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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма вивчення дисципліни «Основи кар’єрного зростання та
професійного самовиховання» складена відповідно до місця та значення
дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньопрофесійною програмою підготовки магістрів в галузі знань «Специфічні
категорії»: 1801 «Управління навчальним закладом».
Актуальність та необхідність вивчення основ кар'єрного росту
персоналом в галузі освіти зумовлена тим, що умови ринкової економіки
вимагають від освітніх закладів підвищення ефективності підготовки кадрів,
конкурентоспроможності їх на ринку праці, освітніх та наукових послуг на
основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних
форм господарювання і управління, активізації виробництва, ініціативи та ін.
Основи кар'єрного зростання визнається однією з найбільш важливих сфер
життя організації будь-якого рівня ієрархії, здатного багаторазово підвищити
її ефективність, а саме поняття «кар'єрне зростання» розглядається в досить
широкому

діапазоні:

від

економіко-статистичного

до

філософсько-

психологічного. Кар'єрне зростання - це спосіб побудови взаємозв'язків між
рівнями управління і функціональними галузями, що забезпечує оптимальне
за даних умов досягнення цілей організації.
Мета вивчення навчальної дисципліни: поглиблення теоретичних
знань, оволодіння сучасним методичним інструментарієм, практичними
навичками з ефективної організації кар'єрного зростання, установ та
організацій у сучасних умовах розвитку освіти.
Предмет

вивчення:

загальні

закономірності

та

особливості

формування, функціонування та розвитку персоналу організації.
У результаті вивчення дисципліни «Основи кар'єрного зростання»
студент повинен
- знати:
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- обґрунтування методичних принципів управління персоналом; процес
формування та аналізу кадрової політики;
розвитком трудового колективу;

засади управління соціальним

основи застосування сучасних методів

планування потреб у персоналі; основи організації набору і відбору
персоналу у конкретних умовах; умови проведення атестації персоналу та
використання її результатів; методику
результативності

оцінки

ефективності

та

управління персоналом.

- вміти:
-

обґрунтовувати

формувати

та

методичні

аналізувати

принципи

кадрову

політики;

управління
управляти

персоналом;
соціальним

розвитком трудового колективу; застосовувати сучасні методи планування
потреби у персоналі; організовувати набір і відбір персоналу у конкретних
умовах; проводити атестацію персоналу та використовувати її результати;
оцінювати ефективність та результативність управління персоналом.

Тематичний план дисципліни «Основи кар'єрного зростання»
№
ПП

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Назви тем змістового модуля
Змістовий модуль 1 Основи управління персоналом організації
Теоретичні основи управління кар'єрним зростанням персоналу
підприємства
Управління кар'єрним зростанням персоналу в системі менеджменту
організацій
Основи
кар'єрного
зростання персоналом як соціальна
система
Формування колективу організації
Згуртованість та соціальний розвиток колективу
Кадрова політика організації
Служби персоналу: організація та функції
Кадрове планування в організаціях
Змістовий модуль 2. Набір, відбір, розвиток та вивільнення
персоналу організації
Організація набору та відбору персоналу
Оцінювання та атестація персоналу
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Управління процесом розвитку та рухом персоналу
Управління процесом вивільнення персоналу
Аналіз кар'єрного зростання персоналу в освітній галузі
Соціальне партнерство в організації
Ефективність управління персоналом
Удосконалення методичних основ управління кар'єрним зростанням
персоналу
Разом годин - 180

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Зміст самостійної роботи з дисципліни «Основи кар'єрного
зростання»
Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння
навчальним матеріалом і виконується в поза аудиторний час, передбачений
тематичним планом навчальної дисципліни.
Під час вивчення навчальної дисципліни студенти повинні навчитися
самостійно мислити, поглиблювати засвоєні теоретичні знання, опановувати
практичні навички прийняття управлінських рішень. Відповіді на питання
повинні бути законспектовані, їхнє викладення має бути стислим і чітким,
обов'язковими є посилання на використані джерела.
Форма контролю самостійної роботи - перевірка конспекту або
обговорення на семінарському занятті. Питання на самостійну роботу
виносяться на поточний, модульний і підсумковий семестровий контроль.
З метою самостійного визначення рівня засвоєння теоретичного
матеріалу студентам пропонуються питання для самоконтролю набутих
знань.
Змістовий модуль 1. Основи управління персоналом організації
Тема 1. Управління персоналом в системі менеджменту організацій
1. Цілі функціонування системи управління персоналом.
2. Системний підхід в управлінні персоналом.
3. Зарубіжний досвід управління персоналом.
Питання для самоконтролю:
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1. Визначте особливості управління в американських компаніях.
2. Які особливості управління в японських компаніях?
3. Чим вирізняється управління у європейських компаніях?
4. Назвіть складові конкурентоспроможності підприємства
5. Яку роль відіграє персонал організації у формуванні рівня
їх конкурентоспроможності?
Тема 2. Управління персоналом як соціальна система
1. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня менеджерів та
директорів підприємства.
2. Показники чисельності персоналу організації.
Питання для самоконтролю:
1. Що таке професія?
2. Як розуміти сутність кваліфікації?
3. Як визначити середньоспискову чисельність персоналу?
4. Що таке середньодобова явочна чисельність персоналу?
Тема 3. Формування колективу організації
1. Корпоративна культура в системі управління персоналом.
2. Етичні цінності корпоративної культури.
3. Роль комунікацій в управлінні персоналом.
4. Специфіка жіночих колективів.
Питання для самоконтролю:
1. Дайте визначення організаційної культури? 2.Що таке субкультура
організації?
3. Які складові організаційної культури ви знаєте?
4. В чому виражається вплив організаційної культури на
функціонування системи управління персоналом організації?
5. В чому полягають особливості функціонування жіночих колективів?
Тема 4. Згуртованість та соціальний розвиток колективу
1.
Специфіка
процесу
управління
персоналом
в
багатонаціональній компанії.
2. Зміст і етапи розробки та реалізації плану соціального розвитку
персоналу.
Питання для самоконтролю
1. В чому полягає специфіка управління в багатонаціональній компанії?
2. Визначить основні шляхи поєднання різних національних культур в
межах однієї організації?
3. Дайте визначення трудового колективу?
4. Які основні повноваження трудових колективів визнаєте?
5. Дайте визначення трудових відносин?
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Тема 5. Кадрова політика організації
1. Кадрові заходи у різних стратегіях організації.
2. Кадрова політика управління персоналом в раїнах з розвиненою
економікою.
Питання для самоконтролю:
1. Дайте визначення кадрової політики?
2. Назвіть основні типи кадрової політики?
3. Назвіть фактори, що впливають на формування кадрової політики?
4. Які особливості кадрової політики в ринкових умовах?
Тема 6. Служби персоналу: організація та функції
На самостійне вивчення виносяться такі питання:
1. Функції посадових осіб відділу кадрів.
2. Організація роботи кадрової служби підприємства.
3. Діловодство в роботі кадрової служби підприємства.
4. Служба управління персоналом у зарубіжних підприємствах.
Питання для самоконтролю:
1. Що таке кадрова служба?
2. Назвіть основні функціональні завдання кадрової служби.
3.
В чому полягає взаємозв'язок кадрової служби з іншими
підрозділами організації?
4. Які вимоги висуваються до працівників кадрової служби?
5. Ким
визначається
кількісний
і
якісний
склад
служб
управління персоналом?
Тема 7. Кадрове планування в організаціях
1. Сутність та принципи маркетингу персоналу.
2. Визначення витрат, необхідних для забезпечення організації робочою
силою.
3. Особливості зарубіжного досвіду планування потреб у
персоналі організації.
Питання для самоконтролю:
1. Які методи планування потреби в персоналі ви знаєте?
2. Визначте сутність методу лінійного програмування?
3.
Яким чином застосовуються комп'ютерні моделі розрахунку
планових потреб в персоналі?
4. Що таке компетенція персоналу?
5. Які ключові компетенції ви знаєте?
Змістовий модуль 2. Набір, відбір, розвиток та вивільнення
персоналу організації
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Тема 8. Організація набору та відбору персоналу
1. Конкурсний відбір персоналу.
2. Порядок прийому на роботу.
Питання для самоконтролю:
1. Дайте визначення профорієнтаційних заходів.
2.
Які особливості проведення профорієнтаційних закладів за
кордоном?
3. Якими повноваженнями володіє менеджер з персоналу?
4. В чому полягає керівна роль менеджеру з персоналу?
5. Яка виховна роль менеджеру з персоналу?
Тема 9. Оцінювання та атестація персоналу
1. Визначення індивідуальної вартості працівника.
2. Помилки оцінювання персоналу та способи їх мінімізації.
Питання для самоконтролю:
1. Дайте визначення ділової оцінки персоналу.
2. Які методи оцінки персоналу ви знаєте?
3. Які показник оцінки персоналу використовують на зарубіжних
підприємствах?
4. Яка необхідність оцінювання персоналу в організації?
Тема 10. Управління процесом вивільнення персоналу
1. Трудова дисципліна, дисциплінарний вплив.
2. Підготовка та оформлення наказів по персоналу.
3. Аутплейсмент.
Питання для самоконтролю:
1. Назвіть основні причини звільнення персоналу.
2. Які види звільнень ви знаєте?
3. Як проводиться організація техніки безпеки на виробництві?
4. Які нормативи з техніки безпеки ви знаєте?
6. Що включається в поняття якість трудового життя?
Тема 11. Соціальне партнерство в організації
1. Сторони і суб'єкти соціального партнерства.
2. Статус профспілок і їх об'єднань.
3. Державні гарантії прав профспілок.
Питання для самоконтролю:
1. Що таке соціальне партнерство?
2. Хто є суб'єктом соціального партнерства?
3. Які функції виконує соціальне партнерство?
4. Що є основою соціального партнерства?
5. Які моделі соціального партнерства зарубіжних держав ви знаєте?
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Тема 12. Ефективність управління персоналом
1. Функціональні проблеми управління персоналом.
2. Критерії ефективності роботи персоналу організації.
Питання для самоконтролю:
1. Назвіть основні методи оцінки ефективності роботи персоналу.
2. Які критерії оцінки ефективності управлінських працівників?
3. Які критерії ефективності роботи персоналу організації ви знаєте?
4. Які види ефективності оцінки проектів по вдосконаленню системи
управління персоналом визнаєте?
5. В чому полягає комерційна ефективність проекту?
6. В чому полягає бюджетна ефективність проекту?
7. В чому полягає соціальний ефект проекту?
ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (РЕФЕРАТІВ):
1. Особливості побудови системи управління персоналом з урахуванням
управлінського менталітету вітчизняних керівників.
2. Специфіка управління персоналом у

закордонних організаціях:

можливості використання досвіду.
3. Особливості аналізу чисельності персоналу торговельного і виробничого
підприємства.
4. Нормативні засади

побудови структури персоналу

підприємств.

Специфіка процесу управління жіночими колективами підприємства.
5. Корпоративна культура як основа системи професійних взаємовідносин в
організації.
6. Етичні цінності сучасної організації.
7. Психологічна сумісність працівників та керівників в організаціях.
8. Соціальна відповідальність та етичні засади відносин в колективі.
9. Аналіз впливу факторів на кадрову політику підприємства.
10. Нормативно-правові засади роботи кадрової служби підприємства.
11. Матеріально-технічне забезпечення системи управління персоналом.
12. Історія розвитку вітчизняних кадрових служб.
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13. Методи лінійного програмування при плануванні потреб
персоналу підприємства.
14. Інформаційне забезпечення планування персоналу підприємства.
15. Ціннісні орієнтації персоналу та їх класифікація.
16. Орієнтація персоналу на корпоративну культуру.
17. Особливості та роль персоналу в досягненні конкурентоспроможності
організацій.
18. Формальні і неформальні групи. Врахування соціальної структури
персоналу при формуванні колективу.
19. Психологічні риси особистості керівника, вимоги до нього як до лідера.
20. Специфіка процесу управління персоналом в багатонаціональних
організаціях.
21. Сутність та значення соціального розвитку колективу.
22. Методи збирання соціальної інформації.
23. Розробка та реалізація кадрової політики у концептуальних кадрових
документах.
24. Вплив стилю керівництва на кадрову політику.
25. Взаємозв'язок кадрової служби з іншими підрозділами організації.
Реорганізація роботи кадрової служби.
26. Роль менеджера в роботі з персоналом. Основні напрями діяльності та
ролі менеджера в управлінні персоналом організації.
27. Особливості закордонного досвіду планування потреб у персоналі.
28. Портрет сучасного менеджера з персоналу організації.
29. Стратегія управління персоналом в контексті етапів розвитку організації.
30. Використання статистичних методів при визначенні чисельної потреби в
персоналі.
31. Аналіз і визначення якісної потреби в персоналі організації.
32. Розробка кадрового плану організації.
33. Формування плану соціального розвитку персоналу організації.
34. Формування ефективної системи управління персоналом на підприємстві.
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35. Формування кадрової політики на підприємстві.
36. Управління конфліктами у трудовому колективі організації.
37. Управління

організацією

праці

управлінських

працівників

на

підприємстві.
38. Колективний договір як засіб регулювання трудових та соціальноекономічних відносин.
39. Значення органів виконавчої влади, центрів зайнятості,
навчальних закладів і роботодавців у визначенні поточної та перспективної
потреби у персоналі.
40. Побудова вітчизняної служби зайнятості та її роль у відборі працівників.
41. Швидкість трудової адаптації різних категорій працівників та фактори,
що її зумовлюють.
42. Тестові системи оцінювання персоналу в сучасній організації.
43. Сутність та використання досвіду закордонних систем атестації
персоналу.
44. Проблеми розвитку в Україні середньої професійної та вищої освіти.
45. Типові порушення трудової та виконавської дисципліни, аналіз причин їх
виникнення.
46. Розробка заходів з регулювання плинності персоналу організації.
ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО САМОКОНТРОЛЮ:
1. Управління персоналом як специфічна функція менеджменту.
2. Етапи історичного розвитку управління персоналом.
3. Мета, завдання та функції управління персоналом.
4. Основні поняття теорії управління персоналом.
5. Фактори впливу на людей в системі управління персоналом.
6. Класифікація та зміст принципів управління персоналом.
7. Зарубіжний досвід управління персоналом.
8. Персонал організації як суб'єкт та об'єкт управління. Структура
персоналу організації.
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9. Компетентність працівника: сутність та види.
10. Виробничий колектив як соціальна група.
11. Етапи створення і розвитку трудового колективу.
12. Формальні і неформальні групи, їх роль в діяльності організації.
13. Лідерські якості керівника в управлінні персоналом.
14. Корпоративна культура в системі управління персоналом.
15. Суть та стадії згуртованості колективу організації. Фактори, що
впливають на згуртованість колективу.
16. Сутність та значення соціального розвитку колективу.
17. Соціальні ролі і відносини в колективі. Колективна творчість.
18. Зміст і етапи розробки та реалізації плану соціального розвитку
персоналу.
19. Взаємозв'язок стратегії управління персоналом та кадрової політики.
20. Поняття і типи кадрової політики. Етапи розробки кадрової політики
організації.
21. Стратегічне управління персоналом організації.
22. Роль та призначення сучасних служб персоналу в організації.
23. Організаційне проектування кадрових служб,
24. Функції,

права

та

відповідальність

сучасних

служб

управління

персоналом.
25. Інформаційне забезпечення служб персоналу.
26. Нормативно-правове забезпечення кадрових служб.
27. Сутність, цілі та завдання кадрового планування.
28. Аналіз внутрішніх та зовнішніх джерел залучення персоналу.
29. Планування та прогнозування чисельної потреби в персоналі організації.
30. Визначення витрат, необхідних для забезпечення організації робочою
силою.
31. Організація наймання персоналу в організацію.
32. Методи залучення кандидатів на вакантну посаду.
33. Оцінювання кандидатів при прийомі на роботу.
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34. Профорієнтація персоналу.
35. Трудова адаптація персоналу.
36. Ефективність процесу відбору і добору працівників.
37. Порядок прийому на роботу.
38. Зміст, завдання і основні підходи до оцінки роботи персоналу.
39. Процедура проведення оцінки персоналу.
40. Методи оцінки персоналу
41. Оцінювання спеціалістів і керівників на підприємстві.
42. Організація та проведення атестації персоналу.
43. Помилки оцінювання персоналу та способи їх мінімізації.
44. Суть професійного розвитку персоналу.
45. Етапи кар'єри та етапи життя працівника.
46. Підвищення кваліфікації кадрів.
47. Переміщення, переведення на іншу посаду.
48. Формування кадрового резерву.
49. Фактори успіху розвитку кар'єри.
50. Причини, фактори і форми вивільнення персоналу.
51. Процедура звільнення працівників.
52. Соціальні та виробничі критерії відбору працівників на звільнення.
53. Управління плинністю кадрів на підприємстві.
54. Трудова дисципліна, дисциплінарний вплив.
55. Аутплейсмент.
56. Соціальне партнерство на підприємстві: суть і функції.
57. Колективний договір як основа соціального партнерства.
58. Процедура укладення колективного договору.
59. Оцінка ефективності діяльності служби персоналу організації.
60. Оцінка економічної і соціальної ефективності проектів, спрямованих на
вдосконалення системи управління персоналом.
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