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«УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

 

Нормативна навчальна дисципліна 
 

 

Предмет навчальної дисципліни 
 

Предметом дисципліни є: особливості та загальні закономірності формування, 

функціонування та розвитку управління персоналом організації. 

 

Мета навчальної дисципліни 
 

Мета навчальної дисципліни: 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. 

 

Основні завдання 
 

Основні завдання навчальної дисципліни: формування ефективної системи управління 

персоналом в організації; обґрунтовування концептуальних засад та методологічних 

принципів управління персоналом; формування та аналіз стану кадрової політики 

організації; проектування системи управління персоналом та нормативної чисельності 

працівників кадрової служби підприємства; управління соціальним розвитком трудового 

колективу; формування успішної команди як соціального утворення; застосування сучасних 

методів планування та прогнозування потреб у персоналі; організування набору і відбору 

персоналу в організації; навчання, підвищення кваліфікації та перекваліфікація працівників 

на етапі розвитку персоналу організації; управління діловою кар’єрою та службово-

посадовим рухом управлінців з метою їх розвитку; атестування персоналу та використання 

результатів у системі мотивування; оцінювання ефективності та результативності управління 

персоналом. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів 
 

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Риторика», «Психологія», «Теорія 

організацій», «Адміністративний менеджмент» та передує вивченню дисциплін «Управління 

інноваціями», «Стратегічне управління підприємством» та проходженню Виробничої 

практики. 

 

Вимоги до знань і умінь 
 

а) знати: якими документами регламентується управління персоналом; як здійснюється 

набір персоналу і кадрова політика; як досягти успіху в керівництві організацією; як 

управляти персоналом і уникати конфліктів. 

б) уміти: здійснювати розрахунок оптимальної кількості працівників; проводити якісний 

відбір претендентів на відповідні посади та атестацію кадрів; створити резерв кадрів; 

скеровувати трудовий колектив на досягнення мети організації. 

 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1.  Управління персоналом у системі менеджменту організацій 

Тема 2.  Управління персоналом як соціальна система 

Тема 3.   Кадрова політика і стратегія управління персоналом організації 

Тема 4.   Кадрове планування в організаціях 

Тема 5.   Організація набору та відбору персоналу 

Тема 6.   Організування діяльності та функції служб персоналу 



Тема 7.   Формування колективу організації 

Тема 8.  Згуртованість та соціальний розвиток колективу 

Тема 9.  Оцінювання персоналу в організації 

Тема 10.  Управління розвитком і рухом персоналу організації 

Тема 11.  Управління процесом вивільнення персоналу 

Тема 12.  Соціальне партнерство в організації 

Тема 13.   Ефективність управління персоналом 

 

 
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економіки та менеджменту 

Протокол №11 від 27 червня 2017р. 
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