
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми Менеджмент  
                                            

Освітнього рівня   бакалавр 

Спеціальності        073 Менеджмент 

Галузь знань          07 Управління та адміністрування 

 

1. Назва освітньої компоненти   Менеджмент і адміністрування (Управління персоналом) 
                                                                                                   
 

2. Тип  основна                                                                                                                                                                                

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

5 150  18  18   114 
4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Менеджмент і адміністрування (Менеджмент) 

2. Економіка підприємств 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Стратегічне управління 

2. Управління інноваціями 

3. Управління бізнес-процесами в ТК 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

1. Теоретичні основи системи управління персоналом.  
1. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну 

взаємодію при вирішенні професійних завдань. 

2. Методи,  принципи та способи управління персоналом 
2. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та 

мотивувати персонал організації 

 
3. Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній 

діяльності. 
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4.Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові 

навички 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Здатність управляти персоналом організації;  1. Ефективно виконувати основні функції керівника в організації. 

2.  Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій 

управління персоналом та мотивації праці; 

2. Застосовувати в практиці сучасні методи управління персоналом та 

мотивації праці. 

3, Здатність аналізувати й структурувати проблеми управління 

персоналом та їх вирішувати.  
3. Будувати свою кар’єру та своїх підлеглих. 

 4. Організовувати роботу персоналу. 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації 

2. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства 

3. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи 

4. Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації 

5. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 

 Теорія і 

практика  

управління 

персоналом 

Лекція 1 
Тема 1. Теоретичні аспекти 

управління персоналом 

1. Суть та особливості управління 

персоналом 

2. Управлінська праця 

3. Кадрова політика 

  dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 2-3 

Тема 2. Кадрове планування. 

Професійний відбір і 

наймання персоналу 

1. Суть та види кадрового 

планування 

2. Методи кадрового планування 

3. Штатний розпис 

  dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 4 Тема 3. Мотивація персоналу 

1. Суть, види та форми мотивації. 

2. Методи мотивації 

1. Теорії мотивації 

  dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 5-6 
Тема 4. Ділова кар’єра та 

лідерство 

1. Суть та види кар’єри 

2. Суть та основні підходи до 

лідерства. 

3. Види лідерів 

4. Теорії лідерства 

  dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 7 
Тема 5. Особиста тактика та 

формування активного 

1. Методи впливу на персонал 

фірми. 
  dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
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менеджера 2. Формування складу персоналу 

фірми. 

3. Методи і стилі управління 

персоналом. 

4. Уміння керувати собою 

 

Лекція 8-9 
Тема 6. Психологічні аспекти 

кадрової роботи 

1. Поняття “людина” та 

“людський фактор”. 

2. Поняття “індивідуальність” 

та “особистість”. 

3. Поняття “характер” та 

“темперамент”. 

4. Методи дослідження 

міжособистісних відносин 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 1 

Тема 1. Теоретичні аспекти 

управління персоналом 
 

Збирати та використовувати 

сучасний інструментарій 

управління персоналом 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 2 

Тема 2. Кадрове планування. 

Професійний відбір і 

наймання персоналу 

 

Оцінювати потреби 

підприємства у персоналі по 

видах посад та кваліфікації 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 3-4 Тема 3. Мотивація персоналу  

Оцінювати виконувані роботи, 

забезпечувати їх якість та 

мотивувати персонал організації 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 5-6 Тема 4. Ділова кар’єра та 

лідерство 
 

Працювати в команді та 

налагоджувати міжособистісну 

взаємодію при вирішенні 

професійних завдань 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 7-8 
Тема 5. Особиста тактика та 

формування активного 

менеджера 

 

Працювати в команді та 

налагоджувати міжособистісну 

взаємодію при вирішенні 

професійних завдань 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 9-10 
Тема 6. Психологічні аспекти 

кадрової роботи 
 

Розуміти принципи психології та 

використовувати їх у 

професійній діяльності 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Самостійна 

робота 

Тема 1. Теоретичні аспекти 

управління персоналом 

Тема 2. Кадрове планування. 

Професійний відбір і 

наймання персоналу 

Тема 3. Мотивація персоналу 

Тема 4. Ділова кар’єра та 

лідерство 

1. Процеси управління 

персоналом. 

2. Механізми, інструменти, 

методи, засоби, управління 

персоналом. 

3. Методи мотивації\ праці. 

4. Форми контролю. 

1. Розробляти ріні види 

кадрових планів. 

2. Розраховувати основні 

показники ефективності 

роботи персоналу. 

3. Визначати способи мотивації 

праці 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
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Тема 5. Особиста тактика та 

формування активного 

менеджера 

Тема 6. Психологічні аспекти 

кадрової роботи 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

1. Виноградарська М.Д. та н. Управління персоналом. – К: ЦУЛ,  2009 

2. Крамаренко В.І. Управління персоналом фірми. –К: ЦУЛ, 2013. – 272 с. 

3. Рульєв В.А. та ін. Управління персоналом. – К: Кондор,  2012 

4. Савєльєва В. С. Єськов О.Л. Управління персоналом. – К: Професіонал, 2015 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

Модульне контрольне тестування 1  
Підсумковий іспит 

Курсова робота 
11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Комп’ютери с програмним забезпеченням для виконання практичних робіт: Microsoft Project,OpenProj, GanttProject, Microsoft Excel, Microsoft 

Visio 

 

 

 

 


