
ПЕРЕДМОВА
Управління  персоналом  визнається  однією  з  найбільш  важливих  сфер  життя

організації  будь-якого  рівня  ієрархії,  здатного  багаторазово  підвищити  її  ефективність,  а
саме  поняття  «управління  персоналом»  розглядається  в  досить  широкому  діапазоні:  від
економіко-статистичного  до  філософсько-психологічного.  Управління  персоналом  –  це
спосіб  побудови взаємозв'язків  між рівнями управління  і  функціональними  галузями,  що
забезпечує оптимальне за даних умов досягнення цілей організації. 

Мета  вивчення  навчальної  дисципліни  «Управління  персоналом»:  поглиблення
теоретичних  знань,  оволодіння  сучасним  методичним  інструментарієм,  практичними
навичками  з  ефективного  управління  персоналом  підприємств,  установ  та  організацій  у
сучасних умовах господарювання. 

Завданнями  навчальної  дисципліни  «Управління  персоналом»  є  теоретична  та
практична підготовка студентів щодо питань: 

- формування ефективної системи управління персоналом в організації; 
-  обґрунтування  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; 
- організація набору і відбору персоналу в організації; 
- навчання, підвищення кваліфікації та перекваліфікації працівників як етапи 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. 
Об'єктом навчальної дисципліни «Управління персоналом» є теоретичні концепції та

методологія здійснення процесу управління персоналом. 
Предметом  вивчення  навчальної  дисципліни  є  загальні  закономірності  та

особливості формування, функціонування та розвитку персоналу організації. 
Після  вивчення  курсу  здобувачі  вищої  освіти  повинні  володіти  такими

компетентностями: 
Загальні компетентності: 

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК9. Здатність працювати в команді.

Методи  та  форми  навчання.  Для  активізації  навчально-пізнавальної  діяльності
студентів при вивченні дисципліни «Управління персоналом» застосовуються: 1) проблемні
лекцій; 2) міні-лекції, 3) семінари-дискусії; 4) кейс-метод; 5) рольові ігри; 6) індивідуальне -
групове навчання;  8) презентація тематичних наукових проблем креативними групами; 9)
банки візуального супроводження. 

Основними  формами  навчання  є  лекції,  практичні  та  семінарські  заняття,
індивідуально  -  консультаційна  робота  під  керівництвом викладача  та  самостійна  робота
студента. Для досягнення навчальних завдань, загального розвитку особистості, професійної
її підготовки доцільно використовувати різні методи навчання, а саме словесний, наочний,
практичні  методи;  методи  організації  пізнавальної  діяльності  (частково-пошуковий,
дослідницький);  методи  стимулювання  та  мотивації  навчання  (пізнавальні  та  навчальні
дискусії, імітаційні); методи контролю і самоконтролю (усний, письмовий, тестування тощо).

Організація  поточного  та  підсумкового  контролю  знань:  засобами  діагностики
успішності  навчання  під  час  викладання  дисципліни  є  розгляд  теоретичних  питань  (усне
опитування),  поточне тестування,  оцінка за індивідуальне навчально-дослідне завдання та



написання контрольних робіт. По закінченню вивчення навчальної дисципліни складається –
залік. 

Результати навчання
Програмними результатами навчання є: 

ПРН3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-
комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.
ПРН4. Обґрунтовувати  власну  позицію,  робити  самостійні  висновки  за  результатами
власних досліджень і аналізу літературних джерел.
ПРН5.  Обирати та застосовувати валідний і  надійний психодіагностичний інструментарій
(тести,  опитувальники,  проективні  методики  тощо)  психологічного  дослідження  та
технології психологічної допомоги.
ПРН6.  Формулювати  мету,  завдання  дослідження,  володіти  навичками збору первинного
матеріалу, дотримуватися процедури дослідження.
ПРН7. Рефлексувати  та  критично  оцінювати  достовірність  одержаних  результатів
психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки.
 ПРН8.  Презентувати  результати  власних  досліджень  усно/письмово  для  фахівців  і
нефахівців.
ПРН9. Пропонувати  власні  способи вирішення  психологічних  задач  і  проблем у  процесі
професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання.


