


 
 



1. Опис навчальної дисципліни 

6 семестр 

Найменування 

показників  

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 Обов’язкова  

Загальна кількість 

 годин – 90 

 

Рік підготовки: 

3-й 3-й 

Семестр 

6-й 6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

контактних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

14 год. 4 год. 

Практичні 

18 год. 16 год. 

Самостійна робота 

58 год. 70 год. 

Вид контролю: екзамен 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент соціального 

забезпечення та кадрова політика» є засвоєння здобувачами сутності й 

особливостей управління персоналом у процесі соціального забезпечення 

населення; закладення основи знань теоретико-методологічних аспектів та 

навичок практичного застосування прийомів і методів формування кадрової 

стратегії, планування, розвитку оцінювання та мотивації й стимулювання 

персоналу, регулювання трудової діяльності та управління робочим часом 

соціальних працівників; налагодження соціального партнерства в організації; 

визначення ефективності управління персоналом закладу соціального 

захисту населення. 



2. Матриця компетентностей, програмних результатів навчання,  

результатів навчання, методів навчання, методів контролю з  навчальної дисципліни 

«Менеджмент соціального забезпечення та кадрова політика»  

 

Компетентності, які 

формуються з 

посиланням на шифр 

відповідно до освітньої 

програми 

Програмні результати 

навчання з посиланням на 

шифр відповідно до 

освітньої програми 

Результати 

навчання  

 

Методи навчання  

 

Методи контролю  

 

Здатність планувати та 

управляти часом (за ЗК 4 

ОПП); здатність 

приймати обґрунтовані 

рішення (за ЗК 11 ОПП); 

здатність до 

міжособистісної взаємодії 

(за ЗК 13 ОПП); здатність 

мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети 

Вміння застосовувати 

статистичну, методичну та 

нормативну базу системи 

соціального захисту 

населення (за ПРН 4 ОПП); 

застосовувати засоби 

соціально-правової 

політики в сфері 

соціального захисту, базові 

знання з юриспруденції та 

Вміння 

застосовувати 

статистичну, 

методичну та 

нормативну базу 

системи 

соціального 

захисту 

населення. 

Застосовувати 

словесний метод 

(лекція, дискусія, 

співбесіда); 

практичний метод 

(практичні заняття); 

наочний метод 

(метод ілюстрацій і 

метод демонстрацій); 

проблемний виклад 

матеріалу, частково-

усне та письмове 

опитування, 

тестові завдання, 

реферати, 

презентації,  

спостереження за 

навчальною 

діяльністю 

здобувачів, метод 

самоконтролю, 



взаємодії (за ЗК 14 ОПП). 

 

Знання і розуміння 

нормативно-правової бази 

стосовно соціальної 

роботи та соціального 

забезпечення (за 

ФК 2 ОПП); вміння 

планування та звітності в 

системі соціального 

забезпечення населення 

(за  

ФК 6 ОПП); здатність до 

планування та реалізації 

заходів з проведення 

моніторингу і 

інспектування 

(за ФК 9 ОПП); здатність 

до організації та 

законодавства України в 

галузі соціального 

забезпечення (за ПРН 8 

ОПП); 

виявляти готовність до 

взаємодії з колегами по 

роботі, приймати 

управлінські рішення в 

організації роботи 

виконавців (за ПРН 9 

ОПП); 

визначати зміст співпраці з 

організаціями та 

установами з метою 

залучення їх до 

соціального захисту 

населення (за ПРН- 14 

ОПП); 

застосовувати нормативно-

засоби соціально-

правової політики 

в сфері 

соціального 

захисту, базові 

знання з 

юриспруденції та 

законодавства 

України в галузі 

соціального 

забезпечення. 

Виявляти 

готовність до 

взаємодії з 

колегами по 

роботі, приймати 

управлінські 

рішення в 

організації роботи 

пошукові та 

дослідницькі методи, 

презентації, кейс-

стаді, ділові ігри, 

робота з навчально-

методичною 

літературою 

(конспектування, 

тезування, 

анотування, 

рецензування, 

складання реферату); 

відеометод у 

сполученні з 

новітніми 

інформаційними 

технологіями та 

комп'ютерними 

засобами навчання 

екзамен. 



управління процесами в 

соціальному забезпеченні 

(за ФК 12 ОПП). 

правову базу в захисті 

соціальних груп населення 

(за ПРН 16 ОПП); 

знати і розуміти систему 

соціального захисту та 

діяльності соціальних 

служб (за ПРН 24 ОПП). 

виконавців. 

Визначати зміст 

співпраці з 

організаціями та 

установами з 

метою залучення 

їх до соціального 

захисту 

населення. 

Застосовувати 

нормативно-

правову базу в 

захисті 

соціальних груп 

населення. 

Знати і розуміти 

систему 

соціального 

захисту та 

(дистанційні, 

мультимедійні, 

веборієнтовані;  



діяльності 

соціальних 

служб. 

 



3. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістовних 

модулів та тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього зокрема усього зокрема 

л пр  с.р. л пр  с.р. 

6 семестр 

Тема 1. Регулювання 

трудової діяльності 

персоналу. 

Законодавство, щодо 

регулювання 

трудових відносин 

стосовно ТПО та 

мешканців 

непідконтрольних 

районів 

13 2 3 - 8 14 1 3 - 10 

Тема 2. Управління 

робочим часом 

працівників. 

12 2 2 - 8 12  2 - 10 

Тема 3. Створення 

сприятливих умов 

праці. 

14 2 3 - 9 13 1 2 - 10 

Тема 4. Оцінка 

персоналу. 

12 2 2 - 8 12  2 - 10 

Тема 5. Мотивація та 

стимулювання 

персоналу. 

13 2 3 - 8 14 1 3 - 10 

Тема 6. Соціальне 

партнерство в 

13 2 2 - 9 12  2 - 10 



організації. 

Тема 7. 

Ефективність 

управління 

персоналом. 

13 2 3 - 8 13 1 2 - 10 

Разом за 6 семестр: 90 14 18  58 90 4 16  70 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

4.1. Теми лекційних занять 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

ден заоч 

6 семестр 2  

1 Ефективне використання праці та розстановка кадрів. 2 1 

2 Сутність і значення робочого часу, його зв’язок з 

інтенсивністю та продуктивністю праці. 

2  

3 Умови праці в організації. 2 1 

4 Основні аспекти оцінки персоналу 2  

5 Потреби, мотиви та інтереси людини. 2 1 

6 Соціальне партнерство як спосіб узгодження інтересів 

роботодавця і працівників. Форми соціального 

партнерства. 

2  

7 Загальні засади ефективності в економіці та управлінні 

персоналом 

2 1 

Разом 6 семестр 14 4 

 

4.2. Теми практичних занять 

№  Кількість 



з/п Назва теми годин 

ден заоч 

6 семестр   

1 Основні аспекти регулювання трудової діяльності 

персоналу. 

3 3 

2 Робочий час працівників. 2 2 

3 Формування сприятливих умов праці. 3 2 

4 Сутність, цілі та методи оцінки персоналу. 2 2 

5 Мотиваційний механізм управління трудовою 

поведінкою 

3 3 

6 Роботодавець і наймані працівники як партнери в 

діяльності організації. 

2 2 

7 Загальні положення про ефективність в управлінні 

персоналом. 

3 2 

Разом 6 семестр 30 16 

 

4.3. Самостійна робота 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

ден заоч 

6 семестр 

1 Регулювання трудової діяльності персоналу. 8 10 

2 Управління робочим часом працівників. 8 10 

3 Створення сприятливих умов праці. 9 10 

4 Оцінка персоналу. 8 10 

5 Мотивація та стимулювання персоналу. 8 10 

6 Соціальне партнерство в організації 9 10 



7 Ефективність управління персоналом. 8 10 

Разом 6 семестр 58 70 

 

5. Критерії оцінювання результатів навчання 

Результати навчання студентів із вивчення навчальної дисципліни 

визначаються у балах, які виставляються згідно з критеріями оцінювання. 

 Оцінювання результатів навчання здійснюється під час проведення 

навчальних занять (лекційні, практичні) та самостійної роботи. Для студентів 

заочної форми бали розподіляються пропорційно годинам у навчальному 

плані, відведеним на навчальні заняття та самостійну роботу.  

Оцінювання результатів навчання студентів у процесі лекційного 

заняття виставляється за такими критеріями: присутність здобувача на 

лекції (1 бал), складання її конспекту та активна участь у процесі лекції 

(2 бали).  

Відповідь на практичному занятті оцінюється за наступними 

критеріями:  

3 бали - здобувач у повному обсязі опрацював програмний матеріал, 

основну і додаткову літературу, має глибокі й міцні знання, упевнено оперує 

набутими знаннями у вирішенні завдань, робить аргументовані висновки, 

може вільно висловлювати власні судження і переконувати інших, здатний 

презентувати власне розуміння питання.  

2 бали - здобувач володіє навчальним матеріалом, формулює нескладні 

висновки, може узагальнювати набуті знання і частково застосовувати їх у 

вирішенні завдань, аргументація на достатньому рівні. 

1 бал - здобувач загалом самостійно відтворює програмний матеріал, 

може дати стислу характеристику питання, але у викладеному матеріалі є 

істотні прогалини, є певні неточності як у відтворенні матеріалу, так і у 

висновках, аргументація низька, використання набутих знань у вирішенні 

завдань на низькому рівні.  



Самостійна робота здобувачів вищої освіти оцінюється у 65 б. (денна 

форма навчання) та 72 б. (заочна форма навчання). 

Результати поточного контролю рівня знань студентів очної та заочної 

форм навчання (кількість отриманих балів) обов’язково доводяться 

викладачем у наприкінці кожного заняття до відома всіх студентів і 

виставляються в «Журналі обліку поточної успішності та відвідування 

занять» та є підставою для одержання допуску до підсумкового контролю.  

Шкала оцінювання: національна та накопичувальна 100-бальна 

 

 За накопичувальною 

100-бальною шкалою 

За національною шкалою 

 

для екзаменів, звітів з 

практики, курсових робіт 

для заліків 

90 – 100 балів відмінно  

зараховано 89 – 75 балів добре 

60 – 74 балів задовільно 

26 – 59 балів незадовільно  

не зараховано 0 – 25 балів неприйнято 

 

 

Допуск до підсумкового контролю з навчальної дисципліни становить 

60 балів, визначається як сумарна мінімальна кількість балів, яку має набрати 

здобувач вищої освіти для отримання позитивної оцінки «задовільно», крок 

шкали – 1. При цьому межа незадовільного навчання становить 59 балів.  

Здобувачі вищої освіти, які за поточним оцінюванням у семестрі мають 

результат навчання з дисципліни 60 балів і вище, можуть, за бажанням, бути:  

– звільнені від складання екзамену й отримати в результаті оцінювання 

60-80 балів, що відповідають кількості балів поточного оцінювання з 

навчальної дисципліни;  



– звільнені від складання екзамену й отримати в результаті оцінювання 

81-100 балів, що відповідають кількості балів поточного оцінювання з 

навчальної дисципліни, - за відсутності пропусків занять з усіх предметів 

семестру без поважних причин (до 10%), але за обов’язкового надання в 

деканат виконаних самостійних завдань з відповідної дисципліни;  

– допущені до складання екзамену (у деканат обов’язково надається 

аркуш відповіді здобувача). 

 

Розподіл балів, що присвоюється здобувачам, із розподілом за темами за 

результатами поточного контролю (денна форма навчання, 6 семестр) 

 

Тема 

 

Лекції 

 

Практичні заняття 

 

Самостійна 

робота 

Max Min Max Min Max Min 

Т 1 2 1 3 1 9 2 

Т 2 2 1 3 1 9 2 

Т 3 2 1 3 1 9 2 

Т 4 2 1 3 1 9 2 

Т 5 2 1 3 1 10 2 

Т 6 2 1 3 1 9 2 

Т 7 2 1 3 1 10 2 

Разом 14 7 21 7 65 14 

 

Розподіл балів, що присвоюється здобувачам, із розподілом за темами за 

результатами поточного контролю (заочна форма навчання, 6 семестр) 

 

Тема 

Лекції Практичні  

заняття 

Самостійна робота 

Max Min Max Min Max Min 



Т 1 2 1 2 1 11 1 

Т 2 2 1 2 1 10 1 

Т 3 2 1 2 1 10 1 

Т 4 2 1 2 1 10 1 

Т 5 2 1 2 1 10 1 

Т 6 2 1 2 1 10 1 

Т 7 2 1 2 1 11 1 

Разом 14 7 14 7 72 7 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів 

навчання є: завдання для поточного та підсумкового контролю, екзамен, 

реферати, есе, презентації результатів виконаних завдань та досліджень, 

студентські презентації та виступи  на наукових заходах, інші види 

індивідуальних та групових завдань. 

Екзаменаційні питання 

1. Індивідуальні та групові інтереси працівників. 

2. Регламентування робочого часу на підприємстві. 

3. Трудові обов'язки працівників та власників. 

4. Задачі кадрового контролінга. 

5. Гнучкі режими праці. 

6. Поняття, фактори і значення умов праці на виробництві. 

7. Групи факторів виробничого середовища, які впливають на 

працездатність людини і викликають у неї стомлення (за Міжнародною 

організацією праці). 

8. Організаційно-технологічні умови праці. 

9. Види і класи санітарно-гігієнічних умов праці. 

10. Соціально-психологічні умови праці. 



11. Сутність і складові оцінки персоналу. 

12. Методи оцінки претендентів на вакантні робочі місця в організації. 

13. Сутність, функції, види, етапи атестації фахівців. 

14. Етапи «технології» процесу мотивації. 

15. Основні цілі впровадження  систем  матеріального  і  

нематеріального стимулювання працівників для керівництва підприємства. 

16. Форми соціального партнерства. 

17. Економічні аспекти ефективності управління персоналом. 

 

7. Рекомендована література  

Основна 

1. Андрощук І. М. Управління професійним розвитком викладачів 

кафедр менеджменту університетів Республіки Польща: системний підхід: 

монографія. Луцьк: АКВА ПРІНТ, 2018. 332 с 

2. Волошин І. П. Гарантії захисту прав малозабезпечених громадян. 

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. № 3. С. 68-72. 

3. Ісаченко В. Теоретико-методичні основи використання методу 
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4. Менеджмент соціальної роботи: [навч. посіб.]., Одеса: видавець 

Букаєв Вадим Вікторович. 2017., 406 с. 

5. Національна ідентичність і громадянське суспільство. 

Бистрицький Є., Пролеєв С., Білий О., Лозниця С., Зимовець Р., Кобець Р. 

Вид.2-ге, допов.К.: Дух і літера, 2018., 464 с 

6. Омельченко С., Співак Я., Тернопільська В. , Чернуха Н. Соціальна 
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Вид-во Б. І. Маторіна, 2021. 229 с. 

7. Психологічне забезпечення професійної діяльності: курс лекцій. 

Упорядник: С. М. Кучеренко. Х.: НУЦЗУ, 2017., 83 с. 



8. Садовська Е., Ярошенко А. Формування професійної 

компетентності соціального працівника в умовах вищого навчального 
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8. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. Бібліотека соціологічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка  http:/www.soc.univ.kiev.ua/ 

2. Бібліотека «Соціологія, Психологія, Управление» http://soc.lib.au/ 

3. Нацiональна бiблiотека України iменi В. І.Вернадського 

http://www.nbuv.gov.ua/    

4. Ресурсний центр з соціології, Харківський національний університет ім. 

В. Н. Каразіна http:/www.sociology.kharkov.ua/ (електронна бібліотека, тексти 

публікацій, корисні посилання) 

 

9. Посилання на дистанційний курс 

дистанційний курс «Менеджмент соціального забезпечення та кадрова 

політика»  

(http:// http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=422/); 
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