45. Оцінка економічної ефективності проектування системи управління 

персоналом.  
46. Завдання, функції кадрових служб, їхня характеристика.  
47. Структура кадрової служби організації, характеристика її елементів.  
48. Зміст і послідовність дій щодо оцінки персоналу.  
49. Зміст і послідовність дій під час набору робочої сили.  
50. Зміст і послідовність дій при прогнозуванні і плануванні потреби в кадрах.  
51. Сутність, цілі і завдання кадрового планування.  
52. Оперативний план роботи з персоналом, особливості його розробки.  
53. Маркетинг персоналу, його роль, місце в управлінні персоналом.  
54. Зміст і послідовність дій при визначенні потреби в персоналі.  
55. Планування й аналіз показників праці, витрат на персонал.  
56. Нормування і врахування чисельності персоналу організації  
57. Сутність поняття зайнятість, управління зайнятістю.  
58. Загальна характеристика роботи кадрових служб при реалізації політики 

зайнятості населення.  
59. Основні і додаткові джерела кадрового забезпечення.  
60. Наймання, добір і прийом персоналу, характеристика етапів  
61. Сутність контрактної системи найму.  Порядок найму і звільнення 

працівників.  
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62. Зміст і послідовність дій при діловій оцінці персоналу.  
63. Досвід профорієнтації в Західної Європі і Японії і можливість його 

використання в Україні.  
64. Зміст роботи персоналу управління у процесі організації системи навчання 

персоналу.  
65. Сутність концепції безперервного навчання.  
66. Поняття й етапи ділової кар'єри персоналу.  
67. Зміст роботи кадрового органу в управлінні діловою кар'єрою  
68. Система службового і професійного просування персоналу.  
69. Особливості управління персоналом в управлінні кадровим резервом.  
70. Особливості управління персоналом в управлінні соціальним розвитком 

організації.  
71. Суть теорії поведінки особистості, використання її рекомендацій на 

практиці.  
72. Специфічні особливості поведінки людини в групі, їхнє врахування  в 

процесі управління.  
73. Особливості управління персоналом у процесі мотивації персоналу.  
74. Суть управління нововведеннями в кадрових системах.  
75. Сутність етики ділових відносин , рекомендації щодо використання їх на 

практиці.  
76. Управління мобільністю кадрів на виробництві.  
77. Організація управління трудовою  дисципліною на підприємстві.  
78. Особливості управління персоналом в управлінні конфліктами і стресами.  
79. Зміст роботи персоналу управління в управлінні безпекою.  
80. Зміст роботи персоналу управління щодо наукової організації праці.  
81. Аналіз і оцінка стану плинності кадрів на підприємствах. 
82. Сутність і можливості функціонально-кошторисного аналізу діяльності 

управлінського персоналу.  
83. Загальна характеристика особливостей  національної ділової культури 

українців.  
84. Професійна орієнтація.  Розвиток кадрового потенціалу.  
85. Значення національної культури, її цінностей, зразків поведінки людей у 

сфері управління персоналом.  
86. Вкраплення інших культур в культуру українського народу, формування 

ділової культури.  
87. Теорія “ жорсткого менеджменту ”  й обґрунтування  необхідності його 

впровадження в сферу управління персоналом  на терені України.  
88. Загальна характеристика психологічних прийомів, технік, які 

використовуються при доборі і перевірці персоналу.  
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89. Психофізіологічні технології, їхні можливості в сфері управління 
персоналом.  

90. Соціокультурні технології комунікацій, їхнє використання в сфері 
управління персоналом.  

91. Оцінка результатів діяльності персоналу управління.  
92. Організація кадрового діловодства на підприємстві. 
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