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Процеси управління людьми здійснювались у всіх цивілізаціях і різних 

соціумах. Управління персоналом – це специфічна функція 

управлінської діяльності, головним об’єктом якої є люди, що входять в 

певні соціальні групи трудові колективи. Як суб’єкт управління 

виступають керівники і спеціалісти, управління персоналом -  це 

цілеспрямована  діяльність керівного складу організації на розробку 

концепції, стратегії кадрової політики і методів управління людським 

ресурсом. Це системний,  планомірно  організований вплив через 

систему  взаємопов’язаних ,організаційно економічних і соціальних 

заходів, спрямованих на створення умов нормального розвитку й 

використання потенціалу робочої сили на рівні підприємства. 

Планування, формування, перерозподіл і раціональне використання 

людських ресурсів є основним змістом управління персоналом. 

Концепція управління персоналом – система теоретично 

методологічних поглядів на розуміння та визначення  суті, змісту, 

цілей, завдань, критеріїв, принципів і методів управління персоналом і 

розробка механізмів їх реалізації в умовах конкретної організації. 

Основна ціль управління персоналом: 

формування висококваліфікованого, 

відповідального за доручену справу персоналу 

з сучасним економічним мисленням та 

розвитком почуття професійної гідності; 

забезпечення соціальної ефективності колективу. 

 Управління персоналом як цілісна система виконує такі функції:                

організаційну – планування потреб і джерел комплектування 

персоналу;  

соціально-економічну  - забезпечення комплексу умов і факторів 

спрямованих на раціональне закріплення й використання персоналу;  

відтворювальну – забезпечення розвитку персоналу. 

   Отже, управління персоналом – це наука ефективного управління 

людьми в їх професійній діяльності  і  повинно відповідати розвитку 

підприємства, захищати інтереси працівників, забезпечувати 

дотримання законодавства про працю при формуванні, стабілізації і 

використанні персоналу.                                                                                                       
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 Рульєв, В.А.  
  Управління персоналом:  Навч. посібник/ В. А. 
Рульєв, С. О.  , Т. Л. Мостенська. - К. : Кондор, 2012. - 
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      Рекомендовано МОН України, як навчальний посібник для ВНЗ. 

Комплексно висвітлено відповідно до нормативної програми 

дисципліни” Управління персоналом” широке коло питань, стратегії та 

політики ресурсного забезпечення, планування управління процесами 

руху кадрів, регулювання трудової діяльності, управління робочим 

часом працівників, мотивації і стимулювання їх праці, а також 

ефективності управління персоналом. 

    Запропоновані запитання і тести до кожної теми,  а також посібник 

дозволить забезпечити ефективне опрацювання студентами 

навчального матеріалу у процесі самостійної роботи . 

    Посібник  надасть  реальну допомогу студентам, аспірантам, 

підприємцям та спеціалістам, які займаються проблемами управління 

персоналом.  

 

 

 

 

 



 

65.29-21я7 
К78 
Крамаренко, В.І.  
Управління  персоналом  фірми:  навч. 

посібник/ В. І. Крамаренко. - К. : ЦУЛ, 2003. - 

272 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Даний навчальний посібник включає теоретичні аспекти 

менеджменту людських ресурсів ,знайомить з основами кадрової 

роботи, узагальнює зарубіжний і вітчизняний досвід щодо управління 

персоналом організації.  

    Посібник підготовлений відповідно до навчальної програми 

дисципліни “Управління персоналом” і може бути використаний як у 

системі вищої і фахової освіти країни, так і в практичній роботі 

підприємців і керівників людським потенціалом фірм усіх форм 

власності. 

   

                                                    

 

 



 

65.050.2я7 
Б20 
Балабанова, Л.В.  
Управління  персоналом:  підручник/ Л. В. 

Балабанова,  О. В. Сардак. -  Київ : ЦУЛ, 2011. - 

468 с. 

 

 

 

 

   

     У підручнику розкрито сутність та зміст управління персоналом в 

системі менеджменту підприємств, особливості управління 

персоналом як соціальної системи; висвітлено питання формування 

колективу підприємства і соціального розвитку колективу, наведено 

характеристику  діяльності служб персоналу в сучасних умовах.  

       Розглянуто сутність, види та основні  напрямки кадрової політики 

підприємства. Особливу увагу приділено важливим аспектам 

управління персоналом підприємства ,як: кадрове планування, 

організація набору  і відбору кадрів, оцінка і атестація персоналу, 

управління процесом розвитку і рухом персоналу, управління 

процесом вивільнення персоналу, соціальне партнерство у 

підприємстві, оцінка ефективності управління персоналом. 

   Підручник призначено для студентів, магістрантів, аспірантів, 

слухачів після дипломної освіти, викладачів вищих навчальних 

закладів, наукових працівників, а також для підприємців, керівників і 

фахівців підприємств, які цікавляться питаннями управління 

персоналом підприємства.  
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У67 
 Управління персоналом: навч. посіб./ М. Д. 
Виноградський,  С. В. Беляєва,  А. М. 
Виноградська,  О. М. Шканова.  -  Київ : Центр 
навчальної літератури,  2006. - 504 с.   
 

 
 

  

    У  навчальному  посібнику  з  курсу ” Управління персоналом” 

послідовно  здійснено  структурування  навчального  матеріалу  кожної 

теми  з  питань  планування,  організації  та  технології  управління 

персоналом,  управління  діловою  кар’єрою,  оцінки  результатів 

діяльності  працівників  організації.  

    Особлива  увага  приділена соціальному   партнерству  та  

ефективності  управління  персоналу.   

 

 

 

 

           



 

65.050.2я7 
М50 
 Менеджмент персоналу: навч. посіб./ В. М. Данюк, 
В. М. Петюх,\ С. О. Цимбалюк  та  ін. ; за  заг. ред. 
В. М. Данюка,  В. М. Петюха. - 2-ге  вид.,  без змін. - 
Київ : КНЕУ, 2006. - 398 с.   
 
 

 

 

 

 

 

 

    Книга  охоплює   спектр  аспектів  менеджменту  персоналу: 

організаційних,  економічних, правових, психологічних, соціальних, 

тощо.  

    Навчальний матеріал книги розраховано на менеджерів усіх рівнів 

управління й умовно розподілено  на  три: частини управління працею, 

управління кадрами та управління соціально-демографічними 

процесами. 

 

 

 

 

                                                                                      



  
 

65.050.2я7 
П14 
Палеха, Ю.І.  
Менеджмент  персоналу:  навч.  посіб./ Ю. І. Палеха. 

- Київ :  Ліра-К, 2010. - 338 с.  

 

 

 

 

 

   Мета  навчального  посібника – розкрити  суть  основних  категорій 

кадрового  менеджменту,  розглянути  роботу з  кадрами,  як  систему  

і  пояснити  кожну  її  складову.  Викладений  матеріал  допоможе 

студентам  детальніше  з’ясувати  особливості  сучасного  процесу 

управління  персоналом,  оволодіти  знаннями,  необхідними  для 

побудови  ефективно  діючої  організації.  Практичні  завдання  і тести 

в  кінці  посібника  дозволять  проконтролювати  ступінь  засвоєння 

знань. 

    Для слухачів курсів початкової економічної освіти, університетських 

курсів, студентів вищих навчальних закладів , документознавців, 

правознавців, менеджерів ,усіх, хто хоче ознайомитися з основами 

кадрової роботи. 

 

 

 

  



 

 65.050.2я7 
 К84 
 Крушельницька, О.В.  
  Управління персоналом: навч. посіб./ О. В.    
Крушельницька, Д. П. Мельничук. - Київ : Кондор, 
2005. - 308 с.  
 

 

 

 

 

  

   Розглядаються теоретичні основи управління персоналом, питання , 

розвитку, адаптації, атестації та мотивації персоналу, з урахуванням 

вітчизняного й зарубіжного досвіду. Висвітлені питання управління 

поведінкою, дисципліною та умовами праці персоналу. 

  Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей і 

фахівців, які цікавляться питаннями управління персоналом.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65.050.2я7 
Б20 
Балабанова, Л.В.  
 Управління персоналом [Електронний ресурс]: навч. 
посіб./ Л. В. Балабанова,  О. В. Сардак. - Електрон. 
текстові   дан. - Електрон. текстові  дан. - Київ : 
Професіонал, 2006. - 512 с.  

 

    У навчальному посібнику розкрито сутність та зміст управління 

персоналом в системі менеджменту підприємств, особливості 

управління персоналом як соціальної системи. Висвітлено питання 

формування колективу підприємства і соціального розвитку колективу, 

наведено характеристику діяльності служб персоналом в сучасних 

умовах, розглянуто сутність , види та основні напрямки кадрової 

політики підприємства. 

     Особливу увагу приділено найбільш  важливим  аспектам 

управління  персоналом  підприємства,  як : кадрове планування ,  

набору  і відбору кадрів, оцінка і атестація  персоналу,  управління 

процесом  розвитку  і  рухом  персоналу,  управління  процесом 

вивільнення  персоналу, соціальне  партнерство  у  підприємстві, 

оцінка  ефективності  управління  персоналом . 

   Для підготовки студентів та магістрів з напрямків:  << Менеджмент>>, 

для перепідготовки  керівників  та  спеціалістів  підприємств .   

 

 

 



 

65.291.6-21я7 
Ч93 
Чурсіна, Л.А.  
 Сертифікація персоналу:  Навч. посібник/ Л. А. 
Чурсіна,  Ю. В. Березовський , Г. А. Тіхосова. - К. : 
Ліра-К,  2014. - 316 с.  

 

   Навчальний  посібник  максимально  адаптований  до  вимог  

програми курсу.  Розглядаються  теоретичні  основи  управління  

персоналом, організації  роботи  з  персоналом , місце  персоналу  в  

системі управління  якістю,  атестації,  сертифікації  та  оцінки  якості 

персоналу  з  урахуванням  вітчизняного  й  зарубіжного  досвіду. 

Особлива  увага  приділена  ефективності  управління  персоналом  та 

соціально –психологічним  аспектам  впровадження  стандартів  ДСТУ 

180 900 в  організаційних  структурах   України. 

    Посібник  може  бути  корисним  для  студентів  і працівників 

наукових  та  навчальних  закладів,  аспірантів,  викладачів  і  фахівців, 

які  працюють  над  різними  аспектами  проблем  якості,  а  також  для 

інженерно –технічних   працівників  промисловості ,  діяльність   яких 

пов’язана  з  питаннями  управління  та сертифікації  персоналу.  

 

 

 

 



 

 

65.29-21я7 
М31 
Маслов, Е.В. 
Управление  персоналом  предприятия: учеб. 
пособие/ Е.В. Маслов . - М. : ИНФРА-М ; Новосибирск 
: НГАЭиУ, 2000. - 312 с. 

 

 

 

 

 

  
  

    В пособии  рассмотрены  теоретические,  методические  и 

практические  вопросы  управления  процессом  формирования, 

развития  и  использования  трудового  потенциала  работника  и 

коллектива  предприятия,  технология  кадрового  планирования  и 

пути  перестройки  кадровой  службы  в  условиях  рынка  труда.  

    Книга  предназначена  для  студентов  специализирующихся  в 

области  менеджмента , экономики,  а  также  для  тех,  кто  избрал 

изучение  проблем  кадрами  в  качестве  курса  по  выбору , для 

руководителей   и  специалистов  кадровых  служб  предприятий  и 

организаций. 

 

 

 



 

 65.29-21я7 
 У67 
 Управление персоналом предприятия: учеб.         
пособие/  Н.В. Родионова,  Ю.А. Цыпкин,  Н.Д. 
Эриашвили  и  др.;  Под  ред.  А.А.Крылова, 
Ю.В.Прушинского. - М. : ЮНИТИ, 2002. - 495 с. 

 
 

    Предоставлен  комплексный  системный  подход к решению  

проблем  управления  персоналом  предприятия,  основанный  на 

рассмотрение  людей  в процессе  их  трудовой  деятельности  с  трех 

точек  зрения:  как  предприятия, обеспечивающих  реализацию 

экономических  целей предприятия ,  как развивающихся  личностей  и 

сотрудников  принадлежащих  к единой организационной  системе.  В  

работе обобщены,  систематизированы и конкретизированы  мнения 

авторитетных  ученых  по  проблемах  кадрового  управления  и 

переосмыслены  прежние  методические  приемы  их  решения. 

    Для студентов  вузов  очной и заочной формы, обучения  

аспирантов и преподавателей,  руководителей  предприятий  и  

организаций специалистам  по  кадровому  менеджменту. 

 

 

 



 

 65.29-21я7 
 М31 
 Маслов, Е.В.  
 Управление  персоналом  предприятия: учеб. 
пособие/ Е.В. Маслов . - М. : ИНФРА-М ; 
Новосибирск : НГАЭиУ, 2000. - 312 с. 
 

 

   
 

    В пособии  рассмотрены  теоретические,  методические  и 

практические  вопросы  управления  процессом  формирования, 

развития  и  использования  трудового  потенциала  работника  и 

коллектива  предприятия,  технология  кадрового  планирования и 

пути перестройки  кадровой  службы  в  условиях  функционирования  

рынка труда.  

   Книга  предназначена  для  студентов  специализирующихся  в 

области  менеджмента,  экономики  и  социологии  труда,  а  также  

для тех,  кто избрал  изучение  проблем  управления  кадрами  в 

качестве  курса  по выбору,  для  руководителей  и  специалистов 

кадровых  служб  предприятий  и  организаций. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Виставку  підготувала  бібіліотекар  Тининика  Т. Ю. 

 


