
Інформаційна довідка 

 

Вид і назва: УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Код:  

 

Тип: варіативна 

 

Рівень: третій рівень підготовки (Phd) 

 

Семестр, в якому викладається: 4-й 

 

Кількість кредитів ЄКТС: 5 

 

Лектор (викладач): д.е.н., проф. Новікова М.М. 

 

Результати навчання:  

- здатність працювати з інформацією, у тому числі в глобальних комп’ютерних мережах; 

- уміння обґрунтовувати управлінські рішення та спроможність забезпечувати їх 

правомочність; 

- здатність здійснювати комунікаційну діяльність; 

- уміння працювати у колективі та команді; 

- здатність працювати самостійно і автономно; 

- здатність займати активну життєву позицію та розвивати лідерські якості; 

- здатність виконувати професійну діяльність у відповідності до стандартів якості; 

- здатність формувати нові ідеї (креативність); 

- адміністрування процесу набору, відбору, розвитку та стимулювання (мотивації) 

персоналу. 

 

Дисципліни, на які спирається: Менеджмент і адміністрування, Управління розвитком 

соціально-економічних систем, Фінансовий менеджмент, Корпоративне управління 

 

Зміст: дисципліна «Управління персоналом» призначена для аспірантів спеціальності 073 

Менеджмент освітньо-наукової програми доктора філософії. Дисципліна є варіативною для 

аспірантів зазначеної спеціальності і передбачає формування у майбутніх науковців вищої 

кваліфікації комплексу теоретичних знань і практичних навичок щодо формування та 

реалізації кадрової політики в сучасних організаціях, раціонального відбору працівників на 

посади та формування дієвого трудового колективу, оцінювання та розвитку працівників, а 

також цілеспрямованого використання їх потенціалу. 

 

Форми та методи навчання: Викладання курсу передбачає застосування різноманітних 

форм і методів навчальної роботи, зокрема, проведення аудиторних та практичних занять, 

виконання індивідуальної контрольної роботи, тощо. Вони спрямовані на активізацію 

самостійної роботи, виховання творчого підходу до вирішення професійних завдань. 

Остаточна оцінка знань студентів з дисципліни – інтегральна (100 бальна система). 

 

Мова навчання: українська  

 

 

 



Information reference 

 

Type and title: PERSONNEL MANAGEMENT 

 

Code: 

 

Type: variable 

 

Level: the third level of training (Phd) 

 

Semester when the discipline is delivered: 4 

 

Number of ECTS credits allocated: 5 

 

Name of lecturer(s): doctor of economic Sciences, Professor Novikova M.M.  

 

Learning outcomes:  

- ability to work with information, including global computer networks;- the ability to justify 

management decisions and the ability to ensure their validity; 

- ability to implement communication activities 

- ability to work in a team and the team; 

- ability to work independently and autonomously; 

- the ability to take a proactive stance and develop leadership skills; 

- ability to perform professional activities in accordance with quality standards; 

- ability to generate new ideas (creativity); 

- administration of recruitment, selection, development and stimulation (motivation) personnel. 

 

Disciplines are based on: Management and administration, development Management, socio-

economic systems, Financial management, Corporate governance 

 

Contents: discipline «Personnel Management» is designed for graduate students majoring 073 

Management education and research Ph. d program. Discipline is the variable for post-graduate 

students of this specialty and involves the formation of future scientific personnel of higher 

qualification of complex theoretical knowledge and practical skills in the formation and 

implementation of personnel policy in modern organizations, rational selection of employees for 

positions and establish an efficient labor collective, evaluation and development of employees, 

as well as purposeful use of their potential. 

 

Teaching forms and methods: Teaching the course involves the use of various forms and 

methods of educational work, in particular, conducting classroom and practical sessions, 

performing individual tests, and the like. They are directed on activization of independent work, 

education of a creative approach to solving professional tasks. Final evaluation of students – 

integrated (100 point system). 

 

Language of instruction: Ukrainian 

 



Информационная справка 

 

Тип и название: Управление персоналом  

 

Код: 

 

Тип: вариативная 

 

Уровень: третий уровень подготовки (Phd) 

 

Семестр, в котором преподаётся: 4-й 

 

Количество кредитов ЕКТС: 5 

 

Лектор (преподаватель): д.э.н., проф. Новикова М.Н. 

 

Результаты обучения:  

- способность работать с информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях; 

- умение обосновывать управленческие решения и способность обеспечивать их 

правомерность; 

- способность осуществлять коммуникационную деятельность; 

- умение работать в коллективе и команде; 

- способность работать самостоятельно и автономно; 

- способность занимать активную жизненную позицию и развивать лидерские качества; 

- способность выполнять профессиональную деятельность в соответствии со стандартами 

качества; 

- способность формировать новые идеи (креативность); 

- администрирование процесса набора, отбора, развития и стимулирования (мотивации) 

персонала. 

 

Дисциплины, на которые опираются: Менеджмент и администрирование, Управление 

развитием социально-экономических систем, Финансовый менеджмент, Корпоративное 

управление 

 

Содержание: дисциплина «Управление персоналом» предназначена для аспирантов 

специальности 073 Менеджмент образовательно-научной программы доктора философии. 

Дисциплина является вариативной для аспирантов указанной специальности и 

предполагает формирование у будущих научных работников высшей квалификации 

комплекса теоретических знаний и практических навыков по формированию и реализации 

кадровой политики в современных организациях, рационального отбора работников на 

должности и формирования действенного трудового коллектива, оценки и развития 

работников, а также целенаправленного использования их потенциала. 

 

Формы и методы обучения: преподавание курса предполагает применение 

разнообразных форм и методов учебной работы, в частности, проведение аудиторных и 

практических занятий, выполнения индивидуальной контрольной работы, и т.п. Они 

направлены на активизацию самостоятельной работы, воспитание творческого подхода к 

решению профессиональных задач. Окончательная оценка знаний студентов по 

дисциплине модуль  – интегральная (100 бальная система). 

 

Язык обучения: украинский 

 


