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ВСТУП
Трансформаційні процеси в економіці України, її інтегрування в
регіональний та глобальний економічний простір актуалізують потребу у
висококваліфікованих менеджерах, які спроможні ефективно здійснювати
управлінські функції як на рівні держави, так і на мезо- чи мікрорівні. Йдеться
про підготовку нової генерації керівників та фахівців, головними
характеристиками яких є професіоналізм, аналітичне мислення, ініціативність у
здійсненні управлінської та виробничої діяльності, самостійність у прийнятті
рішень, здатність до вирішення складних проблем в умовах мінливого
зовнішнього середовища.
Аналіз досвіду економічно розвинених країн свідчить, що вирішальним
чинником їх успіху є ефективний менеджмент персоналу. Знання та вміння
конкретного працівника є нині головним фактором виробництва, а витрати на
персонал розглядаються як пріоритетні інвестиції компаній.
Метою вивчення дисципліни «Менеджмент персоналу» є формування
комплексу теоретичних знань і практичних навичок щодо формування та
реалізації кадрової політики в сучасних організаціях, раціонального відбору
працівників на посади та формування ефективного трудового колективу,
оцінювання та розвитку працівників, а також цілеспрямованого використання їх
потенціалу.
1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ»
Змістовий модуль 1. Основи управління персоналом підприємства.
Організаційне забезпечення управління персоналом
Тема 1.1. Управління персоналом у системі менеджменту організацій
Тема 1.2. Управління персоналом як соціальна система
Тема 1.3. Формування колективу організації
Тема 1.4. Згуртованість та соціальний розвиток колективу
Тема 1.5. Кадрова політика організації
Тема 1.6. Служби персоналу: організація та функції
Змістовий модуль 2. Процес управління персоналом підприємства.
Соціальне партнерство та ефективність управління персоналом
Тема 2.1. Кадрове планування в організаціях
Тема 2.2. Організація набору та відбору кадрів
Тема 2.3. Мотивація персоналу
Тема 2.4. Оцінювання та атестація персоналу
Тема 2.5. Управління процесом розвитку та рухом персоналу
Тема 2.6. Управління процесом вивільнення персоналу
Тема 2.7. Соціальне партнерство в організації
Тема 2.8. Ефективність управління персоналом

2. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Результати навчання
відповідно до ОП
спеціальності
073 «Менеджмент»
першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти
РН 03. Демонструвати
навички виявлення проблем
та обґрунтування
управлінських рішень.

Результати навчання з дисципліни «Менеджмент
персоналу»

РН 3.1. Вміння визначати причини плинності кадрів,
розробляти та впроваджувати заходи щодо стабілізації
колективу.
РН 3.2. Вміння розробляти пропозиції щодо проведення
економічно обґрунтованої політики вивільнення персоналу.
РН 05. Виявляти навички
РН 5.1. Вміння аналізувати кадрову політику організації та
пошуку, збирання та аналізу проводити об'єктивний аналіз кадрової роботи на основі
інформації, розрахунку
кадрового моніторингу.
показників для обґрунтування РН 5.2. Володіння навичками розрахунку показників руху
управлінських рішень.
кадрів в організації та показників, що характеризують
ефективність використання трудових ресурсів.
РН 06. Виявляти навички РН 6.1. Вміння будувати раціональну структуру кадрової
організаційного
служби підприємства.
проектування.
РН 08. Мати навички
обґрунтування дієвих
інструментів мотивування
персоналу організації.

РН 8.1. Знання сучасних тенденцій мотивації персоналу та
володіння інструментарієм стимулювання працівників.
РН 8.2. Вміння управляти діловою кар'єрою та службовопосадовим рухом управлінців з метою їх стимулювання та
розвитку.
РН 11. Демонструвати
РН 11.1. Вміння формувати згуртований трудовий колектив
навички взаємодії, лідерства, організації та управляти ним.
командної роботи.
РН 14. Ідентифікувати
РН 14.1. Володіння методами ефективного комплектування
причини стресу, адаптувати штату та адаптації працівників на підприємстві.
себе та членів команди до РН 14.2. Розуміння сутності позитивного соціальностресової ситуації,
психологічного клімату в колективі та вміння розробляти
знаходити засоби до її
заходи щодо його покращання.
нейтралізації.
РН 15. Демонструвати
РН 15.1. Вміння розробляти пропозиції до плану соціального
здатність діяти соціально
розвитку трудового колективу підприємства.
відповідально, на основі
РН 15.2. Вміння адаптувати методи управління персоналом до
етичних міркувань (мотивів), особливостей багатонаціональних компаній.
повагу до різноманітності та
міжкультурності.
РН 16. Демонструвати
РН 16.1. Знання традиційних та сучасних форм та методів
навички самостійної роботи, навчання та підвищення кваліфікації працівників, вміння
гнучкого мислення,
застосовувати їх залежно від потреб організації.
відкритості до нових знань, РН 16.2. Розуміння необхідності створення умов для
бути критичним і
безперервного навчання підлеглих, сприяння розвитку
самокритичним.
творчого потенціалу працівників.
РН 16.3. Володіння методами раціонального оцінювання
працівників та вміння застосовувати їх в конкретній ситуації.
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URL:
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5. Про оплату праці : Закон України від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР. URL:
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10. Про
затвердження
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розроблення
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затвердження
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35. «Менеджер по персоналу» − містить статті з моніторингу вітчизняного
ринку праці, опис сучасних програмних продуктів, новинки спеціалізованої
літератури у сфері управління персоналом, події й цікаві зустрічі у світі НR,
інтерв'ю із професіоналами, приклади з досвіду НR закордонних організацій.
36. «Управление персоналом» − спеціалізоване видання України для тих,
хто працює в сфері управління людським капіталом і хоче отримати доступ до
найціннішого досвіду колег у всьому світі.
Інтернет-ресурси
37. https://www.kadrovik.ua/ − сайт Всеукраїнської асоціації кадровиків
38. https://hrliga.com/ − сайт Спілки кадровиків та спеціалістів з управління
персоналом
39. https://www.managment.com.ua − український сайт, що містить
тематичний розділ «Управління персоналом», в якому друкуються різнопланові
статті з управління персоналом в організаціях.

