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Опис дисципліни
Управління  персоналом  в  наш  час  займає  провідне  місце  в  системі

управління підприємством, будучи однією з найбільш важливих завдань і головним
фактором його розвитку. Ефективне управління персоналом є однією з передумов
досягнення високих економічних результатів діяльності та формування успішного
менеджменту в умовах забезпечення сталого розвитку підприємств.

Метою  дисципліни  -  є  формування  комплексу  теоретичних  знань  і
практичних  навичок  щодо розробки та  здійснення  кадрової  політики  в  сучасних
організаціях, добору та розміщення персоналу, оцінювання та розвитку працівників,
а  також  забезпечення  цілеспрямованого  та  ефективного  використання  персоналу
організацій.

Предметом  вивчення  є  дослідження  закономірностей  та  особливостей
формування, функціонування та розвитку персоналу підприємства.

Основними завданнями  вивчення дисципліни є: визначення теоретичних,
методологічних,  соціальних  та  психологічних  засад  управління   персоналом;
набуття  практичних  навичок  і  формування  умінь  впливу  на  поведінку  окремих
працівників та колективу загалом, з метою забезпечення ефективної діяльності
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підприємства; розвиток професійних компетенцій та здібностей до науково-
практичної роботи, самостійності, креативності та відповідальності;

Навчальний контент

Назви змістових тем
Розподіл годин Результати навчання.

Знати:разом л с с.р.
ТЕМА 1. Управління 
персоналом у системі
менеджменту

13 4 4 5

- зміст процесу «управління персоналом»;
- основні категорії;
- історичні етапи розвитку управління персоналом.

організацій.

ТЕМА 2. Управління 
персоналом як соціальна
система.

11 2 2 7
- види структури персоналу;
- основні форми побудови структури;
- зміст понять «професійна компетентність» та

«професійна придатність».
ТЕМА 3 Принципи та
методи управління
персоналом.

11 2 2 7
- принципи управління персоналом;
- методи управління персоналом.

ТЕМА 4. Керівник чи
лідер.

11 2 2 7
- відмінності між керівником та лідером;
- стилі керівництва;
- стилі та ефективність лідерства

що таке колектив, його організаційні можливості;

ТЕМА 5. Формування
колективу організації.

15 4 4 7
процес утворення формальних та неформальних 
груп;
етапи та стадії розвитку колективу; 
стадії згуртованості колективу;
соціально-психологічні особливості колективу.

ТЕМА 6. Кадрова
політика підприємства.

11 2 2 7 - суть та елементи кадрової політики;
- основні типи кадрової політики.

ТЕМА 7. Кадрове
планування на 
підприємстві.

15 4 4 7

- принципи кадрового планування;
- види планування роботи з персоналом

підприємства;
- визначення потреби підприємства в персоналі.

ТЕМА 8. Організація
набору та відбору 
персоналу.

15 4 4 7
- фактори, що впливають на визначення потреби в

персоналі;
- організацію процесу залучення персоналу;
- процес трудової адаптації персоналу.

ТЕМА 9. Оцінювання та
атестація персоналу. 11 2 2 7

- сутність та види оцінки персоналу, її критерії та 
методи;

- етапи оцінювання персоналу;
- критерії, методи та методики оцінки персоналу.

ТЕМА 10. Управління
процесом вивільнення
персоналу.

11 2 2 7
- способи вивільнення персоналу;
- управління плинністю кадрів на підприємстві;
- управління безпекою персоналу.

ТЕМА 11. Ефективність
управління персоналом 
підприємства.

11 2 2 7
економічну, соціальну і організаційну
ефективність управління персоналом;.

- механізм оцінки комплексної ефективності 
управління персоналом.

Усього годин 135 30 30 75

Формування програмних компетентностей
-  здатність  використовувати  організаторські  навички  для  планування  роботи
колективу.
-  здатність  формувати  та  реалізовувати   ефективні  зовнішні  та  внутрішні
комунікації  на  підприємствах  сфери  гостинності,  навички  взаємодії  (робота  в
команді).



-  здатність  управляти  підприємством,  приймати  рішення  у  господарській
діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.

Політика оцінювання
Передбачає дотримання принципів доброчесності та студентоцентрованого підходу.

Оцінювання
Оцінювання якості знань студентів здійснюється відповідно до: 
Положення ЛДУФК - http://ldufk.edu.ua/index.php/navchalna-robota.html 
Робочої програми - http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/11594 
Порядку оцінювання - http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/11597
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