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Метою вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент безпеки 

персоналу» є формування комплексу теоретичних знань і практичних 

навичок щодо формування та реалізації кадрової політики в сучасних 

організаціях, раціонального відбору працівників на посади та формування 

дієвого трудового колективу, оцінювання та розвитку працівників, а також 

цілеспрямованого використання їх потенціалу. 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент 

безпеки персоналу» є засвоєння наступних дисциплін: «Мікроекономіка», 

«Макроекономіка», «Вступ до фаху», «Основи економічної науки». 

 

Вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент безпеки персоналу» 

передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки бакалавра, 

за якого він повинен: 

 

знати: 
1) сучасні проблеми управління персоналом в Україні; 

2)  місце та значення управління персоналом у системі менеджменту 

організацій; 

3)  основні принципи управління персоналом у сучасній системі 

менеджменту; 

4) сутність системного підходу до змісту функцій з управління 

персоналом в організації; 

5) методи ефективного комплектування штату та адаптації 

працівників на підприємстві; 

6) джерела пошуку кандидатів на вакантні посади в організацію та їх  

економічну доцільність; 

7) основні вимоги до формування кадрової та соціальної політики на 

підприємстві. 

 

вміти: 

1) будувати активну кадрову політику організації, зокрема, визначати 

основні заходи з її формування та реалізації; 

2) володіти навичками кадрового планування з метою визначення 

оптимальної чисельності та структури працівників; 

3) проводити співбесіду з кандидатами на вакантні посади в 

організацію та аналізувати анкетні дані; 

4) складати план заходів із профорієнтаційної роботи в трудовому 

колективі підприємства; 

5) розробляти необхідні кадрові документи; 

6) проводити об'єктивний аналіз кадрової роботи на основі кадрового 

моніторингу; 

7) характеризувати індивідуальні особливості (сильні та слабкі риси 

характеру) працівника підприємства; 

8) розробляти пропозиції до плану соціального розвитку трудового 

колективу підприємства; 



9) володіти навичками розрахунку показників руху кадрів в 

організації. 

  

Професійні компетентності за результатами вивчення «Менеджмент 

безпеки персоналу»: 

 

ЗК1 – Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та 

встановлення взаємозв’язків між соціально-економічними явищами та 

процесами 

ЗК2 – Здатність до застосовування концептуальних і базових знань, 

розуміння предметної області і професії економіста 

ЗК4 – Здатність використовувати інформаційно-комунікаційні 

технології для пошуку, оброблення, аналізу та використання інформації з 

різних джерел, у тому числі іноземною мовою. 

ЗК6 – Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями 

ПК2 – Здатність аналізувати і структурувати економічні події та явища 

з точки зору знання сучасних теоретичних, організаційно-методичних основ 

економіки; 

ПК4 – Здатність до застосування цілісної системи математичних знань, 

методів математичного моделювання в професійній діяльності; 

ПК5 – Здатність правильно оцінювати особливості економічної та 

фінансової сфер, особливості діяльності окремого суб’єкта економічної 

діяльності, галузеву і регіональну специфіку; 

ПК6 – Здатність виконувати комплексні економічні розрахунки та 

аналізувати результати діяльності суб’єктів господарювання, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, визначати 

перспективи їх розвитку; 

ПК7 – Здатність здійснювати економічну, фінансову, організаційну 

діагностику функціонування суб’єктів господарювання за всіма сферами 

діяльності; 

ПК9 – Здатність до опрацювання та використання облікової інформації 

в управлінні та оціночній діяльності. 

 

 

Обсяг навчальної дисципліни: Додатки 1.1, 1.2. (оновлюється щорічно).   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програма навчальної дисципліни 

  

 ТЕМА 1. ПЕРСОНАЛ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

Роль та значення управління персоналом як науки. Людина як суб'єкт і 

об'єкт управління персоналом. Орієнтація персоналу на корпоративну 

культуру. Особливості та роль персоналу в досягненні 

конкурентоспроможності сучасних організацій. Проблеми та тенденції у 

кадровому менеджменті успішних компаній. Управління персоналом як 

специфічна функція менеджменту. Зміст понять «трудові ресурси», 

«персонал», «трудовий потенціал» «кадри». Системний підхід до управління 

персоналом організації. Основні елементи (підсистеми) управління 

персоналом. 

Етапи історичного розвитку управління персоналом. Аналіз сучасних 

концепцій і теорій управління персоналом. Зміст концепцій «управління 

кадрами», «управління персоналом», «менеджмент персоналу», «управління 

людськими ресурсами». Особливості управління персоналом у закордонних 

компаніях: можливості використання досвіду. 

 

 ТЕМА 2. МЕТОДОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ. 

КАДРОВА СЛУЖБА ТА КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО 

Поняття та значення кадрової політики в організації. Фактори, що 

впливають на формування кадрової політики та умови її реалізації. 

Класифікація типів кадрової політики за основними ознаками. Зміст кадрової 

політики на різних етапах життєвого циклу організації. 

Етапи розробки (проектування) кадрової політики та їх зміст: 

нормування, програмування та моніторинг персоналу. Розробка та реалізація 

кадрової політики у концептуальних кадрових документах. Правова база для 

здійснення сучасної кадрової політики (зміст та протиріччя). 

Сутність стратегії управління персоналом. Основні типи кадрової 

стратегії. Взаємозв'язок стратегії розвитку організації, стратегії управління 

персоналом та кадрової політики. Механізм розроблення та реалізації 

стратегії управління персоналом. Прогнозування в роботі з персоналом як 

основа розроблення кадрової стратегії. 

Моделі та методи відбору працівників. Критерії відбору працівників. 

Загальні процедури найму персоналу в організаціях. Етапи відбору кадрів. 

Професійний відбір персоналу. Первинний відбір. Техніка проведення 

телефонної розмови з приводу працевлаштування. Анкетування. Правила 

проведення інтерв'ю з представниками різних рівнів управління організації. 

Види співбесід. Довідки про кандидата. Співбесіда з керівником підрозділу. 

Аналізування та оцінювання індивідуальних відмінностей претендентів, їх 

зіставлення. Випробування. Рішення про найм. 

 

 



 ТЕМА 3. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ 

ПЕРСОНАЛУ 

Призначення та роль сучасних служб персоналу в організації. Стан, 

проблеми і тенденції розвитку кадрових служб. Основні функції та 

відповідальність кадрових служб. Статус, організаційна побудова та принципи 

розподілу повноважень між працівниками кадрових служб. 

Ролі та функції менеджера з персоналу в організації роботи кадрової 

служби. Вимоги до ділових, професійних та особистісних рис менеджера з 

персоналу. 

Інформаційне та методичне забезпечення служби персоналу. 

Автоматизовані програми з управління персоналом. Основні регламентуючі 

документи в організації діяльності кадрових служб. Організація обліку та 

звітності з персоналу. Заходи з охорони та безпеки кадрової інформації в 

організації. 

 

 ТЕМА 4. ПЛАНУВАННЯ І ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ 

Поняття кадрового планування. Мета та завдання планування роботи 

персоналом на підприємстві. Види планування: стратегічне, тактичне, 

операційне (поточне). Фактори, що впливають на визначення потреб у 

персоналі. Поняття маркетингу персоналу та його функції. 

Методи визначення потреб підприємства у персоналі. Характеристика 

методів планування персоналу. Планування чисельності персоналу за 

категоріями посад: основна та додаткова потреби у персоналі. Аналіз 

внутрішніх та зовнішніх джерел майбутніх потреб у персоналі. Способи 

нормування ресурсів. Оперативний план роботи з персоналом в організації. 

Індивідуальній план працівника. Структура інформації про персонал. Зміст 

процесу набору та наймання працівників. Основні джерела інформації про 

вакансії. Визначення вакантних місць. Формування вимог до претендентів. 

Професіограма: модель співробітника і модель посади. 

Залучення персоналу: створення бази даних кваліфікованих кандидатів 

для відбору. Характеристика джерел залучення кандидатів. Роль кадрових 

агентств. Професійна орієнтація та профорієнтаційна робота. Методи та форми 

професійної орієнтації. Профорієнтація: суть і завдання, організація роботи. 

 

 ТЕМА 5. РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ТА 

УПРАВЛІННЯ РОБОЧИМ ЧАСОМ ПРАЦІВНИКІВ 

Причини та фактори вивільнення персоналу. Процедура звільнення. 

Соціальні та виробничі критерії вибору працівників на звільнення. Соціальні 

гарантії. Особливості виходу працівників на пенсію як форма звільнення. 

Поняття та значення абсентеїзму 

Управління плинністю кадрів та фактори, що їх зумовлюють. Показники 

абсолютні та відносні. Типові порушення трудової та виконавської дисципліни, 

причини їх виникнення. Нещасні випадки. Дисциплінарний вплив. Розробка 

заходів із регулювання плинності персоналу. 



Управління якістю трудового життя працівників організації. Управління 

безпекою персоналу: техніка безпеки та охорони здоров'я працівників в 

організації. Профілактичні та протиепідемічні заходи в управлінні 

персоналом на підприємстві. 

 

 ТЕМА 6. ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ 

Оцінювання персоналу в сучасній організації. Сутність та різновиди 

оцінювання персоналу за цілями. Критерії та методи оцінювання персоналу. 

Якісні, кількісні та комбіновані методи ділового оцінювання працівників 

організації. Основні принципи ефективного ділового оцінювання працівників. 

Оцінювання якості роботи різних категорій персоналу. Методи оцінювання 

управлінського персоналу: за діловими якостями, за складністю виконуваних 

функцій, за результатами та цілями діяльності. 

Критерії та різновиди ділового оцінювання керівників: оцінювання 

результатів основної та другорядної діяльності, оцінювання поведінки в 

колективі, виконання функцій з управління колективом та оцінювання 

результатів роботи підлеглих. Показники оцінювання різних категорій посад 

керівників. Основні критерії оцінювання спеціалістів: рівень кваліфікації, 

творчість і винахідливість, ініціативність, виконавська і трудова дисципліна. 

Оцінювання робітників і службовців: рівень кваліфікації, виконавська і трудова 

дисципліна, якісні показники роботи, дотримання правил техніки безпеки 

тощо. Атестування персоналу: сутність та види. Призначення та зміст 

атестаційної комісії. Організація та порядок проведення атестації персоналу. 

Зміст атестації для різних категорій персоналу. Документальне 

супроводження атестації. Використання результатів атестації персоналу. 

 

 ТЕМА 7. МОТИВАЦІЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ 

Загальний і професійний розвиток персоналу. Сутність та завдання 

професійного розвитку персоналу. Виявлення та аналізування потреб 

персоналу. Навчання персоналу. Програми підготовки персоналу. Професійна 

підготовка, підвищення кваліфікації, перепідготовка. Післядипломна та 

додаткова освіта. Стажування. Зміст понять «самоосвіта», «саморозвиток». 

Перспективи професійного зростання в Україні. 

Поняття про трудову кар'єру та службове зростання. Планування та 

управління службовою кар'єрою працівників. Моделі кар'єри: горизонтальна 

та вертикальна. Фактори, що визначають напрям та швидкість кар'єри. 

Створення відповідних умов для кар'єрного зростання працівників. 

Управління мобільністю кадрів. Аналізування потреб та оцінка плану 

розвитку персоналу. Планування та підготовка кадрового резерву. 

Формування списку кадрового резерву за категоріями персоналу. Особливості 

підготовки резерву управлінських кадрів. Ротація кадрів як форма руху і 

підвищення кваліфікації працівників. Переміщення, переведення на іншу 

посаду, роботу. Суміщення професій. 

Види кадрових нововведень. Інноваційний потенціал працівника. 



Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

 Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 

семестр). 

 З навчальної дисципліни «Менеджмент безпеки персоналу» 

передбачено:  

 - для денної форми навчання – (3 семестр) залік;  

 - для заочної форми навчання – (3 семестр) залік.  

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 

Критерієм успішного проходження Здобувачем підсумкового 

оцінювання може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок 

за кожним запланованим результатом навчання навчальної дисципліни. 

Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається за допомогою 

якісних критеріїв і трансформується в мінімальну позитивну оцінку 

використовуваної числової (рейтингової) шкали.  

За результатами аудиторної роботи здобувач має отримати 

максимальну кількість 30 балів (кожне заняття оцінюється за п’ятибальною 

шкалою); за результатами самостійної роботи – 15 балів та за результатами 

індивідуальної роботи – 15 балів. Таким чином бали за поточний контроль 

(40-60 балів). Бали за результатами успішного складання екзамену/заліку  

(20-40 балів). 

 

Критерії оцінювання аудиторної роботи Здобувачів 

 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на 
теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної 
думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні 
чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

4 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом 
заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними 
неточностями. Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді 
на питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки 
стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного 
законодавства, теорії та правозастосовної практики. 



3 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 
заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані 
недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних 
завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини 
програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено 
відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає 
змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, 
необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи Здобувачів 

 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

11-15 

Питання, винесені на самостійну роботу, засвоєні у повному обсязі; на 
високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 
завдання, передбачені самостійною роботою, виконані в повному обсязі. 
Під час самостійної роботи продемонстрована стабільна активність та 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання та розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, економічної теорії 
та практики. 

6-10 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом 
завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час 
самостійної роботи продемонстрована ініціативність. Відповіді на питання, 
розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного 
законодавства, економічної теорії та практики. 

1-5 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; поставлені завдання, передбачені планом 
самостійної роботи, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 
Окремі питання засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять 
істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

0 

Здобувач не готовий до виконання самостійного завдання, не знає більшої 
частини програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання,  допускає 
змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, 
необхідними для розв’язання професійних завдань. 

 

 

 



Критерії оцінювання індивідуальної роботи Здобувачів 

 

Б
А

Л
И

 
ПОЯСНЕННЯ 

11-15 

Питання, винесені на індивідуальну роботу, засвоєні у повному обсязі; на 
високому рівні сформовані необхідні аналітичні навички та практичні 
вміння; всі розрахункові завдання, передбачені індивідуальною роботою, 
виконані в повному обсязі. Під час індивідуальної роботи 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на 
теоретичні питання та розв’язання практичних завдань, висловлення 
власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому 
знанні чинного законодавства, економічної теорії та практики. 

6-10 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом 
завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час 
індивідуальної роботи продемонстрована ініціативність. Відповіді на 
питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки 
стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного 
законодавства, економічної теорії та практики. 

1-5 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; поставлені завдання, передбачені планом 
індивідуальної роботи, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 
Окремі питання засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять 
істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

0 

Здобувач не готовий до виконання індивідуального завдання, не знає 
більшої частини програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання,  
допускає змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і 
навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

 

 Для навчальної дисципліни «Менеджмент безпеки персоналу» 

засобами діагностики знань (успішності навчання) виступають: екзамени; 

заліки; стандартизовані тести; аналітичні звіти, реферати, есе; розрахункові 

та розрахунково-графічні роботи; презентації результатів виконаних завдань 

та досліджень; студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

розрахункові роботи тощо.  



Додаток 1.1 

до Робочої програми з навчальної  

дисципліни   

 

ЗАТВЕРДЖУЮ  

Проректор Дніпропетровського  

державного університету внутрішніх 

справ  

_______________ Лариса НАЛИВАЙКО 

  

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Менеджмент безпеки персоналу   

 (назва навчальної дисципліни) 

Освітній ступінь      магістр  Спеціальність  262 Правоохоронна  

    (назва ступеня вищої освіти)        діяльність  
                              (шифр і назва) 

на 2019 / 2020 навчальний рік 
 

Форма навчання      ДЕННА   Обсяг 4 кредиту ЄКТС (120 годин) 

Факультет  соціально-психологічної освіти та управління 

Курс 2   Групи   М-ПД-821 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Персонал організації як об’єкт 

менеджменту.  
15 5 2 1 2 10 

2.  
Методологія менеджменту персоналу. 

Кадрова служба та кадрове діловодство.  
15 5 2 1 2 10 

3.  
Ресурсне забезпечення менеджменту 

персоналу.  
16 6 2 2 2 10 

4.  Планування і формування персоналу.  16 6 2 2 2 10 

5.  
Регулювання діяльності персоналу та 

управління робочим часом працівників.  
26 6 2 2 2 20 

6.  Оцінювання персоналу. 16 6 2 2 2 10 

7.  Мотивація та стимулювання персоналу.  16 6 2 2 2 10 

 Разом за семестр 120 40 14 12 14 80 

 Форма підсумкового контролю залік  

  

 Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри аналітичної економіки та 

менеджменту. 

Протокол від «___» _________ 2019, № ____ . 

 

 

Керівник кафедри      Олена ПАРШИНА 

 



Додаток 1.2 

до Робочої програми з навчальної  

дисципліни   

 

ЗАТВЕРДЖУЮ  

Проректор Дніпропетровського  

державного університету внутрішніх 

справ  

_______________ Лариса НАЛИВАЙКО 

  

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Менеджмент безпеки персоналу  

 (назва навчальної дисципліни) 

Освітній ступінь      магістр  Спеціальність  262 Правоохоронна  

    (назва ступеня вищої освіти)        діяльність  
                              (шифр і назва) 

на 2019 / 2020 навчальний рік 

 

Форма навчання      ЗАОЧНА   Обсяг  4 кредиту ЄКТС (120 годин) 

Факультет  соціально-психологічної освіти та управління 

Курси 1,2   Групи   МЗ-ПД-921/92, МЗ-ПД-821/82 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Персонал організації як об’єкт 

менеджменту.  
12 2 1  1 10 

2. 
Методологія менеджменту персоналу. 

Кадрова служба та кадрове діловодство.  
12 2 1  1 10 

3. 
Ресурсне забезпечення менеджменту 

персоналу.  
19 1 1   18 

4. Планування і формування персоналу.  11 1   1 10 

5. 
Регулювання діяльності персоналу та 

управління робочим часом працівників.  
23 3 1 1 1 20 

6. Оцінювання персоналу. 21 1   1 20 

7. Мотивація та стимулювання персоналу.  22 2  1 1 20 

 Разом за семестр 120 12 4 2 6 108 

 Форма підсумкового контролю залік 

  

 Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри аналітичної економіки та 

менеджменту 

Протокол від «___» _________ 2019, № ____ . 

 

 

Керівник кафедри      Олена ПАРШИНА 

 



Додаток 2  

до Робочої програми з 

навчальної дисципліни   

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

  

Менеджмент безпеки персоналу 
 (назва навчальної дисципліни) 

 

Освітній ступінь      магістр  Спеціальність  262 Правоохоронна  

    (назва ступеня вищої освіти)        діяльність  
                              (шифр і назва) 

на 2019 / 2020 навчальний рік 

 

Підручники: 
1. Балабанова Л.В. Управління персоналом : підручник [з грифом МОН] / 

Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. – К. : ЦУЛ, 2011. – 468 с. 
 2. Хміль Ф.І. Управління персоналом: підручник / Ф.І. Хміль. – К. : 

Академвидав, 2009. – 606 с. 
 

Навчальні посібники:  

1. Балабанова Л.В. Стратегічне управління персоналом підприємства: 

навчальний посібник / Л.В. Балабанова, О.В. Стельмашенко. – К.: Знання, 2011. 

– 236 с. 

2. Балабанова Л.В. Управління персоналом: навчальний посібник /                  

Л.В.  Балабанова, О.В. Сардак. – К.: ВД «Професіонал», 2009. 

3. Жуковська В.М. Управління персоналом: навчальний посібник /                   

В.М. Жуковська, Ї.П. Миколайчук. – К., 2011. – 293 с. 

4. Михайлова Л.І. Управління персоналом: навчальний посібник / МОН. –
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