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ВСТУП 

Програма вибіркової навчальної дисципліни «Розвиток особистості, 
персоналу, підприємства» складена відповідно до освітньо-професійної 
програми підготовки бакалаврів всіх спеціальностей НУВГП. Предметом 
вивчення навчальної дисципліни є формування компетенцій пізнання 
закономірностей діяльності та індивідуально-психологічних властивостей 
особистості, персоналу. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Розвиток особистості, персоналу, 
підприємства» є складовою частиною циклу вибіркових дисциплін підготовки 
бакалаврів усіх спеціальностей НУВГП.  

Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань 
із суміжних курсів – «Психологія», «Педагогіка», цілеспрямованої роботи над 
вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях, практичних 
заняттях, самостійної роботи та виконання поставлених задач.  

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої 
освіти України.  

Анотація 
Розвиток особистості, персоналу, підприємства – це вибіркова навчальна 

дисципліна підготовки бакалаврів усіх спеціальностей НУВГГП. Курс з 
розвитку особистості, персоналу, підприємства розкриває теоретичні та 
практичні основи розвитку особистості, персоналу, підприємства. 

Навчальна дисципліна «Розвиток особистості, персоналу, підприємства» 
призначена для надання студентам знань про формування особистості, 
управління розвитком персоналу, економічний розвиток підприємства. 

Ключові слова: особистість, персонал, розвиток персоналу, економічний 
розвиток підприємства,  та ін. 

    
 

Аbstract 
Development of personality, personnel, and enterprises is a selective 

educational discipline for the preparation of bachelors for these specialties. The 
course on the development of personality, personnel, enterprise reveals the 
theoretical and practical basis for the development of personality, personnel, and 
enterprises. 

The discipline «Development of personality, personnel, and enterprises» is  
intended to provide students with knowledge about the formation of personality, 
management development of personnel, economic development of the enterprise. 

Key words: personality, personnel, personnel development, economic 
development of the enterprise, etc. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 
Всі спеціальності За вибором 

 

Модулів - 2 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 
2-й 3-й 

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 90 

4-й 6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2,0 
самостійної роботи 
студента – 4,0 

Рівень вищої освіти: 
бакалавр 

 

18 год. 2 год. 
Практичні 

12год. 6 год. 
Лабораторні 
- - 

Самостійна робота 
60 год. 70 год. 

Індивідуальне 
завдання  

- 12 год. 
Форма контролю: 
залік залік 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 50% 
для заочної форми навчання – 10% 

 
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Метою вивчення дисципліни «Розвиток особистості, персоналу, 

підприємства» є формування системи знань про розвиток особистості, 
розвиток персоналу, розвиток підприємства 

Основними завданнями навчальної дисципліни є засвоєння теоретичних та 
основ розвитку особистості, персоналу, підприємства, а саме:  

– формуванні в студентів загальних ґрунтовних навичок наукового 
аналізу процесів у сфері розвитку персоналу, посиленні в них інтересу до 
наукових досліджень у цій галузі знань; 

– опануванні студентами уявлень про місію та цілі організації, що 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



навчається, мету роботи служби розвитку персоналу під впливом 
внутрішнього та зовнішнього середовищ; 

– оволодінні новими технологіями та інструментами планування і 
організації професійного навчання робітників, фахівців з вищою освітою та 
керівників на виробництві; 

– набутті студентами вмінь і навичок з проведення виробничої адаптації 
молодих працівників, атестації та сертифікації персоналу, планування його 
кар’єри на підприємстві; 

– виявленні можливостей використання знань студентів про розвиток 
персоналу на практиці в ході розроблення організаційно-економічного 
механізму стимулювання роботодавців щодо професійного навчання 
найманих працівників підприємств. 

Результатом вивчення навчальної дисципліни є набуття студентами таких 
компетенцій: 
• уміння формулювати рушійні сили розвитку особистості; 
• уміння визначати чинники, які впливають на розвиток особистості; 
• уміння враховувати індивідуальні особливості особистості; 
• уміння розраховувати структуру фахівців; 
• уміння визначати посадові обов’язки працівників; 
• уміння контролювати додержання на підприємстві трудового 

законодавства, виконання основних положень колективного договору в 
галузі розвитку персоналу; 

• уміння визначати чинники, що зумовлюють потребу підприємства в 
професійному навчанні та розвитку персоналу; 

• уміння розробляти механізм визначення загальної та додаткової потреби 
в робітниках і фахівцях з вищою освітою, робочі програми та навчальні 
плани професійного навчання персоналу, заходи щодо маркетингової 
діяльності навчального закладу. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ 
 
Тема 1. Формування особистості.  
Поняття розвитку. Рушійні сили розвитку особистості. Відмінність між 

поняттями людина, особистість, індивідуальність. Чинники, які впливають на 
розвиток особистості. Фактори процесу людського розвитку. 

Тема 2. Вікова періодизація та нерівномірність розвитку. 
Стадії розвитку людини. Педагогічна періодизація. Акселерація. 

Особливості виховання особистостей різноманітних вікових груп. Врахування 
індивідуальних особливостей. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ 
 

Тема 3. Управління розвитком персоналу. 
Сутність розвитку персоналу Сутність професійного розвитку персоналу та 

завдання управління ним. Управління конкурентоспроможністю персоналу 
Тема 4. Прогнозування і планування розвитку персоналу. 
Методи визначення професійного та кваліфікаційного складу робітників в 

організації. Розрахунок структури фахівців у розрізах спеціальностей і рівнів 
кваліфікації. Балансові розрахунки додаткової потреби у робітниках і 
фахівцях. Визначення обсягів професійного навчання у професійно-технічних 
і вищих навчальних закладах. 

Тема 5. Системи освіти та професійної підготовки персоналу. 
Система багаторівневої освіти. Управління системою загальної середньої 

освіти. Організація професійно-технічної освіти, участь підприємств у 
здійсненні цієї освіти.  Управління вищою освітою, підготовка фахівців з 
вищою освітою. Ступеневість професійно-технічної та вищої освіти, освітньо-
професійна післядипломна підготовка.  

Тема 6. Регламентація посадових обов'язків і визначення вимог до 
персоналу, його виробнича адаптація.  

Регламентація посадових обов’язків. Ділова оцінка персоналу у плануванні 
та організації його розвитку. Форми та види адаптації працівників організації 
до умов середовища. Управління виробничою адаптацією молодих робітників 
і фахівців. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА 
 

Тема 7. Розвиток підприємства:  зміст, сучасні концепції та передумови. 
Поняття розвитку підприємства. Основні теорії розвитку. Життєвий цикл 
підприємства. 

Тема 8. Чинники розвитку підприємства і форми його вияву. 
Класифікація процесів розвитку. Економічне зростання. Антирозвиток. 

Тема 9. Економічний тип розвитку підприємства.  
Поняття економічного типу розвитку підприємства. Методика визначення 

економічного типу  підприємства. Види економічного розвитку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ ДЕННОЇ ТА 
ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 
денна форма заочна  форма 

Усього
у т.ч. Усьо-

го 
у т.ч. 

л п лаб. інд.с.р. л п лаб.інд.с.р. 
Змістовий модуль 1. Розвиток особистості   

Тема 1. Формування 
особистості 

10 2 2 - - 6 9 1 1  1 6 

Тема 2. Вікова 
періодизація та 
нерівномірність розвитку 

9 2 1 - - 6 12  1  1 10 

Разом змістовий модуль 1 26 6 4 - - 16 28 1 3 - 4 20 

Змістовий модуль 2. Розвиток персоналу   

Тема 3. Управління 
розвитком персоналу 

7 2 1 - - 4 7  1  2 4 

Тема 4. Прогнозування і 
планування розвитку 
персоналу 

11 2 2 - - 7 15 1 2 - 2 10 

Тема 5. Системи освіти та 
професійної підготовки 
персоналу 

10 2 1 - - 7 12 - - - 2 10 

Тема 6. Регламентація 
посадових обов'язків і 
визначення вимог до 
персоналу, його виробнича 
адаптація 

10 2 1 - - 7 14 - - - 2 12 

Разом змістовий модуль 2 31 6 4 - - 21 41 1 2 - 6 32 

Змістовий модуль 3. Розвиток підприємства 

Тема 7. Поняття розвитку 
підприємства та 
характеристика основних 
теорій розвитку 

11 2 2 - - 8 15 1 2 - 2 10 

Тема 8. Чинники розвитку 
підприємства і форми його 
вияву 

11 2 1 - - 8 12 - - - 2 10 

Тема 9. Економічний тип 
розвитку підприємства 

11 2 1 - - 7 14 - - - 2 12 

Разом змістовий модуль 3 33 6 4 - - 23 41 1 2  6 32 

Всього годин 90 18 12 - - 60 90 2 6 - 12 70 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:  
Вид самостійної роботи Кількість годин 

Підготовка до аудиторних занять  (0,5 год. /1 год. занять). 15 
Підготовка до контрольних заходів 

(6 год. на 1 кредит ЄКТС). 
18 

Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не 
викладаються на лекціях. 

27 

Всього 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
з/п 

Теми і зміст практичних занять 
Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

1 Тема 1.  Формування особистості .    

2.  
Тема 2.  Вікова періодизація та нерівномірність 
розвитку 

1 1 

3.  Тема 3.  Управління розвитком персоналу 1 1 

4. 
Тема 4.  Прогнозування і планування розвитку 
персоналу 

2 1 

5.  
Тема 5.  Системи освіти та професійної підготовки 
персоналу 

1 1 

6.  
Тема 6.  Регламентація посадових обов'язків і 
визначення вимог до персоналу, його виробнича 
адаптація  

1 1 

7. 
Тема 7. Поняття розвитку підприємства та 
характеристика основних теорій розвитку . 

2 - 

8. 
Тема 8.  Чинники розвитку підприємства і форми його 
вияву 

2 - 

9. 
Тема 9.  Економічний тип розвитку підприємства. 
Проаналізувати види економічного розвитку за 
певними критеріями. 

2 1 

Всього годин 12 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1. Завдання для самостійної роботи 
Завдання для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми 

навчання: 

Назви тем 
Кількість годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

Тема 1. Формування особистості .  6 6 
Тема 2. Вікова періодизація та нерівномірність 
розвитку 

6 10 

Тема 3. Управління розвитком персоналу 4 4 

Тема 4.  Прогнозування і планування розвитку 
персоналу 

7 10 

Тема 5. Системи освіти та професійної підготовки 
персоналу 

7 10 

Тема 6. Регламентація посадових обов'язків і 
визначення вимог до персоналу, його виробнича 
адаптація  

7 12 

Тема 7. Поняття розвитку підприємства та 
характеристика основних теорій розвитку . 

8 10 

Тема 8.  Чинники розвитку підприємства і форми 
його вияву 

8 10 

Тема 9.  Економічний тип розвитку підприємства 7 12 
Всього годин 60 70 

 

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачене для студентів 

заочної форми навчання у вигляді контрольної роботи.  Контрольна робота 
охоплює основні теми навчальної дисципліни «Розвиток особистості, 
персоналу, підприємства» і зорієнтована на закріплення студентами 
теоретичних знань, отриманих при вивченні дисципліни, та набуття 
практичного досвіду їх використання.  

 
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

При викладанні навчальної дисципліни «Розвиток особистості, персоналу, 
підприємства» використовується інформаційно-ілюстративний та проблемний 
методи навчання із застосуванням: 
• лекцій у формі діалогу; 
• опорного роздаткового матеріалу; 
• індивідуальних завдань для вирішення практичних вправ та задач; 
• тестування. 
При проведенні занять використовуються наступні ТЗН: 
• мультимедійна презентація лекційного матеріалу за окремими темами; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• друковані роздаткові матеріали; 
 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Для оцінювання знань студентів передбачається проведення поточного та 
підсумкового  контролю знань за ЄКТС.  

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 
студента при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів є 
такі: 
→ виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни; 
→ глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних та додаткових літературних 
джерелах; 

→ вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; 
→ характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 

логічність, послідовність тощо); 
→ вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач; 
→ вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Оцінювання результатів поточної роботи проводиться за такими 
критеріями: 

 
0% завдання не виконано; 

40% 
завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного 
або розрахункового характеру; висновки не аргументовані і не 
конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% 

завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 
розрахунках або в методиці; висновки містять окремі недоліки, 
судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з 
незначним відхиленням від вимог; 

80% 
завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 
недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
Для визначення рівня засвоєння навчального матеріалу студентами 

денної форми навчання використовуються наступні методи оцінювання знань: 
→ поточне тестування у вигляді  контрольних завдань; 
→ підсумкове тестування. 

Для визначення рівня засвоєння навчального матеріалу студентами 
заочної форми навчання використовуються наступні методи оцінювання 
знань: 

→ оцінювання індивідуально-дослідного завдання; 
→ підсумкове тестування. 

При оцінюванні знань для всіх форм навчання використовується 100-
бальна шкала оцінювання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Поточне тестування та самостійна робота 
Змістовий 
модуль 1 

Змістовий 
 модуль 2 

Змістовий 
модуль 3 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 
11 11 12 10 12 11 11 11 11 100 

 
Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

 
11. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

Сума балів за всі форми 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою  
для заліку 

90 – 100 

Зараховано 
82 – 89 
74 – 81 
64 – 73 
60 – 63 
35 – 59 не зараховано з можливістю повторного складання 
0 – 34 не зараховано з обов’язковим  повторним 

вивченням дисципліни 
 

12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

1. Конспект лекцій на паперовому та електронному носії. 
2. Друкований роздатковий матеріал. 
3. Презентація курсу «Розвиток особистості, персоналу, підприємства» 

(лекційні та практичні заняття) в програмі «Microsoft PowerPoint». 
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