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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Дисципліна “Управління розвитком персоналу” запропонована
для вивчення як спеціальний курс у вищих навчальних закладах,
інститутах підготовки і підвищення кваліфікації кадрів. Курс викладається на другому і третьому рівнях вищої освіти на факультетах і
відділеннях управлінських спеціальностей.
Метою вивчення дисципліни “Управління розвитком персоналу”
є формування знань, умінь і навичок, що дають змогу менеджерам
здійснювати ефективну та результативну управлінську, організаційну діяльність, застосовувати системний підхід з інноваційними елементами в організації діяльності з професійного вдосконалення й
кар’єрного розвитку персоналу.
Завдання вивчення дисципліни:
1. Сприяти формуванню системного уявлення про компонентний
склад і структуру діяльності кадрових служб щодо професійного і
кар’єрного розвитку персоналу.
2. Сформувати знання методологічних основ управління розвитком персоналу і уміння застосовувати отримані знання у практичній
діяльності.
У результаті вивчення дисципліни студент має
знати:
• предмет, завдання і зміст дисципліни “Управління розвитком
персоналу”;
• термінологію з дисципліни;
• компоненти та структуру системної діяльності організації з
професійного вдосконалення й кар’єрного розвитку персоналу;
• субсклад і субструктуру базових компонентів діяльності організації з професійного розвитку персоналу, що визначають
специфіку такої діяльності;
• види залучення персоналу;
• роль освітніх систем, що забезпечують професійне зростання
персоналу;
• види оцінювання персоналу;
• роль кадрового резерву;
• види мотивації персоналу;
• закордонний досвід управління розвитком персоналу.
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Студент повинен
уміти:
• застосовувати терміни з дисципліни “Управління розвитком
персоналу”;
• планувати і прогнозувати кадрову роботу на основі системних
уявлень про компонентний склад та структуру роботи організації щодо розвитку персоналу;
• застосовувати на практиці знання щодо залучення персоналу;
• організовувати та проводити оцінювання кадрів з метою виявлення його якісного та кількісного складу і на цій основі розробляти плани заходів щодо професійного та кар’єрного розвитку
персоналу;
• формувати кадровий резерв;
• застосовувати різні види мотивації персоналу.
Студент має бути ознайомлений:
• з сучасними підходами до управління розвитком персоналу;
• з проблемами управління розвитком персоналу та шляхами
удосконалення роботи кадрових служб з питань професійного
і кар’єрного розвитку персоналу.
Досягнення мети курсу “Управління розвитком персоналу” забезпечується шляхом активізації системного мислення слухачів,
самостійним опануванням матеріалу курсу, шляхом прямого та зворотного зв’язку студентів та викладача. Програмою дисципліни передбачається наявність у тих, хто навчається, базової вищої освіти.
Для реалізації завдань курсу “Управління розвитком персоналу”
передбачені такі методи активного навчання: ділові ігри, семінари,
тематичні дискусії, контрольні роботи та ін.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни
“УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ”
№ пор.

Назва змістового модуля і теми
Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні засади
управління розвитком персоналу

1

Основні поняття і термінологічні словосполучення

2

Управління професійним вдосконаленням і кар’єрним
розвитком персоналу в системі управління персоналом
Змістовий модуль ІІ. Системна організація діяльності
кадрових служб з професійного вдосконалення та
кар’єрного розвитку персоналу

3

Місія, візія, цілепокладання, планування професійного
й кар’єрного розвитку персоналу

4

Залучення і функціонування персоналу

5

Шляхи професійного вдосконалення персоналу

6

Професійна мотивація, утримання персоналу організації

7

Моніторинг, оцінювання професійного вдосконалення
та кар’єрного розвитку персоналу
Змістовий модуль ІІІ. Організація діяльності кадрових
служб з питань управління розвитком персоналу: досвід
зарубіжних країн та його застосування в Україні
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Організація діяльності кадрових служб з питань управління розвитком персоналу

9

Шляхи удосконалення організації діяльності кадрових
служб з питань управління розвитком персоналу

Разом годин: 108
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ЗМІСТ
дисципліни
“УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ”

Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні засади
управління розвитком персоналу
Тема 1. Основні поняття і термінологічні словосполучення
Основні поняття, що розкривають сутність професійного розвитку персоналу. Терміни “професія”, “професіоналізація”, “кар’єра”,
“професіонал” та термінологічні словосполучення “професійний відбір”, “професійна підготовка”, “професійна орієнтація”, “службовопрофесійне просування”. Загальне термінологічне словосполучення
“розвиток персоналу” як таке, що включає в себе в якості дещо вужчих, більш аспектних складових “професійне вдосконалення”, “фаховий розвиток”, “кар’єрний розвиток”.
Література: основна [1; 20; 24; 26]
Тема 2. Управління професійним вдосконаленням і кар’єрним
розвитком персоналу в системі управління
персоналом
Сутність та завдання професійного розвитку персоналу. Розвиток
персоналу як важлива умова успіху діяльності будь-якої організації.
Роль професійного й кар’єрного розвитку працівника, знання його
мотиваційних установок, уміння їх формувати й спрямовувати відповідно до завдань, що стоять перед організацією як основа концепції
управління персоналом організації. Типи, етапи і цілі кар’єри. Інвестиції в людський капітал.
Професійний розвиток працівників як основа професіоналізації.
Відповідність системи управління розвитком персоналу місії та цілям організації.
Література: основна [4; 8; 9; 10; 16];
додаткова [55; 58; 62]
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Змістовий модуль ІІ. Системна організація діяльності кадрових
служб з професійного вдосконалення
та кар’єрного розвитку персоналу
Тема 3. Місія, візія, цілепокладання, планування професійного
й кар’єрного розвитку персоналу
Основні складові компоненти системи професійного вдосконалення кадрів протягом їх службової кар’єри. Структура системної організації діяльності кадрових служб з професійного вдосконалення та
кар’єрного розвитку персоналу.
Взаємозв’язок місії, візії, цілепокладання організації. Визначення
ієрархії цілей з реалізації місії.
Планування кількісного і якісного складу. Визначення цілей щодо
професійного вдосконалення та кар’єрного розвитку персоналу. Короткострокове (оперативне), середньострокове (тактичне), довгострокове (стратегічне) планування професійного вдосконалення та
кар’єрного розвитку персоналу. Планування досягнення цілей.
Література: основна[4; 5; 8; 13; 18; 21; 23];
додаткова [55; 58]
Тема 4. Залучення і функціонування персоналу
Види і форми залучення персоналу. Процес залучення кандидатів.
Співпраця з кадровими агентствами як форма зовнішнього добору
персоналу. Методи професійної діагностики персоналу при прийомі
на роботу. Добір кандидатів з кадрового резерву. Відбір кадрів. Види
конкурсного відбору. Професійна орієнтація як система (професійна інформація, професійна консультація, професійна агітація, професійне самовизначення). Випробовування при прийомі на роботу.
Професійна адаптація. Службове просування, переміщення, ротація.
Реалізація професійної компетентності. Професійна взаємодія (координація, субординація, комунікація, діалог). Професійне лідерство.
Література основна[12—14; 16; 18; 19]
Тема 5. Шляхи професійного удосконалення персоналу
Професійна освіта, навчання, стажування. Підготовка та підвищення кваліфікації. Короткотермінове тематичне навчання. Форми
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і засоби професійного вдосконалення. Стажування як форма професійного удосконалення. Джерела фінансування професійного
удосконалення (державні і недержавні, змішані). Наставництво і
кураторство як засоби поширення кращої практики, обміну ідеями, інформацією, досвідом. Консультування з питань професійного
вдосконалення, кар’єрного розвитку, особистісного самовдосконалення. Самоосвіта персоналу на систематичній основі. Стаж професійної роботи як форма професійного росту. Посадова ротація і
просування персоналу.
Література: основа [2—5; 8; 13; 15; 18; 21; 24; 26];
додаткова [38—41; 43; 52]
Тема 6. Професійна мотивація, утримання персоналу
організації
Поняття мотивації. Спонукальна система заохочень і стимулів.
Типи і види винагород. Сутність і види стимулювання. Різниця між
мотивацією і стимулюванням персоналу. Типи і види винагород. Сутність і види стимулювання. Різниця між мотивацією і стимулюванням персоналу. Стабілізуючі та утримуючі чинники. Зобов’язуючі
стимули, їх зв’язок з результатами роботи.
Література: основна[7; 8; 13; 16];
додаткова [39; 53; 54; 64]
Тема 7. Моніторинг, оцінювання професійного вдосконалення
та кар’єрного розвитку персоналу
Мета та значення моніторингу персоналу. Мета та завдання оцінювання кадрів. Види оцінювання професійних якостей. Періодичність проведення оцінювання. Критерії оцінювання. Показники
професійного вдосконалення та кар’єрного розвитку. Форми оцінювання (тестування, іспит, співбесіда, звіт). Суб’єкти оцінювання.
Мета атестації персоналу. Цілі атестації персоналу. Етапи атестації
та аналіз результатів.
Література: основна[12; 15; 16];
додаткова [27; 30; 35; 36; 39; 45]
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Змістовий модуль ІІІ. Організація діяльності кадрових служб
з питань управління розвитком
персоналу: досвід зарубіжних країн та
його застосування в Україні
Тема 8. Організація діяльності кадрових служб з питань
управління розвитком персоналу
Завдання і функції управління персоналом у зарубіжних країнах.
Методи роботи кадрових служб з розвитку персоналу. Мотиваційна
стратегія як ефективний засіб управління професійним розвитком
персоналу. Оцінка компетентності працівників як інструмент забезпечення їх професійного та кар’єрного розвитку. Інституційний розвиток кадрових підрозділів.
Література: основна [2; 6; 9; 13; 16; 22];
додаткова [27; 32; 36; 49; 58]
Тема 9. Шляхи удосконалення організації діяльності кадрових
служб з питань управління розвитком персоналу
Застосування системного підходу в роботі з персоналом. Побудова цілісної і послідовної політика професійного розвитку персоналу.
Використання творчого потенціалу працівників.
Література: основна [5; 8; 11; 13];
додаткова [48; 49; 58]
ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
1. Управління розвитком персоналу як складова системи управління трудовими ресурсами.
2. Професійний розвиток працівників (на прикладі конкретної організації).
3. Організація роботи кадрових служб з професійного вдосконалення та кар’єрного розвитку персоналу.
4. Методи залучення персоналу.
5. Особливості добору персоналу в сучасних умовах.
6. Види професійної мотивації.
7. Вплив мотивації на професійне вдосконалення персоналу.
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8. Як зробити кадровий резерв дієвим?
9. Професійна мотивація та утримання персоналу організації.
10. Світовий досвід роботи кадрових служб з професійного вдосконалення й кар’єрного розвитку персоналу організації.
11. Шляхи вдосконалення організації діяльності кадрових служб з
питань управління розвитком персоналу.
12. Основні напрями роботи кадрових служб з питань професійного
розвитку персоналу.
13. Шляхи об’єктивізації процесу оцінювання персоналу.
14. Атестація кадрів як складова системи кар’єрного розвитку персоналу.
15. Планування кар’єрного розвитку як складова системи професійного вдосконалення персоналу.
16. Критерії оцінювання професійної компетентності.
17. Оцінювання професійної компетентності як основа кар’єрного
розвитку персоналу.
18. Роль кадрового резерву в професійному удосконаленні та
кар’єрному розвитку персоналу.
19. Мотивація як умова і чинник професійного та кар’єрного розвитку персоналу.
20. Проблеми справедливого оцінювання компетентності персоналу
21. Досвід організації діяльності кадрових служб з професійного й
кар’єрного розвитку персоналу.
22. Матеріальна мотивація трудової поведінки працівників.
23. Мотивація та об’єктивна оцінка персоналу як основа професійного розвитку персоналу.
24. Управління кар’єрою та розвитком працівників на підприємстві.
25. Професійне вдосконалення, фаховий розвиток, кар’єрний розвиток як складові професійного розвитку.
Термінологічний словник
Відбір — це демократична, звільнена від суб’єктивізму конкурсна
процедура, яка передбачає всебічне та об’єктивне вивчення індивідуальних якостей кожного претендента на посаду і відбір кращих із
них.
Ділова кар’єра — поступальне просування особистості в будьякій сфері діяльності, зміна навичок, здібностей, кваліфікаційних
можливостей і розмірів винагороди, пов’язаних із діяльністю, про-
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сування вперед по обраному один раз шляху діяльності, досягнення
популярності, слави, збагачення.
Моделі компетентності — інструмент розробки індивідуальних
планів професійного розвитку з урахуванням специфіки кожної посадової позиції. Описують інтелектуальні й ділові якості працівника,
його навички міжособистісної комунікації і дають можливість планувати розвиток персоналу в двох напрямах: пристосування до сформованої в організації корпоративної культури; оволодіння знаннями,
вміннями, навичками, необхідними для успішної роботи в спеціалізованій професійній сфері діяльності.
Мотивація — сукупність управлінських дій, спрямованих на спонукання себе та інших працівників на досягнення особистих цілей.
Планування — 1) Розробка планів розвитку і комплексів практичних заходів щодо їх здійснення. 2) Функція управління системою,
розробка шляхів майбутнього розвитку колективу організації.
Професійний розвиток — широке термінологічне сполучення, яке
вбирає в себе якості дещо вужчих, більш аспектних складових “професійне вдосконалення”, “фаховий розвиток”, “кар’єрний розвиток”.
Професіоналізація — оволодіння якою-небудь професією “як
своїм постійним заняттям”.
Управління персоналом — діяльність організації, спрямована на
ефективне використання персоналу для досягнення цілей як організації так і індивідуальних.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Філософська антропологія про сутність людини. Онтологія людського буття.
2. Фундаментальні характеристики людини. Проблема “живої людини”. Принципи взаємозв’язку, взаємодії, розвитку.
3. Сутність концепції розвитку людини, персоналу організації, організаційних систем.
4. Синергетична і пасіонарна модель. Розвиток як процес і результат цілої системи змін. Причини розпаду “живих” систем.
5. Пояснення криз у розвитку організаційних систем. Життєвий
світ людини в умовах впливу зовнішніх і внутрішніх факторів.
6. Сутність, мета і завдання кадрового управління розвитком персоналу.
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7. Особливості управління розвитком персоналу організації.
8. Розвиток здібностей, особистості, мислення.
9. Цільовий підхід до управління процесом формування, розвитку і
реалізації людських ресурсів в умовах перехідного суспільства.
10. Функціонально-рольовий і особистісно-діяльний підходи до дослідження планової діяльності.
11. Суб’єктивно-акмеологічний підхід до дослідження проблем розвитку персоналу організації.
12. Теорії розвитку людини. Теорії научіння, соціального научіння,
біхевіоризм.
13. Когнітивні теорії, психоаналітична традиція, теорія “Я”, етологічний підхід. Психосоціальний, фізичний та когнітивний розвиток.
14. Феноменологія, закономірності, детермінанти, фактори, механізми, умови, способи й особливості розвитку людини.
15. Діагностика і корекція наявного, стихійно досягнутого рівня
психічного розвитку людини.
16. Планомірне формування й оптимізація навчальних впливів на
удосконалювання й активізацію розвитку.
17. Забезпечення можливостей для саморозвитку і самоосвіти.
18. Роль і місце соціалізації в розвитку особистості. Основні фактори
успішної соціалізації. Соціалізація в сучасній Україні. Специфіка
соціалізації чоловіків і жінок.
19. Соціально-психологічні концепції розвитку особистості. Пояснення соціалізації з позицій розвиваючого підходу.
20. Соціально-когнітивна, структурно-функціональні теорії соціалізації.
21. Психодинамічні концепції розвитку особистості. Теорія психосоціального розвитку.
22. Акмеологічна концепція розвитку.
23. Концептуальні та технологічні основи розвитку здібностей, особистості, мислення.
24. Поняття індивідуально-професійного розвитку.
25. Моделі навчання і професіоналізму.
26. Психологічна та індивідуально-професійна діагностика фахівців
у системі моніторингу.
27. Ігромоделювання як особливий вид акмеологічної технології.
28. Навчання і нові цінності освіти. Основні підходи до організації
педагогічної діяльності.
12

29. Принцип вирощування і культура педагогічного мислення. Генетичні рівні організації навчальних ситуацій.
30. Процесуальна характеристика різних типів педагогічної організації навчання.
31. Педагогічна діяльність і мислення в активних формах навчання.
32. Передумови удосконалювання творчого самовираження в навчальному процесі.
33. Шляхи поєднання в педагогічній діяльності практичної і дослідницької функцій. Педагогічне мислення й інтелектуальна культура.
34. Методологічне оформлення педагогічної діяльності і мислення.
Культура мислення і нові педагогічні технології.
35. Шляхи методологізації освіти. Техніка мислення і педагогічна
функція.
36. Проблеми розвитку психіки. Культура і розвиток психіки. Сутність розвитку.
37. Розвиток здібностей. Розвиток особистості. Розвиток мислення.
38. Моделювання розвитку в іграх. Моделювання і мислення. Ігромоделювання та ігротехніка.
39. Розвиток особистості: сутність і рівні. Рефлексія і самосвідомість
як основа саморозвитку особистості.
40. Саморозвиток особистості в іграх. Професіоналізм і рівні розвитку діяльності.
41. Діалог як засіб педагогічної діяльності і мислення. Культура роботи з текстами і саморозвиток.
42. Моделювання розвитку культури мислення в управлінні. Проблеми управлінської освіти. Моделювання управління в іграх.
43. Проект методологічної підготовки керівників. Розвиток техніки
мислення і управління.
44. Моделювання культури управлінського мислення. Проект ігротехнічної підготовки педагогів і досвід його реалізації.
45. Шляхи формування стратегічного мислення в управлінні.
46. Розвиток кадрів як кадрово-економічна функція. “Інструменти”
розвитку кадрів.
47. Модель розвитку кадрів. Кадрово-економічна інформація для
планування розвитку. Обмеження кадрово-організаційного розвитку.
48. Діяльність служб з планування навчання персоналу.
49. Облік і аналіз складу кадрів. Атестація кадрів.
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50. Оцінка рівня навченості і професіоналізму. Оцінка якості знань,
умінь і навичок фахівця.
51. Вибір програм навчання. Висування в резерв. Добір і просування
кадрів.
52. Планування навчання з використанням нових методів і засобів
навчання.
53. Вихідний контроль знань і атестація фахівців.
54. Планова робота з розвитку персоналу за кордоном.
55. Кадрова політика і планування роботи з кадрами.
56. Планування чисельності і складу працівників. Визначення перспективної потреби у фахівцях.
57. Аналіз потреб у перепідготовці персоналу.
58. Стратегічне й оперативне планування процесу перепідготовки і
підвищення кваліфікації.
59. Програми перепідготовки і підвищення кваліфікації.
60. Методи перепідготовки і підвищення кваліфікації персоналу.
61. Програмне, проблемне, дистанційне навчання.
62. Маркетинг персоналу як ринкова філософія планування розвитку кадрів.
63. Управління трудовими переміщеннями. Залежність трудових
переміщень від макроекономічних, політичних, соціальних, внутрішньофірмових та індивідуальних умов.
64. Планування кар’єри. Професійно-кваліфікаційний розвиток персоналу як основа посадового просування службовця.
65. Соціальний і особистісний вимір кар’єри персоналу. Кар’єра як
шлях до “акме”.
66. Організаційно-правові основи кар’єри. Самоуправління кар’єрою:
стратегія і тактика. Стимулювання праці як фактор професійного
розвитку персоналу.
67. Планування оцінки кінцевих результатів діяльності персоналу.
68. Вимоги до рівня освіти на сучасному виробництві. Основні напрями професійного навчання і підвищення кваліфікації персоналу.
69. Види професійного навчання і форми навчання.
70. Індивідуальна, групова, курсова форми навчання нових працівників.
71. Методи навчання на робочому місці і поза ним.
72. Фактори, що впливають на навчальний процес.
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73. Контроль за розвитком кадрів. Сфери контролю виробничого
навчання.
74. Види витрат на навчання. Розподіл видів витрат у сфері навчання в ході зовнішніх і внутрішніх заходів щодо навчання. Вартість
витрат.
75. Опитування, іспити і тести, оцінка працівників, спостереження,
індексація як методи контролю навчання кадрів.
76. Інвестування у професійний розвиток працівників з метою підвищення ефективності діяльності.
77. Пріоритет дії в розвитку людських ресурсів. Способи визначення
потреб і визначення пріоритетів.
78. Спільні дії кадрових органів і лінійних керівників.
79. Визначення напряму програми заходів щодо розвитку персоналу
й оцінювання тих, хто навчається.
80. Розробка програми й організація застосування здобутих навичок,
умінь, здібностей на робочому місці. Моніторинг програм і оцінка
результатів.
81. Професійний розвиток працівників для забезпечення підвищення ефективності виробництва.
82. Оцінка внеску розвитку людських ресурсів у підвищення ефективності діяльності організації. Загальні принципи оцінки витрат
і результатів.
83. Організація як система. Зв’язок між розвитком людських ресурсів
і потребами суспільства, бізнесу.
84. Поняття стратегічного управління. Необхідність стратегічного
управління людськими ресурсами.
85. Взаємозв’язок стратегії суспільства, корпоративної стратегії і
стратегії управління людськими ресурсами.
86. Бачення перспективи організації, філософія управління персоналом, стратегія управління людськими ресурсами.
87. Стратегічне самовизначення персоналу на розвиток. Методичні
рекомендації щодо стратегічного і професійного розвитку.
88. Мотиваційні механізми стратегічного управління людськими ресурсами.
89. Рефлексивна взаємодія персоналу у процесі розвитку.
90. Глобальні політичні, економічні, соціальні трансформації і стратегія управління розвитком людських ресурсів.
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