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Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Кадрове адміністрування 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

 ето  вивчення навчальної дисципліни «Кадрове 

адміністрування» є набуття теоретичних і практичних знань щодо 

сутності управління персоналом на підприємстві, вкл ча чи 

теоретико-методологічні питання управління кадрово  політико  

підприємства: формування та функціонування трудового 

колективу, управління процесами залучення кадрів, оптимального 

використання трудових ресурсів в інтересах підприємства та 

працівників, управління кар’єро  працівників та попередження і 

вирішення трудових конфліктів.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Формування системи знань про особливості управління 

персоналом серед інших видів менеджерської діяльності  

 ивчення теорій управління трудовими середовищами, у тому 

числі теорій управління праце  та теорії колективу  Засвоєння 

механізмів аналізу залучення персоналу на підприємства   

Опанування підходів до організації роботи кадрової служби на 

підприємстві   

 ивчення теоретичних і прикладних питань управління кар’єро  

працівників   

Засвоєння принципів оцін вання, атестації та стимул вання 

працівників   

Набуття знань про трудові конфлікти та порядок їх вирішення. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Набуті знання та навички можуть бути використані в практичній 

діяльності державних службовців, а також при здійснені 

управлінських функцій на керівних посадах. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  ивчати теорії кадрової політики з урахуванням 

економічних,  ридичних, організаційних, інноваційних та 

адміністративних аспектів цього явища. Аналізувати 

законодавство у сфері управління персоналом. Пояснити 

взаємоді  різних підрозділів підприємства під час реалізації 

завдань кадрової служби.  озробляти комплекс заходів із 

залучення персоналу з використанням інноваційних технологій 

зміцнення кадрового потенціалу, вивчати стан трудового 

колективу підприємства для виявлення ознак кадрової кризи. 

Аналізувати вплив організаційних та управлінських змін у 

структурі підприємства на поліпшення кадрової політики та 

зміцнення корпоративної культури. Аналізувати напрямки 

адаптації нових працівників на підприємстві. Пропонувати заходи 



із ротації кадрів, коли це потрібно або вимагається умовами праці. 

Аналізувати організаці  документообігу із питань персоналу. 

 иди занять: лекції і практичні  

 етоди навчання: запровадження різних навчальних технології: 

розгорнута бесіда, обговорення проблем, дискусії  вирішення 

ситуаційних вправ  вирішення проблемних питань  мозковий 

штурм  кейсметоди  презентації  аналіз конкретної ситуації  робота 

в малих групах  рольові та ділові ігри  письмовий контроль знань  

індивідуальне та групове опитування  тестування  перехресна 

перевірка завдань з наступно  аргументаціє  виставленої оцінки 

тощо. 

Пререквізити Навчальна дисципліна базується на знаннях таких дисциплін: 

«Управління персоналом», «Публічна політика»,  « ступ до 

спеціальності», «Економічна теорія». 

Пореквізити Знання можуть бути використані при написанні курсового 

проекту, проведення іншого виду наукової діяльності. 
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