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Предмет навчальної дисципліни 

Інформація підприємств з управління персоналом, автоматизовані інформаційні 

системи в управлінні персоналом та автоматизовані робочі місця HR-менеджера 

 

Мета навчальної дисципліни 

Формування необхідних теоретичних знань і практичних навичок у галузі 

побудови та функціонування інформаційних систем і комп’ютерних технологій та 

можливостей їх використання в менеджменті персоналу. 

 

Основні завдання 

 розкрити сутність, властивості, види, структуру економічної інформації, а 

також особливості, основні принципи побудови автоматизованих інформаційних 

систем управління персоналом; 

 викласти матеріал для засвоєння теоретичних знань з основ функціонування 

інформаційних технологій, використання новітніх інформаційних технологій, 

заснованих на мережних і сучасних телекомунікаційних системах; 

 розглянути особливості автоматизації комплексів задач управління 

персоналом у середовищах "1С: Підприємство 8.0. Зарплата та управління 

персоналом". 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі  

підготовки бакалаврів 

Дисципліна «Інформаційні системи в HR-менеджменті» взаємопов’язана з 

такими дисциплінами як «Інформатика», «Інформаційні системи і технології в 

управлінні», «Менеджмент» та ін. 

 

Вимоги до знань і умінь 

а) знати 

 особливості економічної інформації, її видів, властивостей та структури, 

основних понять щодо організації видів забезпечення АІС; 

 способи до побудови баз даних, знання особливостей сучасних технологій 

оброблення інформації; 

 підхід до оброблення інформації з кадрового менеджменту в середовищі 

існуючої автоматизованої інформаційної системи на підприємстві; 

 основи інформатики з менеджменту персоналу; 

 характеристику інформаційних систем та їх класифікацію; 

 особливості економічної інформації, її види, властивості та структуру; 



 організацію інформаційного забезпечення; 

 основи побудови баз даних; 

 сучасні технології оброблення інформації; 

 склад задач автоматизованих інформаційних систем (АІС) з управління 

персоналом; 

 особливості їх розв’язування в умовах використання сучасних технологій 

оброблення економічної інформації. 

б) уміти 

 володіти знаннями щодо технологій оброблення інформації в 

автоматизованих інформаційних системах; 

 застосовувати навички управління персоналом організації на базі сучасних 

програмних продуктів; 

 виконувати постановку типових задач з управління персоналом; 

 обробляти інформацію з кадрового менеджменту в середовищі існуючої 

автоматизованої інформаційної системи на підприємстві з міжмережними зв’язками; 

 розробляти раціональну технологію автоматизованого вирішення певної 

задачі з управління персоналом; 

 розробляти алгоритм розв’язання певної задачі з управління персоналом з 

використанням систем управління базами даних і існуючих на ринку програмних 

продуктів. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Номер теми Назва теми 

Тема 1 Інформаційні системи та їхня роль в управлінні 

персоналом. 

Тема 2 Економічна інформація в управлінні персоналом як об’єкт 

автоматизованого оброблення. 

Тема 3 Організація інформаційного забезпечення ІС. 

Тема 4 Сучасні інформаційні технології в управлінні персоналом. 

Тема 5 Автоматизація планування роботи з персоналом 

організації. 

Тема 6 Автоматизація управління розвитком персоналу 

організації. 
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