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І. Загальні відомості 

Дисципліна належить до дисциплін професійного спрямування і є нормативною. Викладання дисципліни 

передбачає знання таких дисциплін: „Основи менеджменту‖, ‖Економіка підприємства „, ‖Бухгалтерський облік‖, 

‖Операційний менеджмент‖. Код кредитного модулю НП-13, обсяг у кредитах 5,0  

ІІ. Розподіл навчального часу 
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6 НП-13 5,0/180 26 36  118  дкр іспит 

7 НП-13 4/144 26/1,5 26/1,5  92   Диф.залік 

Метою викладання дисципліни ―Управління персоналом‖ ознайомити студентів з основними завданнями і 

змістом управління персоналом , літературою з питань теорії та практики кадрової роботи на підприємствах, а 

також допомогти їм у самостійній роботі по вивченню проблеми з підготовки, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації персоналу підприємства, проблем управління персоналом як цілісною системою цілеспрямованого 

впливу на кадровий склад організації для забезпечення ефективної діяльності колективу і задоволення 

результатами праці. 

Завданням вивчення дисципліни: 
формування у студентів стійких знань з теорії управління персоналом; 

набуття студентами навичок та уміння самостійно вирішувати деякі практичні питання управління персоналом. 

IV. Зміст дисципліни (кредитного модуля) 

Тема 1. Предмет  і зміст дисципліни  “Управління персоналом” 
Предмет і зміст курсу ―Управління персоналом‖ , місце і значення курсу серед дисциплін фундаментальної 

підготовки бакалаврів. Взаємозв‘язок курсу з суміжними дисциплінами. Завдання і структура курсу, взаємозв‘язок 

з іншими навчальними дисциплінами і науками : економічними, філософськими, природничими, правовими і 

технічними. 

Ключові слова і терміни курсу. Поняття і завдання стратегії розвитку організації. Персональна політика 

організації, її основний зміст і напрямки реалізації. 

Необхідність підвищення рівня організаційної, економічної і технічної підготовки персоналу. 

Тема 2.Система управління персоналом 
Персонал організації як об‘єкт управління , його структура. Суб‘єкти управління персоналом. Мета і завдання 

управління персоналом. Функції управління персоналом. Необхідність реалізації і системного підходу до 

управління персоналом. 

Кадрова стратегія і тактика підприємства в умовах формування і раціонального використання ринку праці. Основи 

прогнозування і планування кадрової політики підприємства. Прогнози для розробки програм підбору і розподіл 

кадрів на підприємстві. 

Тема 3. Аналіз і планування персоналу 
Якісні і кількісні характеристики структури персоналу організації. Оцінка наявності та структури персоналу з 

урахуванням поточних проблем і перспектив розвитку організації. Склад інформації , необхідної для виконання 

розрахунків поточної і прогнозної потреби в кадрах. 

Завдання планування персоналу. Рух персоналу в організації , його причини, позитивні і негативні наслідки. 

Методи визначення потреби організації в кадрах певних професійно - організаційних груп. 

Тема 4.  Професійний підбір і використання персоналу 

. Підбір, підготовка і розподіл кадрів як одна з основних функцій в системі забезпечення підприємства 

кваліфікованим персоналом. 

Проблема поєднання людини і професії. Вимоги професії до людини. Особисті якості  людей та їхнє значення для 

успішного виконання трудових функцій. 

Поняття професійного відбору кадрів. Методи тестування претендентів на посади керівників і 

висококваліфікованих фахівців. 

Завдання ефективного використання кадрів. Поділ праці, спеціалізація виконавців, кооперування праці, методи 

розподілу функціональних зобов‘язань  і відповідальності між працівниками. 

Організація контролю за якістю роботи персоналу. Аналіз ефективності використання робочого часу і кваліфікації 

працівників . 

Розробка комплексу заходів щодо використання кадрів на підприємстві. 

 Методи підбору кадрів і його основні елементи. Конкурсний відбір, його форми і методи. Розподіл кадрів з 

урахуванням освіти,  фаху і особистих ділових якостей працівників.  

Тема 5. Розвиток персоналу 



Розвиток персоналу  як необхідна передумова виживання і розвитку організації. Мета і завдання розвитку 

персоналу. 

Професійна і соціальна адаптація кадрів. Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів. Система неперервного 

навчання кадрів. 

Поняття і завдання професійної мобільності кадрів. Управління професійно-кваліфікаційним  зростанням кадрів 

(планування кар`єри). 

Система професійного навчання робітників і організація навчання безпосередньо на підприємстві. Види 

професійного навчання робітників: підготовка нових робітників; перепідготовка і навчання різним професіям; 

підвищення кваліфікації робітничих кадрів. 

Форми і методи підвищення кваліфікації, перепідготовки і навчання робітників іншим професіям. 

Створення і підготовка резерву на заміщення вакантних посад. 

                      Тема 6. Організація діяльності персоналу 

Планування роботи структурних підрозділів і окремих відповідальних виконавців. 

Організація робочих місць і розподіл кадрів. Проектування досконалих трудових процесів і управлінських 

процедур. 

Організація обслуговування робочих місць. 

Облік результатів діяльності трудових колективів і окремих виконавців. 

Створення сприятливих умов праці. Виробниче середовище і його вплив на людину. Чинники, що визначають 

умови праці на виробництві. 

Регламентація робочого часу. Законодавче регулювання робочого часу, робочий тиждень.  

              Тема 7. Мотивація і стимулювання праці та 

Поняття потреб людини. Потреби первинні і вторинні. Ієрархія потреб. Мотив як внутрішня спонукальна сила до 

активної дії. Множина мотивів трудової поведінки та їх взаємодія. Мотив, інтерес і мета усвідомленої дії.Трудова 

поведінка та її вплив на результати праці. Мотиваційний механізм управління  трудовою поведінкою 

персоналу.Поняття стимулу до трудової діяльності.  Взаємозв`язки між мотивами і стимулами.Управління 

процесами формування трудової мотивації.Методи стимулювання ефективної діяльності персоналу.Матеріальні і 

моральні  стимули до праці. 

            Тема 8.  Управлінська праця та її наукова організація  

.Види та класифікація управлінської діяльності. Завдання менеджера в управлінні діяльністю підприємства. Зміст 

роботи менеджера та її класифікація.Сутність, значення та завдання наукової організації праці на сучасному етапі. 

Основні принципи наукової організації праці. Напрямки наукової організації праці.  

Тема 9. Планування особистої роботи менеджера 

Роль та значення планування особистого робочого часу менеджера. Цільове планування роботи менеджера. 

Методи планування особистої праці менеджера.Види планування. Етапи процесу планування.Визначення цілей 

планування. 3асоби планування особистої роботи менеджера.  

           Тема 10. Ефективність управління персоналом 

Загальне поняття ефективності в економіці і  в управлінні. Економічні і соціальні аспекти ефективності. 

Система економічних показників ефективності управління персоналом. 

Показники соціальної ефективності управління персоналом. 

Зіставлений аналіз організації управління персоналом зарубіжних країн, МОП про нові форми управління 

персоналом. 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

При вивченні даної дисципліни використовуються різноманітні форми організації навчання: тренінги, 

вирішуються задачі, проводяться ділові ігри, запрошуються провідні фахівці підприємств, досліджуються 

тенденції розвитку сучасних українських підприємств, застосовується кейс-метод при розгляді практики діяльності 

вітчизняних підприємств. 

VI. Мова 

Українська, російська, англійська 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 

При вивченні дисципліни індивідуальними завлвннями слугує самостійна роота студента, що передбачає 

написаннч ДКР. 

VIII. Методика оцінювання 

Шкала оцінювання – загально університетська.  

 

IX. Організація 

Порядок реєстрації на вивчення кредитного модуля – загально університетський.  

 


