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Анотація до дисципліни
 Навчальний курс „Технології управління

персоналом” передбачає поглиблене вивчення
основних організаційних та методичних засад 
реалізації інноваційних технологій в управлінні
персоналом. 

 Предметом вивчення навчальної дисципліни є 
технології управління персоналом: методичні 
засоби, прийоми і процедури



 Метою викладання навчальної дисципліни «Технології управління 
персоналом» є формування у студентів системи теоретико-прикладних
знань інноваційних персонал-технологій та умінь їх використання в 
практиці управління організаціями.

 Завданням вивчення навчальної дисципліни „Організаційна поведінкаˮ є 
набуття студентами таких компетентностей:

 загальні:
 ЗК4. Здатність мотивувати людей  та  рухатися до  спільної мети;
 ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);
 спеціальні: 
 СК1.  Здатність обирати та використовувати концепції, методи та

інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених
цілей та міжнародних стандартів;

 СК4.  Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів
організації; 

 СК6.  Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі
управління людьми; 

 СК8.  Здатність використовувати психологічні технології роботи з
персоналом.



Очікувані результати навчання:

 РН6. Мати навички прийняття,  обґрунтування та  
забезпечення реалізації управлінських рішень в 
непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного  
законодавства,  етичні міркування та соціальну
відповідальність

 РН10. Демонструвати лідерські навички та  вміння
працювати у  команді, взаємодіяти з людьми,  впливати
на  їх поведінку для  вирішення професійних задач; 

 РН12. Мати навички делегування повноважень та  
керівництва організацією (підрозділом); 

 РН13. Уміти планувати і здійснювати інформаційне, 
методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення
організації (підрозділу). 



Інформаційний обсяг навчальної 
дисципліни:
 1. Технології аналізу робіт і нормування вимог до 

кандидатів на вакантну посаду 
 2. Технології пошуку та залучення кандидатів на вакантну 

посаду 
 3. Технології роботи рекрутингових агенцій 
 4. Технології аутсорсингу в управлінні персоналом
 5. Лізінг-технології в галузі управління персоналом 
 6. Технології управління аутстафінг-проектами
 7. Технології оцінювання персоналу
 8. Технології розроблення комплексного оцінювання 

працівників 
 9. Інформаційні системи управління персоналом
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