
АНОТАЦІЯ 

навчальної дисципліни «Управління персоналом підприємства» 

 

Загальний опис дисципліни. 

Управління персоналом підприємства є складовою частиною 

менеджменту, воно пов'язане з людьми та їхніми взаємовідносинами. Власне 

люди є джерелом творчості, ініціативи, енергії для досягнення цілей 

підприємства. Управління людьми є необхідним атрибутом функціонування 

всіх організацій - великих чи малих, комерційних або некомерційних. 

Управління персоналом спрямоване на досягнення ефективності діяльності і 

справедливості у взаємодіях між працівниками. 

Управління персоналом в єдності своїх різноманітних функцій, суб'єктів 

методів виступає предметом однойменної науки «управління персоналом». 

Одночасно ця багатогранна соціальна діяльність і різні аспекти її впливу на 

підприємство, людину і суспільство є об'єктом аналізу цілого ряду наук. 

Співвідношення управління персоналом як науки з суміжними дисциплінами 

допомагає повніше усвідомити предмет цієї науки, її можливості і значення. 

Управління персоналом є необхідним компонентом управлінського, 

економічного, інженерно-технічного та інших напрямів вищої освіти. Воно 

необхідне не майбутнім керівникам, безпосередньо зайнятим управлінням 

людьми, але в більшій чи меншій мірі і всім сучасним фахівцям оскільки 

забезпечує їх соціальну компетентність. Разом з цим, вивчення управління 

персоналом забезпечує формування не тільки соціальної, але багато в чому 

методичної та тимчасової компетентності працівників усіх рівнів, і в першу 

чергу керівників. У сучасному виробництві цінність цих якостей для 

ефективної діяльності неухильно підвищується. Стосовно ж до підготовки 

фахівців-управлінців знання науки управління персоналом виступає 

найважливішою складовою частиною їхньої професійної компетентності. 

 Метою дисципліни «Управління персоналом підприємства» – 

ознайомити здобувачів з основними завданнями і змістом управління 

персоналом, літературою з питань теорії і практики кадрової роботи в 



організаціях, а також допомогти їм у самостійній роботі з вивчення  проблем 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу 

підприємства, проблем управління персоналом як цілісної системи 

цілеспрямованого впливу на кадровий склад підприємства для забезпечення 

ефективної діяльності колективу і задоволення результатами праці кожного 

працівника. 

Завдання вивчення дисципліни: 

- формування у здобувачів стійких знань з теорії управління персоналом; 

 - набуття здобувачами навичок та вмінь самостійно вирішувати 

практичні питання управління персоналом. 

Після вивчення курсу здобувачі повинні вміти професійно аналізувати 

діючі системи кадрового забезпечення підприємства і розробляти заходи щодо 

їх удосконалення 

Завдання лекційних занять полягає у тому, щоб ознайомити здобувачів із 

головними методологічними та методичними питаннями управління 

персоналом, а саме за підсумками проведення лекційних занять здобувачі 

будуть знати: 

- сутність, значення та зміст управління персоналом, методологічні 

аспекти й завдання дисципліни; 

- ресурсне забезпечення управління персоналом: нормативно-правову 

та інформаційну, комунікаційну базу, науково-методичне, кадрове, 

матеріально-технічне й фінансове забезпечення; 

- соціально-психологічні аспекти, які зумовлюють трудову поведінку 

персоналу, та резерви підвищення ефективності діяльності підприємства в 

умовах сприятливого соціально-психологічного клімату; 

- методи визначення потреб підприємства у персоналі, джерела 

поповнення та оновлення персоналу, методи професійного підбору кадрів; 

- технологію планування та підприємства розвитку персоналу; 

- види, фактори, показники руху персоналу та способи пристосування 

персоналу до економічних та організаційних змін; 

- сутність, цілі, завдання, принципи та методи оцінювання персоналу; 



- сутність, форми соціального партнерства, його роль у формуванні 

досконалих соціально-трудових відносин на підприємстві. 

Завдання  практичних занять 

Мета проведення практичних занять полягає у тому, щоб виробити у 

здобувачів практичні навички аналізу кадрової роботи на підприємстві, а саме 

здобувачі повинні вміти: 

- аналізувати чисельність, структуру та показники руху персоналу 

підприємства; 

- з’ясувати сутність корпоративної культури, вплив останньої на 

ефективність  управління персоналом; 

- оцінювати соціально-психологічний клімат, який панує у колективі, 

розробляти пропозиції щодо його поліпшення; 

- визначати потребу у персоналі різних функціональних категорій; 

- використовувати різні методи професійного підбору кандидатів, 

оцінювати їхню ефективність; 

- вміти розробляти карту адаптації працівників у нових умовах 

діяльності; 

- визначати доцільність та ефективність тих чи інших форм і методів 

професійного навчання та підвищення кваліфікації працівників; 

- розраховувати та аналізувати показники обороту, плинності та 

стабільності персоналу; 

- створювати інформаційні канали для обміну інформацією між 

окремими співробітниками та групами з метою координації їх діяльності; 

- використовувати різні методи оцінювання персоналу; 

- ефективно застосовувати матеріальні та нематеріальні мотиви 

трудової діяльності. 

Найменування компетентностей, формування котрих забезпечує 

вивчення дисципліни: 

 формувати генеральну стратегію та втілювати політику управління 

персоналом на підприємстві за її складовими; 



 аналізувати внутрішню і зовнішню сферу підприємства, виявляти її 

ключові елементи, оцінювати їх вплив на підприємство та персонал; 

 розробляти основні завдання управління персоналом; 

 формувати професійний добір працівників на вакантні робочі місця;  

 організовувати найм та переміщення персоналу; 

 вести  документування в сфері управлінні персоналом; 

 збирати, обробляти, аналізувати та систематизувати інформацію  по 

роботі з персоналом; 

 забезпечувати ефективний обмін інформацією між групами працівників, 

суспільними  та політичними формуваннями з метою вирішення тактичних та 

стратегічних завдань підприємства. 

Найменування програмних результатів навчання, досягнення котрих 

забезпечує вивчення дисципліни: 

Основними результатами навчання після вивчення курсу «Управління 

персоналом підприємства» мають бути сформовані фахові компетенції, які 

дадуть здобувачам знання та вміння для розв’язання численних практичних 

завдань, а саме вміння:  

 аналізувати наявну структуру персоналу за основними 

класифікаційними ознаками; 

  розробляти основні складові стратегії та політики управління 

персоналом на підприємстві залежно від конкретної ситуації; 

 формувати та реалізовувати інформаційне та  комунікаційне 

забезпечення системи управління персоналом в сфері економіки. 

 складати і оформляти організаційно-розпорядчі документи і документи, 

що супроводжують трудові процеси;  

 оформляти документи щодо порядку підготовки наказів по особовому 

складу, ведення трудових книжок, особових справ;  

 визначати перелік законодавчих актів та методичних документів, норми 

і положення яких треба враховувати під час розв’язання завдань з управління 

персоналом; 

 аналізувати чисельність, структуру та показники руху персоналу; 



 розробляти вимоги до посад і критерії підбору персоналу; 

  проводити різні види адаптації працівників до нових умов діяльності.; 

 проводити інтерв’ювання і тестування претендентів на вакантні посади і 

робочі місця; вести записи в документах, що характеризують рух кадрів;  

 визначати потреби підприємства в професійному навчанні працівників; 

 застосовувати коучинг-технології в управлінні персоналом;  

 формувати конкурентоспроможний компенсаційний пакет для різних 

категорій персоналу; 

  використовувати результати оцінювання під час ухвалення рішень щодо 

підвищення кваліфікації тощо. 

 


