
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП4 

2. Назва: Науково-дослідний тренінг «Управління розвитком персоналу»  

3. Тип: обов’язкова 

4. Рівень вищої освіти: IІ (магістерський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1.  

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Cамолюк Наталія Миколаївна, 

кандидат економічних наук, доцент. 

9. Результати навчання:  
− розуміння теоретичних основ, методів та інструментарію розвитку персоналу організацій; 

− навички розробки моделей компетенцій для ключових посад; 

− вміння оцінювання персонал використовуючи різні інструменти та визначати можливу 

траєкторію  професійно-кваліфікаційного просування робітників і фахівців, формувати резерв 

кадрів в організації; 

− практичні навички складання загальних та індивідуальних навчальних планів та програм 

розвитку персоналу, кар’єрограм, планів ділової кар’єри; 

− апробація набутих умінь у процесі аналізу ефективності системи розвитку персоналу в цілому 

та окремих її складових. 

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

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

людськими ресурсами, Інтелектуальний капітал, Соціальна відповідальність. 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: Технології управління 

персоналом, Облік і звітність в управлінні персоналом. 

12. Зміст курсу: 
Розвиток працівників як складова управління персоналом. Проект розвитку персоналу організацій. 

Навчання як складова маркетингу персоналу. Оцінювання персоналу в системи його розвитку. 

Основи професійного розвитку персоналу організацій. Планування та організація навчання  

персоналу. Кар’єрний розвиток персоналу та робота з кадровим резервом. Стимулювання 

професійного розвитку працівників. Ефективність  управління  розвитком  персоналу організацій. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Збрицька Т.П. Управління розвитком персоналу: навч. посіб. / Т.П. Збрицька, Г.О. Савченко, 

М.С. Татаревська. –  Одеса: Атлант, 2013., 427 с.  

2. Савченко В.А. Управління розвитком персонал: навч. посіб. / В.А. Савченко. –  К.: КНЕУ, 

2002., 351 с. 

3. Маркова Н.С.  Розвиток персоналу : навч. посіб. / Н.С. Маркова. –  X.: Вид. ХНЕУ, 2012. –   256 с.  

4. Шимановська-Діанич Л.М. Управління розвитком персоналу організації: теорія і практика: 

монографія / Л. М. Шимановська-Діанич. – Полтава: ПУЕТ, 2012. – 462 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. – лекцій, 14 год. – практичні,  14 год. –  лабораторні,  98 год. – самостійної робота. Разом – 150 

год.  

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

індивідуальні завдання, імітаційні вправи, кейси, тестування та розв’язок задач.  

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

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, розв’язок задач, модульний контроль.  

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен. 

16. Мова викладання: українська, англійська. 
 

Завідувач кафедри трудових ресурсів 

 і підприємництва, д.е.н., професор                                Г. Ю. Міщук 
 

Розробник 

к.е.н., доцент                                              Н.М. Самолюк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: PP4. 
2. Title: Research training «Management of personnel development» 
3. Type:  obligatory. 
4. Higher Education Level: II (Master’s).  
5. Year of study, when the discipline is offered:  1. 
6. Semester when studied discipline: 2. 
7. Number of ECTS credits established: 5. 
8. Name and surname of the lecturer / lecturers, academic degree, position: Samoliuk Natalia 

Mykolaivna, Candidate of Economics, associate professor.  

9. Results of studying:  
− understanding of theoretical bases, methods and tools of personnel development of organizations; 

− skills for developing competency models for key positions; 

− ability to evaluate staff using different tools and determine the possible trajectory of professional and 

qualitative promotion of workers and specialists, to form a reserve staff in the organization; 

− practical skills in drawing up general and individual curricula and personnel development programs, 

careers, business plans; 

− appraisal of the acquired skills in the process of analyzing the effectiveness of the personnel 

development system as a whole and its individual components. 

10. Forms of classes organization: training sessions, independent work, control tests. 
11. Disciplines preceding the study of this discipline: Strategic Human Resources Management, 

Intellectual Capital, Social Responsibility. 

Disciplines studied in conjunction with the indicated discipline: Personnel Management Technologies, 

Accounting and Reporting in Personnel Management. 
12. Course contents:  
Concepts and objects of research in socioeconomics.  Organization of socioeconomic researches. 

Characteristics of social factors in economic processes. Tools of socioeconomic research. Socioeconomics of 

organization. Social entrepreneurship. Well-being and social justice as factors of economic development. 

Social capital of society, evaluation of its links with economic factors.  
13. Recommended educational editions:  

1. Zbritskaya TP Human Resource Management: Educ. tool. / T.P. Zbritskaya, G.O. Savchenko, MS 

Tatarevskaya. - Odessa: Atlanta, 2013, 427 p. 

2. Savchenko VA Personnel Development Management: Educ. tool. / VA Savchenko. - K .: KNEU, 

2002, 351 p. 

3. Markova NS Staff Development: Teaching tool. / NS Markov. - X .: View. KNEU, 2012. - 256 p. 

4. Shimanovskaya-Dianich LM Personnel development management organization: theory and practice: 

monograph / LM Shimanovskaya-Dianich. - Poltava: PUET, 2012. - 462 p.  

14. Planned learning activities and teaching methods: 
lectures – 24 hours, practical work  – 14 hours, laboratory work – 14 hours; independent work – 98 hours. 

Total – 150 hours.  

Methods: elements of problem lectures, use of multimedia, discussions, group and individual tasks, 

simulation exercises, case studies, testing and tasks solving. 
15. Forms and assessment criteria:  
Assessment is carried out on a 100-point scale. 

Current control (60 points): testing, questioning, tasks solving, module control.  

Final control (40 points): exam. 

16. Language of teaching: Ukrainian, English. 
 

Head of the department of Human Resources 

and Entrepreneurship, Prof.                    H. Mishchuk 
 

Prepared by 

Candidate of Economics, associate professor                                                            N. Samoliuk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


