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Управління професійним розвитком є необхідним компонентом управлінського, економічного, 
інженерно-технічного та інших напрямів. Воно необхідне не майбутнім керівникам, безпосередньо 
зайнятим управлінням людьми, але в більшій чи меншій мірі і всім сучасним фахівцям оскільки 
забезпечує їх соціальну компетентність. Стосовно ж до підготовки фахівців-управлінців знання 
науки управління професійним розвитком виступає найважливішою складовою частиною їхньої 
професійної компетентності.

Вивчення дисципліни «Управління професійним розвитком» забезпечує формування не тільки 
соціальної, але багато в чому методичної та тимчасової компетентності працівників усіх рівнів, і в 
першу чергу керівників. У сучасному виробництві цінність цих якостей для ефективної діяльності 
неухильно підвищується.

Метою викладання навчальної дисципліни є формування цілісної системи наукових знань і практич-
них вмінь для здійснення ефективної професійної діяльності, зокрема є вивчення теоретичних основ, 
методологічних принципів, функцій управління людськими ресурсами, форм розвитку персоналу в 
організаціях, забезпечення набуття практичних навиків щодо раціонального добору персоналу в 
організаціях, планування роботи з кадрами, кадровим резервом, навчання персоналу організації. 

Основними цілями вивчення дисципліни «Управління професійним розвитком» є: 
• отримання знань щодо загальної теорії управління людськими ресурсами, а також використання 
методики та методології забезпечення потреб організації в кваліфікованих людських ресурсах, 
методів керівництва персоналом та форм і методів стимулювання діяльності людських ресурсів; 
• опанування інструментарієм щодо умов й критеріїв ефективної публічної комунікації; 
• володіння технологією створення комунікативних ефектів у публічній комунікації; 
• набуття вмінь розробляти прогнози потреби організації в кваліфікованих людських ресурсах, 
висувати конкретні рекомендації щодо удосконалення плану управління людськими ресурсами та їх 
розвитку
• отримання знань щодо формування змісту та структури плану, планування змін у складі персона-
лу на відповідний період, складання професійно-кваліфікаційні характеристики;
• правильно організовувати процес професійного добору кадрів на вакантні посади, розробляти 
систему мотивації та планувати професійний розвиток людських ресурсів; 
• реалізувати лінгвістичні норми комунікативної ефективності для різних типів комунікації.

ПРН 3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідер-
ства.
ПРН 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації.
ПРН 9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.
ПРН 10. Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації.
ПРН 16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових 
знань, бути критичним і самокритичним.

3 кредити ECTS / 90 академічних годин
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Коротка анотація дисципліни

Результати навчання

Кредити ECTS

Передумова вивчення дисципліни

Мета та цілі дисципліни

1

4

5

2

3
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Структура дисципліни6

Змістовий розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ

Змістовий розділ 2. СИСТЕМНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАДРОВИХ СЛУЖБ З ПРОФЕСІЙНОГО 
ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА КАР’ЄРНОГО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ

Тема 2. Управління 
професійним вдосконален-
ням і кар’єрним розвитком 
персоналу в системі 
управління персоналом

Тема 3. Місія, візія, 
цілепокладання, плануван-
ня професійного й 

12 2 2 8 12 12

Разом за змістовим 
розділом 2

Усього годин

Тема 4. Залучення і 
функціонування персона-
лу 

12 2 82 12 12

12 2 8 12 12Тема 6. Професійна 
мотивація, утримання 
персоналу організації

52 10 34 48

Назви змістових 
розділів і тем

Кількість годин
денна форма

у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.

усього усього
у тому числі

заочна форма

Разом за змістовим 
розділом 1

Тема 5. Шляхи професій-
ного удосконалення 
персоналу

Структура дисципліни6 Перелік обов’язкових завдань7

1. Основні поняття і термінологічні словосполучення
2. Управління професійним вдосконаленням і кар’єрним розвитком персоналу в системі управління 
персоналом
3. Місія, візія, цілепокладання, планування професійного й кар’єрного розвитку персоналу
4. Залучення і функціонування персоналу 
5. Шляхи професійного удосконалення персоналу
6. Професійна мотивація, утримання персоналу організації
7. Моніторинг, оцінювання професійного вдосконалення та кар’єрного розвитку персоналу

12 2 2 8 14 122

14 2 4 8 12 12

12 2 2 8 12 12

38 6 8 24 38 36

4

2

2

52

Тема 1. Основні поняття і 
термінологічні словоспо-
лучення

12 2 82 16 12

2

2

8 2

Тема 7. Моніторинг, 
оцінювання професійного 
вдосконалення та кар’єр-
ного розвитку персоналу 

Контрольна робота 2 2

90 16 58 8490 416 4

2
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1 семестр 3 семестр Так 2 курс Вільного вибору

Ознаки дисципліни

Термін
викладання Семестр

Міжнародна
дисциплінарна
інтеграція

Курс
(рік навчання)

Цикли:
загальної підготовки/
професійної підготовки/
вільного вибору

1. Управління розвитком персоналу як складова системи управлін¬ня трудовими ресурсами. 
2. Професійний розвиток працівників (на прикладі конкретної організації). 
3. Організація роботи кадрових служб з професійного вдосконален¬ня та кар’єрного розвитку 
персоналу. 
4. Методи залучення персоналу. 
5. Особливості добору персоналу в сучасних умовах. 
6. Види професійної мотивації. 
7. Вплив мотивації на професійне вдосконалення персоналу.
8. Професійна мотивація та утримання персоналу організації. 
9. Світовий досвід роботи кадрових служб з професійного вдосконалення й кар’єрного розвитку 
персоналу організації. 
10. Шляхи вдосконалення організації діяльності кадрових служб з питань управління розвитком 
персоналу. 
11. Основні напрями роботи кадрових служб з питань професійного розвитку персоналу. 
12. Шляхи об’єктивізації процесу оцінювання персоналу. 
13. Атестація кадрів як складова системи кар’єрного розвитку персо¬налу. 
14. Планування кар’єрного розвитку як складова системи професій¬ного вдосконалення персоналу. 
15. Критерії оцінювання професійної компетентності. 
16. Оцінювання професійної компетентності як основа кар’єрного розвитку персоналу. 
17. Роль кадрового резерву в професійному удосконаленні та кар’єрному розвитку персоналу. 
18. Мотивація як умова і чинник професійного та кар’єрного розвит¬ку персоналу. 
19. Проблеми справедливого оцінювання компетентності персоналу 
20. Досвід організації діяльності кадрових служб з професійного й кар’єрного розвитку персоналу. 
21. Матеріальна мотивація трудової поведінки працівників. 
22. Мотивація та об’єктивна оцінка персоналу як основа професійно¬го розвитку персоналу. 
23. Управління кар’єрою та розвитком працівників на підприємстві. 
24. Професійне вдосконалення, фаховий розвиток, кар’єрний розви¬ток як складові професійного 
розвитку.

Перелік вибіркових завдань8

У процесі вивчення дисципліни здійснюється поточний та підсумковий контроль знань студентів.
Підсумкова залікова оцінка виставляється відповідно до сумарного рейтингу студента. 
QR Code: https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf
За результатами поточного контролю протягом семестру студент може отримати максимально – 
100 балів, мінімальна сума балів, що дозволяє студенту бути атестованим з дисципліни – 60 балів.
Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом студента: QR Code: 
https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf

Система оцінювання та вимоги10

9



Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не підлягав поточному контролю 
має право пройти поточний контроль у двотижневий термін після повернення до навчання.
Студент, що був відсутній на заняттях без поважних причин, не брав участі у заходах поточного 
контролю, не ліквідував академічну заборгованість, не допускається до підсумкового семестрового 
контролю знань з цієї дисципліни, а в день складання екзамену в екзаменаційній відомості науко-
во-педагогічним працівником виставляється оцінка «недопущений». Повторне складання екзамену з 
дисципліни призначається за умови виконання всіх видів навчальної, самостійної (індивідуальної) 
роботи, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни, i проводиться згідно із затвер-
дженим директоратом графіком ліквідації академічної заборгованості. 
QR Code: https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Політика щодо пропусків занять та виконання завдань 
пізніше встановленого терміну13
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Для продуктивної навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни здійсню-
ються актуальні лекції та семінари у вигляді презентацій, кейсів, робота в групах, семінарів-дискусій.
На заняттях та під час перебування в університеті студент повинен поважно ставитися до викладачів, 
співробітників та інших студентів, відвідувати заняття згідно з розкладом, приходити вчасно і не 
залишати аудиторії без дозволу викладача. Необхідно виконувати всі академічні завдання і роботи у 
визначені терміни.
Викладач, у свою чергу повинен постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майс-
терність, загальну культуру, забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на 
рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти всебічному професійному 
розвитку студентів. Обов’язково дотримуватися навчально-тематичного плану, не спізнюватися на 
заняття, не допускати жодних проявів корупції, дискримінації, булінгу, цькування та утиску прав 
здобувачів освіти.

Політика дисципліни12

Умови допуску до підсумкового контролю 11

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати здобувач освіти за поточну навчальну діяльність 
за семестр для допуску до підсумкового контролю – 36 балів. Оцінка за дисципліну визначається як 
сума підсумкового балу за поточну діяльність та балу за підсумковий контроль і виражається за 
багатобальною шкалою.
Оцінка з дисципліни, яка завершується заліком, визначається як сума балів  за поточну навчальну 
діяльність (не менше 36), бали за індивідуальну самостійну роботу здобувача освіти (не більше 6) 
та балів за залік (не менше 24).
Загальний бал з дисципліни становить 100. Сумарна оцінка за вивчення дисципліни виставляється 
за національною та європейською шкалою.     
Підсумковий контроль у формі заліку проводиться після завершення вивчення усіх тем дисципліни 
і складається здобувачами освіти у період залікової сесії. 
 QR Code: https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної доброчесності 
QR Code: https://ieu.edu.ua/docs/011.pdf

Політика дотримання академічної доброчесності14

Основна (базова):
1. Дяків О. П., Островерхов В. М. Управління персоналом: навчально-методичний посібник (видання 
друге, переробл. і доповнено). – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 288 с.

Рекомендовані джерела інформації15
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2. Гавриш О.А., Довгань Л.Є., Крейдич І.М. Технології управління персоналом: навч. посіб. Київ, 
2017. 528 с.
3. Мороз О.С. Управління людськими ресурсами [Текст]: навч. посібник для внз / О.С.Мороз; ЗДІА. 
Запоріжжя: ЗДІА, 2015. - 324 c. 
4. Крушельницька О.В. Управління персоналом: навч. посіб. / О.В.Крушельницька, Д.П. Мельни-
чук. К., «Кондор», 2015. - 296 с. 
5. Посилкіна О.В., Братішко Ю.С., Кубасова Г.В. Управління персоналом: навч. посіб. для студ. 
економічних спец. вищих мед. та фарм. навч. закл. Х.: Вид-во НФаУ, 2015. - 517 с. 
Допоміжна:
1. Малімон В.І. Комунікаційна політика в діяльності державного службовця / Малімон В.І. Навч.по-
сібник. 2-ге вид. доп. І розш. Івано-Франківськ: Місто - НВ, 2008. - 344 с. 
2. Новікова М.М., Мажник Л.О. Технологія управління персоналом: теоретичні та методичні аспек-
ти: монографія; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х.: ХНАМГ, 2012. - 215 с. 
3. Соснін О.В. Комунікативна парадигма суспільного розвитку: навч. посіб. / О.В.Соснін, А.М.Мих-
ненко, Л.В.Литвинова; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. К.: НАДУ, 2011. - 220 с. 
4. Савельєва В.С. Управління персоналом: навч. посіб. / В.С. Савельєва, О.Л. Єськов. К.: ВД «Про-
фесіонал», 2005. - 336 с. 
5. 42. Управління персоналом: навч. посіб / В.А. Рульєв, С.О. Гуткевич, Т.Л. Мостенська. К.: 
КОНДОР, 2012. - 324 с. 
6. Михайлова Л.І. Управління персоналом: навч. посіб. / Л.І.Михайлова. К.: Центр учбової літерату-
ри, 2007. - 248 с. 
7. Михайлов С.І. Менеджмент: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2012. - 536 с. 
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Якщо Ви бажаєте успішно засвоїти цей предмет, необхідно бути:
- наполегливим, уважним і допитливим;
- креативним і життєрадісним, відкритим для спілкування та дискусій;
- готовим отримувати інформацію і знання з предмету не лише на лекціях, а й у позааудиторний час.
До зустрічі!

SYLLABUS

Поради з успішного навчання на курсі16


