
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП10 

2. Назва: Сучасні методи забезпечення надійності персоналу і особистої безпеки 

3. Тип: обов’язкова 

4. Рівень вищої освіти: IІ (магістерський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2.  

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Безтелесна Людмила Іванівна, 

доктор економічних наук, професор. 

9. Результати навчання:  
- аналізувати реалізацію механізмів  забезпечення надійності  персоналу та особистої безпеки;  

- оцінювати результати роботи персоналу; 

- забезпечувати найповніше використання надійності персоналу, його освітнього та професійного 

потенціалу для впровадження в практику нововведень, що підвищуватиме конкурентоспроможність 

підприємства на ринку і воно зможе успішно протидіяти дестабілізуючим факторам зовнішнього та 

внутрішнього середовища; 

- здійснювати професійне навчання, планування трудової кар’єри персоналу, його професійно-

кваліфікаційне просування для реалізації цілей стратегічного управління організацією як виробничо-

господарської системи;  

- формувати позитивне ставлення персоналу до організації, його керівництва внаслідок цілеспрямованого 

планування трудової кар’єри працівників, ефективного матеріального і нематеріального стимулювання їх 

розвитку; 

- формувати привабливість бренду підприємства у зовнішньому і внутрішньому середовищі. 

10. Форми організації занять: навчальні заняття, самостійна підготовка, контрольні заходи.  

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: управління персоналом, 

менеджмент.  

12. Зміст курсу: 
Персонал як об’єкт управління в системі діяльності підприємства. Політика та методи забезпечення 

надійності персоналу та особистості в системі безпеки підприємства. 

Укомплектування організації надійним персоналом. Управління рухом персоналу як складова 

забезпечення організації надійним персоналом. Оцінювання персоналу як фактор забезпечення його 

надійності. Планування трудової кар’єри як складова забезпечення надійності персоналу. 

Стимулювання та мотивація персоналу як фактор забезпечення його надійності. Управління 

конфліктами та стресами в системі управління надійністю персоналом. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Виноградський М.Д., Беляєва С.В., Виноградська А.М., Шканова О.М. Управління персоналом: 

Навч. посіб. Київ: ЦНЛ, 2006. 504 с. 

2. Данюк В.М., Петюх В.М., Цимбалюк С.О., Крушельницька Я.В. ін Менеджмент персоналу: Навч. 

посіб. Київ: КНЕУ, 2006. 398 с. 

3. Михайлова Л.І. Управління персоналом: Навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2007. 248 с. 

4. Управління персоналом: підручник / [В.М. Данюк. А.М. Колот, Г.С. Суков та ін.]; за заг. та наук. 

ред. к.е.н., проф. В.М. Данюка. — К.: КНЕУ; Краматорськ: НКМЗ, 2013.  666 с. 

5. Безтелесна Л. І. Управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників : монографія 

/ Л. І. Безтелесна, А. В. Печенюк. – Рівне : НУВГП, 2016. – 198 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. - лекцій, 16 год. – практичні,  самостійної робота - 58. Разом – 90 год.  

Методи: елементи проблемної лекції, використання мультимедійних засобів, групові та індивідуальні 

завдання, тестування та розв’язок задач.  

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, розв’язок задач, модульний контроль.  

16. Мова викладання: українська. 
 
Розробник 

д.е.н., професор       Л.І. Безтелесна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: PP10. 

2. Title: Modern methods of ensuring the reliability of personnel and personal safety 

3. Type: obligatory. 

4. Higher Education Level II (Master). 

5. Year of study, when the discipline is offered: 2. 

6. Semester when the discipline is studied: 3. 

7. Number of ECTS credits established: 3. 

8. Name and surname of the lecturer / lecturers, academic degree, position: Beztelesna LI, Ph.D., 

professor of labor and business. 

9. Results of studies:  
- analyze the implementation of mechanisms for ensuring the reliability of personnel and personal safety; 

- evaluate the results of staff work; 

- to ensure the fullest use of the reliability of the personnel, their educational and professional potential 

for the implementation of innovations, which will increase the competitiveness of the enterprise in the 

market and it can successfully counteract the destabilizing factors of the external and internal 

environment; 

- to carry out vocational training, planning of the career of the personnel, its professional and qualification 

promotion in order to realize the goals of strategic management of the organization as a production and 

economic system; 

- to form a positive attitude of the personnel to the organization, its management as a result of purposeful 

planning of the working career of employees, effective material and intangible stimulation of their 

development; 

- to shape the attractiveness of the brand of the company in the external and internal environment. 

10. Forms of organizing classes:  training sessions, independent work, practical training, control measures. 

11. Disciplines preceding the study of this discipline: personnel management, management. 

 12. Course contents: Staff as a management object in the enterprise activity system Policies and methods of 

ensuring the reliability of personnel and personality in the enterprise security system. 

Staffing the organization with reliable staff. Personnel movement management as part of providing the 

organization with reliable staff. Staff evaluation as a factor in ensuring its reliability. Career planning as a 

component of ensuring staff reliability. Stimulating and motivating staff as a factor in ensuring its reliability. 

Conflict and stress management in the personnel reliability management system. 

13. Recommended educational editions:  
1. Vinogradsky MD, Belyaeva SV, Vinogradskaya AM, Shkanova OM Personnel Management: Training 

tool. Kyiv: CNL, 2006. 504 p. 

2.  Danyuk VM, Petukh VM, Tsymbalyuk SO, Krushelnytska Ya.V. other Personnel management: 

Training tool. Kyiv: KNEU, 2006. 398 p. 
3. Mikhailova LI Personnel Management: Training tool. Kyiv: TsUL, 2007. 248 p. 
4. Personnel management: a textbook / [V.M. Danyuk. A.M. Kolot, G.S. Sukov, etc.]; for the total. and 

science. ed. Ph.D., prof. V.M. Danyuka. - K.: KNEU; Kramatorsk: NKMZ, 2013. 666 p. 
5. Beztelesna LI Management of professional development of scientific and pedagogical workers: a 

monograph / LI Beztelesna, AV Pechenyuk. - Exactly: NSUPP, 2016. - 198 p. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 16 h. lectures and 16 hours. practical 

work, 58 hours independent work. Total - 90 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lectures, individual tasks, implementation of business and 

role-playing, case methods, individual and group research tasks using multimedia. 

15. Forms and assessment criteria: 
Assessment is carried out on a 100-point scale. 

  Final control: test 3 at the end of the semester. 

  Current control (100 points), testing, interviewing, preparing presentations module. 

16. Language: Ukrainian. 
 

Prepared by   

Doctor of Economic Sciences (Ph.D.), professor   L.I. Beztelesna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


