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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Управління фахівцями для забезпечення кібербезпеки 

Рік викладання 2020-2021 навчальний рік 

Викладач Марченко Костянтин Миколайович, к.т.н., доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення 

Контактний телефон служб. (0522) 390-449 

E-mail sanat_kumara@i.ua,  k_marchenko@i.ua 

Консультації Очні консультації відповідно до затвердженого графіку консультацій 
Онлайн консультації засобами електронної пошти sanat_kumara@i.ua,  k_marchenko@i.ua у робочі дні. 

Курс у системі дистанційного 

навчання 

http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=1767 

 
 

2. Анотація дисципліни 
 

Курс «Управління фахівцями для забезпечення кібербезпеки» призначений для набуття теоретичних знань та практичних навичок з 

питань управління фахівцями в кібербезпеки. Включає в себе: вивчення основних понять управління персоналом та оволодіння ними 

вміннями та навичками застосовувати ці знання у бізнесі та організаціях; набуття практичних навичок з  управління персоналом  та 

сформувати , здатного ефективно використовувати сучасні технології роботи з персоналом і управління ним за відповідним напрямком 

фахової діяльності конкурентоспроможного фахівця.  
3. Мета і завдання дисципліни 

 
Метою викладання дисципліни «Управління фахівцями для забезпечення кібербезпеки» є забезпечення здобувачів вищої освіти 

комплексом знань, умінь та навичок, про об’єкти інформатизації, технології забезпечення безпеки інформації, процеси управління 
інформаційною та кібербезпекою об’єктів, що підлягають захисту, необхідних для подальшого вивчення спеціальних дисциплін та для 
практичної інженерної діяльності для застосування в професійній діяльності у сфері управління фахівцями для забезпечення 
кібербезпеки. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є формування наступних компетенцій бакалавра з кібербезпеки: 
 - КЗ 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
 - КЗ 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми за професійним спрямуванням. 
 - КФ 4. Здатність забезпечувати неперервність бізнесу згідно встановленої політики інформаційної та кібербезпеки. 
 - КФ 9. Здатність здійснювати професійну діяльність на основі впровадженої системи управління інформаційною та кібербезпекою. 

mailto:k_marchenko@i.ua
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4. Формат дисципліни 

 

Для денної форми навчання: 

Викладання курсу передбачає для засвоєння дисципліни традиційні лекційні заняття із застосуванням мультимедійних 

презентацій, у поєднанні з лабораторними заняттями. 

Формат очний (Face to face) 

Для заочної форми навчання: 

Під час сесії формат очний (Face to face), у міжсесійний період – дистанційний (online). 

 

5. Результати навчання 

 

У результаті вивчення дисципліни студент зможе забезпечити наступні програмні результати: 

- забезпечувати введення підзвітності системи управління доступом інформаційних ресурсів.  

- вирішувати задачі централізованого і децентралізованого адміністрування доступом  до інформаційних ресурсів і процесів в 

інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах;  

- забезпечувати безперервність бізнес процесів організації та системи управління інформаційною безпекою, згідно вітчизняних 

вимог і стандартів. 

 

6. Обсяг дисципліни 

 

Ознака дисципліни, вид заняття Кількість годин 

Рекомендації щодо семестру вивчення 7 семестр 

Спеціальність 125 «Кібербезпека» 

Кількість кредитів / годин 4/120 

Кількість змістових модулів 2 

Нормативна / вибіркова нормативна 

лекції 28 

лабораторні 14 

самостійна робота 48 

Вид підсумкового контролю : екзамен 30 

 

7. Пререквізити 

 

Враховуючи послідовність накопичення знань та інформації, дисципліна вивчається після викладання наступних дисциплін: 

«Забезпечення інформаційної безпеки держави», «Теорія ризиків», «Основи національної безпеки», «Менеджмент інформаційної 

безпеки». 
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8. Технічне і програмне забезпечення /обладнання  

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях обладнаних мультимедійним проектором. Лабораторні роботи виконуються у 

аудиторіях кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення, обладнаних відповідним апаратним та програмним забезпеченням (ауд 

501, 507, 508, 517), з відкритою бездротовою мережею Wi-Fi, вільним доступом до Інтернету. Оскільки при вивченні дисципліни 

використовуються інформаційні технології навчання, система дистанційної освіти Moodle, студенту необхідно мати комп’ютерну техніку 

(з виходом у Internet) та оргтехніку для комунікації з викладачами, виконання тестових завдань в системі дистанційної освіти. 

 

9. Політика дисципліни 

Академічна доброчесність: 

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. 

Детальніше за посиланням URL : http://www.kntu.kr.ua/doc/Кодекс академічної доброчесності.pdf 

Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають лекції і лабораторні заняття курсу. 

Пропущені заняття повинні бути відпрацьовані не пізніше, ніж за тиждень до залікової сесії. 

Поведінка на заняттях 

Недопустимість: запізнень на заняття, списування та плагіат, несвоєчасне виконання поставленого завдання. 

 

При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському національному технічному університеті студенти, викладачі та 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу; Положення про організацію вивчення навчальних 

дисциплін вільного вибору; Положення про рубіжний контроль успішності і сесійну атестацію студентів ЦНТУ, Кодексу академічної 

доброчесності ЦНТУ. 

 

10. Навчально-методична карта дисципліни 

 

Тиждень, 

дата, 

академічні 

години 

Тема, основні питання Форма 

діяльності 

(заняття) 

/форма 

Матеріали Література, 

інформаційні 

ресурси 

Завдання, години Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Змістовий модуль І. 

Тиж. 1 (за 

розкладом) 

2 год. 

Тема 1. Поняття і принципи 

управління персоналом на 

підприємствах різного профілю й форм 

власності. 

Управління персоналом як соціальне 

явище та сфера професійної 

діяльності. Сутність та функції 

управління персоналом. Функції і 

задачі управління персоналом. 

Лекція /  Face 

to face 

Презентація [1] Самостійно опрацювати 

матеріал:  

Роль і значення 

управління персоналом 

як науки (2 год) 

 

3 Навчальний 

тиждень 1 

http://www.kntu.kr.ua/doc/Ð�Ð¾Ð´ÐµÐºÑ�%20Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ñ�Ñ�Ð½Ð¾Ñ�%20Ð´Ð¾Ð±Ñ�Ð¾Ñ�ÐµÑ�Ð½Ð¾Ñ�Ñ�Ñ�.pdf
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Тиждень, 

дата, 

академічні 

години 

Тема, основні питання Форма 

діяльності 

(заняття) 

/форма 

Матеріали Література, 

інформаційні 

ресурси 

Завдання, години Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Тиж. 2 (за 

розкладом) 

2 год. 

Тема 1. Поняття і принципи 

управління персоналом на 

підприємствах різного профілю й форм 

власності. 

Управління персоналом як соціальне 

явище та сфера професійної 

діяльності. Сутність та функції 

управління персоналом. 

Лекція /  Face 

to face 

Презентація [1] Самостійно опрацювати 

матеріал:  

Оргструктура системи 

управління персоналом 

(2 год) 

3 Навчальний 

тиждень 2 

Тиж. 1-2 (за 

розкладом) 

2 год. 

Тема 1. Поняття і принципи 

управління персоналом на 

підприємствах різного профілю й 

форм власності 

Організація як один з основних 

соціальних інститутів суспільства. 

Типи організацій у сфері 

кібербезпеки. Персонал як суб'єкт і 

об'єкт управління 

Лабораторне 

заняття /  

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

[12] Самостійно опрацювати 

матеріал:  

Виділити основні 

поняття та принципи 

управління персоналом 

(3 год) 

3 Самостійна 

робота   до 2 

тижня 

Тиж. 3 (за 

розкладом) 

2 год. 

Тема 2. Законодавчі та нормативні 

акти, що регулюють управління 

персоналом і регламентують трудові 

правовідносини 

Нормативно-правова база управління 

персоналом  

Лекція /  

Face to face 

Презентація [2] Самостійно опрацювати 

матеріал:  

Науково-методичне 

забезпечення 

менеджменту 

персоналу (2 год) 

3 Навчальний 

тиждень 3 

Тиж. 4 (за 

розкладом) 

2 год. 

Тема 3 Структура персоналу, мета 

призначення і структура системи 

керування персоналом 

Класифікаційні ознаки персоналу за 

категоріями. Різновиди соціальних 

груп: по видах діяльності, по строку 

існування. Персонал організації: 

структура, якісні характеристики. 

Сутність, значення і зміст системного 

підходу в управлінні персоналом. 

Лекція /  Face 

to face 

Презентація [3] Самостійно опрацювати 

матеріал:  

Сутність, значення і 

зміст системного 

підходу в управлінні 

персоналом (2 год) 

3 Навчальний 

тиждень 4 
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Тиждень, 

дата, 

академічні 

години 

Тема, основні питання Форма 

діяльності 

(заняття) 

/форма 

Матеріали Література, 

інформаційні 

ресурси 

Завдання, години Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Тиж. 3-4 

(за 

розкладом) 

2 год. 

Тема 2. Законодавчі та нормативні 

акти, що регулюють управління 

персоналом і регламентують трудові 

правовідносини 

Лабораторне 

заняття /  

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

[12] Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Список законодавчих та 

нормативних актів, що 

регулюють управління 

персоналом і 

регламентують трудові 

правовідносини (3 год) 

3 Самостійна 

робота   до 4 

тижня 

Тиж. 5 (за 

розкладом) 

2 год. 

 Тема 3 Структура персоналу, мета 

призначення і структура системи 

керування персоналом 

Елементарна організаційна структура 

Лінійна організаційна структура. 

Функціональна організаційна 

структура. Матрична організаційна 

структура. 

 

Лекція /  Face 

to face 

Презентація [3] Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Принципи побудови 

організаційної 

структури управління 

персоналом (2 год) 

3 Навчальний 

тиждень 5 

Тиж. 6 (за 

розкладом) 

2 год. 

Тема 4 Кадрове, інформаційне і 

технічне забезпечення системи. 

Задачі та функції кадрової служби, її 

структура. Взаємодія кадрової служби 

з іншими структурними підрозділами 

організації. Кадрова документація. 

Номенклатура справ з кадрового 

діловодства. Документаційне 

забезпечення обліку і руху кадрів.  

 

Лекція /  

Face to face 

Презентація [4] Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Інформаційне і 

матеріально-технічне 

забезпечення 

управління персоналом 

(2 год) 

3 Навчальний 

тиждень 6 

Тиж. 5-6 

(за 

розкладом) 

2 год 

Тема 3. Структура персоналу, мета 

призначення і структура системи 

керування персоналом 

Лабораторне 

заняття /  

Face to face 

Методичні 

рекомендаці

ї 

[12] Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Скласти структуру та 

систему керування в 

обраній організації 

 (3 год) 

3 Самостійна 

робота   до 6 

тижня 
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Тиждень, 

дата, 

академічні 

години 

Тема, основні питання Форма 

діяльності 

(заняття) 

/форма 

Матеріали Література, 

інформаційні 

ресурси 

Завдання, години Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Тиж. 7 (за 

розкладом) 

2 год 

Тема 4. Кадрове, інформаційне і 

технічне забезпечення системи. 

Ресурсне забезпечення управління 

персоналом. Інформаційна база 

менеджменту персоналу. Кадрове 

забезпечення управління 

персоналом. Матеріально-технічне 

забезпечення менеджменту 

персоналу. 

Лекція /  

Face to face 

Презентація [4] Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

менеджменту 

персоналу. (2 год) 

3 Навчальний 

тиждень 7 

Максимальна кількість балів за змістовим модулем І 30 балів  

Змістовий модуль ІІ. 

Тиж. 8 (за 

розкладом) 

2 год 

Тема 5. Прогнозування та планування 

роботи з персоналом 

Прогнозування персоналу на 

перспективу. Маркетинг ринку праці.  

Сутність, види та етапи побудови 

кадрової політики підприємства.  

Лекція /  

Face to face 

Презентація [5] Самостійно 

опрацювати матеріал: 

Етапи побудови 

кадрової політики в 

організації. Філософія 

підприємства. (2 год)  

 

3 Навчальний 

тиждень 8 

 

Тиж. 7-8 (за 

розкладом) 

2 год 

Тема 4. Прогнозування та планування 

роботи з персоналом 

Лабораторне 

заняття /  

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

[12] Самостійно опрацювати 

матеріал:  

Зробити прогнозування 

та план роботи з 

персоналом. (3 год) 

 

3 Самостійна 

робота   до 8 

тижня 

Тиж. 9 (за 

розкладом) 

2 год 

Тема 6. Сучасні принципи і методи 

підбору й розстановки кадрів 

Об'єктивні та суб'єктивні фактори 

зміни потреби організації у персоналі.  

Аналіз структури організації з метою 

її оптимізації. Методи визначення 

потреби організації у кадрах різних 

функціональних груп 

 

Лекція /  

Face to face 

Презентація [6] Самостійно опрацювати 

матеріал:  

Виробнича і соціальна 

адаптація нових 

працівників. (2 год) 

 

3 Навчальний 

тиждень 9 
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Тиждень, 

дата, 

академічні 

години 

Тема, основні питання Форма 

діяльності 

(заняття) 

/форма 

Матеріали Література, 

інформаційні 

ресурси 

Завдання, години Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Тиж. 10 (за 

розкладом) 

2 год 

Тема 6. Сучасні принципи і методи 

підбору й розстановки кадрів 

Концепція управління персоналом. 

Методи управління персоналом.. 

Лекція /  

Face to face 

Презентація [6, 7] Самостійно опрацювати 

матеріал: Сучасні 

підходи до управління 

персоналом  

(2 год) 

 

3 Навчальний 

тиждень  

10 

Тиж. 9-10 

(за 

розкладом) 

2 год 

Тема 5. Сучасні принципи і методи 

підбору й розстановки кадрів 

Лабораторне 

заняття /  Face 

to face 

Методичні 

рекомендації 

[12] Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Скласти перелік 

основних принципів та 

метолів розстановки 

кадрів  

(3 год) 

3 Самостійна 

робота   до 12 

тижня 

Тиж. 11 (за 

розкладом) 

2 год 

Тема 7. Аналіз професійних і 

особистісних якостей претендентів на 

одержання роботи чи призначення на 

посаду. 

Роль керівника в організації. 

Особистісні характеристики 

керівника, вимоги до нього як до 

лідера. Вимоги до професійно-

кваліфікаційного рівня працівників. 

Роль керівника в організації. 

Особистісні характеристики 

керівника, вимоги до нього як до 

лідера.  

 

Лекція /  

Face to face 

Презентація [8] Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Компетентність 

працівника: сутність, 

види та значення  

(2 год) 

3 Навчальний 

тиждень  

11 

Тиж. 12 (за 

розкладом) 

2 год 

Тема 8 Методики тестування, 

анкетування і ведення співбесід. 

Критерії ухвалення рішення про 

прийом на роботу 

Анкетування. Опитування. 

 

Лекція /  

Face to face 

Презентація [9] Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Співбесіда  

(2 год) 

 

3 Навчальний 

тиждень  

12 
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Тиждень, 

дата, 

академічні 

години 

Тема, основні питання Форма 

діяльності 

(заняття) 

/форма 

Матеріали Література, 

інформаційні 

ресурси 

Завдання, години Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Тиж. 11-12 

(за 

розкладом) 

2 год 

Тема 6. Методики тестування, 

анкетування і ведення співбесід. 

Критерії ухвалення рішення про 

прийом на роботу 

Лабораторне 

заняття /  Face 

to face 

Методичні 

рекомендації 

[12] Самостійно опрацювати 

матеріал: 

Скласти тести та анкети 

для прийму на роботу  

(3 год) 

3 Самостійна 

робота   до 12 

тижня 

Тиж. 13 (за 

розкладом) 

2 год 

Тема 9 Організація роботи з 

персоналом. 

Специфіка головних функцій роботи з 

персоналом і управління персоналом 

Лекція /  

Face to face 

Презентація [9, 11] Самостійно опрацювати 

матеріал  

Етапи побудови 

кадрової політики в 

організації (2 год) 

3 Навчальний 

тиждень  

13 

Тиж. 14 (за 

розкладом) 

2 год 

Тема 10. Моральне і матеріальне 

стимулювання праці, висування по 

службі. Критерії накладання 

дисциплінарних стягнень. 

Мотивація персоналу: сутність, 

значення. Матеріальна мотивація 

трудової діяльності. Соціально-

психологічний клімат у трудовому 

колективі.  

Лекція /  

Face to face 

Презентація [10] Самостійно опрацювати 

матеріал 

Адміністративні, 

економічні та 

соціально-психологічні 

методи управління 

персоналом  

(2 год) 

2 Навчальний 

тиждень  

14 

Тиж. 13-14 

(за 

розкладом) 

2 год 

 Тема 7. Моральне і матеріальне 

стимулювання праці, висування по 

службі 

Лабораторне 

заняття /  

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

[12] Самостійно опрацювати 

матеріал 

Розробити моральне та 

розрахувати 

матеріальне 

стимулювання. (2 год) 

1 Самостійна 

робота   до 14 

тижня 

Максимальна кількість балів за змістовим модулем ІІ 30 балів  

Максимальна кількість балів за екзамен 40 балів  
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11. Система оцінювання та вимоги 

 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю, усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 

Форма підсумкового контролю: екзамен. 

Контроль знань і умінь (поточний і підсумковий) з дисципліни «Захист інформації в комп’ютерних системах» здійснюється згідно з 

кредитною трансферно-накопичувальною системою організації навчального процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни 

визначається за 100-бальною шкалою. Він складається з рейтингу навчальної роботи (засвоєння теоретичного матеріалу під час 

аудиторних занять та самостійної роботи, виконання лабораторних завдань), для оцінювання якої призначається 60 балів, та екзамену, 

максимальна оцінка за який складає 40 балів. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти при вивченні дисципліни «Управління фахівцями для забезпечення кібербезпеки» 

Поточний контроль та самостійна робота 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Екзамен Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

40 100 

Л1 Л2 ЛР1 Л3 Л4 ЛР2 Л5 Л6 ЛР3 Л7 Л8 ЛР4 Л9 Л10 ЛР5 Л11 Л12 ЛР6 Л13 Л14 ЛР7 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 

30 30 

 

Примітка: Т1, Т2,…,Т7 – тема, Л – теоретичні (лекційні) заняття,  Лр– лабораторні заняття 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

 

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ЄКТС Оцінка за національною шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 
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Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за тему визначено в 

навчально-методичній карті. Розподіл балів між видами занять (лекції, лабораторні заняття, самостійна робота) можливий шляхом 

спільного прийняття рішення викладача і студентів на першому занятті: 

оцінку «відмінно» (90-100 балів, А)  – заслуговує студент, який: 

– всебічно, систематично і глибоко володіє навчально-програмовим матеріалом; 

– вміє самостійно виконувати завдання, передбачені програмою, використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях; 

– засвоїв основну і ознайомлений з додатковою літературою, яка рекомендована програмою; 

– засвоїв взаємозв'язок основних понять дисципліни та усвідомлює їх  значення для професії, яку він набуває; 

– вільно висловлює власні думки, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особистісну позицію; 

– самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, виявив творчі здібності і використовує їх при вивченні навчально-

програмового матеріалу, проявив нахил до наукової роботи. 

оцінку « добре» (82-89 балів, В) – заслуговує студент, який: 

– повністю опанував і вільно (самостійно) володіє навчально-програмовим  матеріалом, в тому числі застосовує його на практиці, 

має системні знання  достатньому обсязі відповідно до навчально-програмового матеріалу,  аргументовано використовує їх у різних 

ситуаціях; 

– має здатність до самостійного пошуку інформації, а також до аналізу,  постановки і розв'язування проблем професійного 

спрямування; 

– під час відповіді допустив деякі неточності, які самостійно виправляє,  добирає переконливі аргументи на підтвердження 

вивченого матеріалу;  

оцінку «добре» (74-81 бал, С)  –  заслуговує студент, який:  

– в загальному роботу виконав, але відповідає на екзамені з певною кількістю помилок; 

– вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати на 

практиці, контролювати власну діяльність; 

– опанував навчально-програмовий матеріал, успішно виконав завдання, передбачені програмою, засвоїв основну літературу, яка 

рекомендована програмою; 

оцінку «задовільно» (64-73 бали, D) – заслуговує студент, який: 

– знає основний навчально-програмовий матеріал в обсязі, необхідному для подальшого навчання і використання його у майбутній 

професії; 

– виконує завдання, але при рішенні допускає значну кількість помилок; 

– ознайомлений з основною літературою, яка рекомендована програмою; 

– допускає на заняттях чи екзамені помилки при виконанні завдань, але під керівництвом викладача знаходить шляхи їх усунення. 

оцінку «задовільно» (60-63 бали, Е) – заслуговує студент, який: 

– володіє основним навчально-програмовим матеріалом в обсязі, необхідному для подальшого навчання і використання його у 

майбутній професії, а виконання завдань задовольняє мінімальні критерії. Знання мають репродуктивний характер. 

оцінка «незадовільно» (35-59 балів, FX) – виставляється студенту, який: 
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– виявив суттєві прогалини в знаннях основного програмового матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених 

програмою завдань. 

оцінку «незадовільно» (35 балів, F) – виставляється студенту, який: 

– володіє навчальним матеріалом тільки на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів або не володіє зовсім; 

– допускає грубі помилки при виконанні завдань, передбачених програмою; 

– не може продовжувати навчання і не готовий до професійної діяльності після закінчення університету без повторного вивчення 

даної дисципліни. 

 

12. Рекомендована література  

1. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом. Підручник. − К.: Центр учбової літератури. 2011. С. 391-417. 

2. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. за ред. Посилкіної О.В. Х: НФаУ, 2014. – 548 с. 

3. Никифоренко В.Г. Управління персоналом: Навчальний посібник. 2-ге видання, виправлене та доповнене. – Одеса: Атлант, 

2013 р. – 275 с 

4. Соловйов О. В. Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент персоналу» (для студентів денної форми навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня магістр, спеціальностей 8.03050401 – «Економіка підприємства», 8.03050901 – «Облік та аудит») / О. В. Соловйов, 

О. Є. Соловйова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 70 с 

5. Евтихов О. В. Психология управления персоналом: Теория и практика /       О. В. Евтихов. – С-Пб., 2010. – 319 с. 

6. Кайлюк Є. М. Психологія управління: навч. посіб. – 2-ге вид., виправл. й       доповн. / Є. М. Кайлюк, Г. Г. Фесенко; Харк. нац. 

акад. міськ. госп-ва.      – 2-ге вид. перероб. та доп. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 202 с. 

7. Маркова С. В. Управління персоналом: навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 

«бакалавр» / С. В. Маркова, О.М. Олійник. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – 80 с. 

8. Криворучко О. М.  Управління персоналом підприємства: навч. посібник / Криворучко О.М., Водолажська Т.О. – Х. : ХНАДУ, 

2016. – 200 с. 

Допоміжна 

9 В. М. Данюк. А. М. Колот, Г. С. Суков Управління персоналом : підруч. / В. М. Данюк. А. М. Колот, Г. С. Суков [та ін.] ; за заг. 

та наук. ред. к.е.н., проф. В. М. Данюка. – К. : КНЕУ; Краматорськ : НКМЗ, 2013. – 666 с. 

10. А. В. Калина, О. А. Дороніна Організаційно-економічний механізм стимулювання праці в умовах інноваційного розвитку : 

моногр. / А. В. Калина, О. А. Дороніна. – К. : ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Донец. нац. ун-т. – Донецьк : Схід. вид. 

дім, 2013. – 417 с. 

11/ Брич В. Я. Менеджмент персоналу : навч. посіб. / В. Брич, О. Дяків, Н. Слівінська. – Тернопіль. : ТНЕУ, 2012. – 552 с. 

 

Методичне забезпечення. 

12. Резніченко В.А. Управління фахівцями для забезпечення кібербезпеки. / Методичні вказівки до виконання лабораторних і 

самостійних робіт для студентів денної форми навчання за спеціальністю «Кібербезпека» – Кропивницький: ЦНТУ – 2018. –  72с. 
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Інформаційні ресурси 

13. Курс «Управління фахівцями для забезпечення кібербезпеки» на сервері дистанційної освіта ЦНТУ. – URL: 

http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=1767. 

14. Підручник «Управління персоналом». – URL: 

https://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/scientific_schools/ustv/ustv_praci/ustv_prazi/uprper/. 

15. Навчальний посібник.  – URL: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2682/1/Практикум_УП_А5.pdf. 

 

Протокол доопрацювання силабуса 
1. Оставляю на навчальний рік, так як ми працюємо за навчальним роком, а не за календарним. 

2. Посаду дописав. 

3. Онлайн-консультації виправив 

4. Мету підкорегував. 

5. Електроні презентації на мультимедійні виправив 

6. Вид підсумкового контролю : екзамен – 30 годин вставив. 

7. Технічне і програмне забезпечення / обладнання – частково відкорегував. 

8. «Тематика лекційних та лабораторних занять» - замінив на «Навчально-методична карта дисципліни» 

9. «виконання лабораторних робіт» – убрав «індивідуальних завдань» 

10. в «Шкала оцінювання: національна та ЄКТС» де непотрібно прибрав залік 

11. до методички дописав - самостійних 

12. Там де розписуються за що виставляються оцінки, де непотрібно убрав залік 

13. зробив опис до інформаційних ресурсів. 

14. у мене таблиці не злазять на наступні сторінки. 

 

http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=1767
https://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/scientific_schools/ustv/ustv_praci/ustv_prazi/uprper/
http://elib.hduht.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2682/1/Практикум_УП_А5.pdf

