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1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни: 

1. Стиль образу, мовлення та поведінки 
2. Менеджмент 
3. Теорія та методика виховної роботи 
4. Психологія 
5. Управлінські рішення 
6. Психологія праці та ін. 

 
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: 

1. Стратегічне управління 
2. Комунікативний менеджмент 
3. Контролінг та ін. 

 
2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
Знати:  

1. Сучасні проблеми управління персоналом в Україні. 
2. Місце та значення управління персоналом в системі менеджменту організації. 
3. Основні принципи управління персоналом в сучасній системі менеджменту. 
4. Сутність системного підходу до змісту функції з управління персоналом в 

організації. 
5. Основні функції кадрової служби, в т.ч. менеджера з персоналу. 
6. Сутність позитивного соціально-психологічного клімату в колективі та 

пропонувати заходи щодо його покращення. 
7. Джерела пошуку кандидатів на вакантні посади в організацію та обирати з них 

найбільш економічно доцільні. 
8. Мати цілісне уявлення про систему розвитку персоналу організації. 
9. Форми та методи навчання працівників та застосовувати їх залежно від потреб 

організації. 
10. Сутність соціального партнерства в організації та зміст колективного договору. 

Вміти: 
1. Забезпечувати процес управління персоналом необхідною інформацією та 

документацією, будувати активну кадрову політику організації, зокрема 
визначати основні заходи з її формування та реалізації. 

2. Володіти навичками кадрового планування з метою визначення оптимальної 
чисельності та структури працівників. 

3. Проводити об’єктивний аналіз кадрової роботи на основі кадрового 
моніторингу. 

4. Розробляти необхідні кадрові документи. 
5. Будувати раціональну структуру кадрової служби підприємства. 
6. Застосовувати основні статті трудового законодавства в Україні  за ситуацією. 
7. формувати згуртований трудовий колектив організації та управляти ним. 
8. Характеризувати індивідуальні особливості (сильні та слабкі риси характеру) 

працівників підприємства. 



9. Володіти методами ефективного комплектування штату та адаптації 
працівників на підприємстві. 

10. Проводити співбесіду з кандидатами на вакантні посади в організацію та 
аналізувати анкетні дані. 

11. Складати план заходів з профорієнтаційної роботи в трудовому колективі 
підприємства. 

12. Розробляти пропозиції до плану  соціального розвитку трудового колективу 
підприємства. 

13. Володіти методами раціонального оцінювання працівників та вміти їх 
застосовувати в кожній конкретній організації. 

14. Володіти навичками розрахунку показників руху кадрів в організації. 
15. Документально оформляти рух працівників на підприємстві. 
16. Забезпечувати високий рівень трудової дисципліни працівників на 

підприємстві та підвищувати його. 
17. Готувати пропозиції щодо проведення економічно обґрунтованої політики 

вивільнення персоналу та попередження плинності кадрів. 
18. Оцінювати рівень ефективності роботи з персоналом підприємства за різними 

показниками. 
 

3. Зміст робочої програми 
 

Змістовий модуль 1. Інструментарій процесу управління персоналом 
 
Тема 1. Управління персоналом в системі менеджменту організації     
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 
 
Змістовий модуль 2. Управління персоналом як ресурсом організації 
 
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 
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