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ВСТУП
Навчальна програма дисципліни „Технології управління персоналомˮ
складена відповідно до освітньої програми та навчального плану підготовки
здобувачів магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 073
Менеджмент.
Предметом навчальної дисципліни є технології управління
персоналом: методичні засоби, прийоми і процедури.
Міждисциплінарні зв’язки: економіка підприємства; економіка праці
і соціально-трудові відносини; організаційна поведінка; менеджмент;
управління персоналом; трудове право.
Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі:
1. Технологічні аспекти пошуку і залучення кандидатів на вакантні
посади
2. Технологічні аспекти аутсорсингу, лізингу, аутстафінгу в управлінні
персоналом
3. Технологічні аспекти оцінювання персоналу
4. Інформаційні технології в управлінні персоналом
1. Мета й завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є формування у
студентів системи теоретичних і прикладних знань у галузі використання
сучасних персонал-технологій у практиці управління організаціями.
1.2. Завдання дисципліни полягають у формуванні у студентів
спеціальних компетенцій.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти
повинні:
знати:

сутність і місце персонал-технологій в управлінні організацією;

значення використання сучасних методичних підходів і процедур
в управлінні персоналом;

принципи
технологічної
побудови
системи
управління
персоналом;

сутність аутсорсингу та рекрутування;

сутність лізингу і виведення персоналу зі штату організації;

значення використання інформаційних технологій в управлінні
персоналом;

технології аналізу робіт і розроблення вимог до кандидатів на
вакантні посади;

методи пошуку й залучення кандидатів на вакантні посади;

технології збирання та аналізу інформації про кандидатів на
вакантні посади;

організаційне, методичне і документаційне забезпечення
проведення інтерв'ю з кандидатами на вакантні посади;
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види аутсорсингових послуг в управлінні персоналом;

основні етапи розроблення й реалізації аутсорсинг-проекту;

стратегії та технології роботи рекрутингових агенцій;

технології взаємодії лізингодавця і лізингоотримувача щодо
задоволення тимчасової потреби у персоналі;

юридичні та організаційні аспекти виведення персоналу зі штату
організації;

технології розроблення проекту виведення персоналу зі штату
організації;

технології розроблення організаційно-технічного і методичного
забезпечення оцінювання працівників;

методичні підходи до розроблення комплексного оцінювання
працівників;

інформаційні технології в управлінні персоналом;

показники і методи оцінювання ефективності технологій
управління персоналом;
уміти:

складати рекламне оголошення про вакантну посаду;

перевіряти достовірність інформації, наданої кандидатом на
вакантну посаду, для гарантування кадрової безпеки організації;

формувати пакети тестових завдань залежно від вимог до
кандидата на вакантну посаду;

розробляти аутсорсинг-проекти;

визначати економічну доцільність делегування зовнішнім
організаціям повноважень щодо виконання окремих функцій управління
персоналом;

складати замовлення на пошук кандидатів на вакантну посаду для
рекрутингової агенції;

здійснювати стандартний і прямий пошук кандидатів на вакантні
посади;

оформляти договірні відносини між сторонами лізингової угоди:
лізингодавцем, лізингоотримувачем і найманим працівником;

розробляти проекти виведення персоналу зі штату організації;
розробляти програми роботи центрів оцінювання;

визначати доцільність використання різних інформаційних
технологій в управлінні персоналом;

оцінювати й аналізувати ефективність технологій управління
персоналом;

аналізувати роботи і розробляти вимоги до претендентів на
вакантні посади;

організовувати і проводити структуроване інтерв'ю;

розробляти план рекрутування;
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обґрунтовувати економічну доцільність використання лізингових
послуг в управлінні персоналом;

обґрунтовувати економічну доцільність виведення персоналу зі
штату організації;

розробляти організаційно-технічне і методичне забезпечення
оцінювання працівників;

розробляти комплексну методику оцінювання працівників.
На вивчення навчальної дисципліни відведено 150 годин / 5 кредити
ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовний модуль 1. Технологічні аспекти пошуку і залучення
кандидатів на вакантні посади
Тема 1. Технології аналізу робіт і нормування вимог до кандидатів
на вакантну посаду
Сутність і завдання аналізу робіт. Етапи аналізу робіт. Методи збирання
інформації для аналізу роботи: інтерв'ю, анкетування та заповнення
опитувальних листів; універсальні методики (PAQ,CMQ,FJA та ін.)
Складання опису та специфікації роботи. Складання посадової
інструкції та паспорта посади. Розробка професіограми. Розроблення
кваліфікаційної карти і карти компетенцій. Формування профілю посади.
Розроблення критеріїв підбору кандидатів на вакантну посаду: валідність,
повнота, надійність, необхідність і достатність.
Тема 2.Технології пошуку і залучення кандидатів на вакантну посаду
Джерела підбору персоналу: внутрішні, зовнішні. Піраміда залучення
кандидатів. HR-бренд роботодавця. Переваги і недоліки внутрішнього і
зовнішнього джерел підбору персоналу.
Рекламні оголошення у засобах масової інформації. Використання
послуг служб зайнятості, приватних агенцій і навчальних закладів.
Використання Інтернет-технологій для підбору персоналу: переваги та
недоліки. Активний, пасивний пошуки фахівців.
Прийняття рішення про заповнення вакансії. Ефективність
професійного підбору. Показники: швидкість, вартість, якість.
Тема 3. Технології роботи рекрутингових агенцій
Рекрутування як особливий вид послуг у підборі персоналу. Помилки,
що припускаються роботодавці при співробітництві з ректрутинговими
агенціями.
Інфраструктура
ринку
рекрутингових
послуг.
Різновиди
ректрутингових агенцій.
Стратегії
роботи
рекрутингових
агенцій:
спеціалізації
та
диверсифікації. Технології роботи рекрутингових агенцій: стандартний та
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прямий методи пошуку. Послуги рекрутингових агенцій: рекрутмент,
екзек’ютів сеч, хедхантинг, аутплейсмент.
Завдання і компетенції фахівців з підбору персоналу (консультанта,
ректрутера). Очікування сторін від співробітництва в процесі підбору
персоналу. Основні етапи ректрутування. Процедура складання опису
вакантної посади. План пошуку й відбору кандидатів на вакантну посаду.
Змістовий модуль 2. Технологічні аспекти аутсорсингу, лізингу,
аутстафінгу в управлінні персоналом
Тема 4. Технології аутсорсингу в управлінні персоналом
Передумови використання організаціями аутсорсингових послуг.
Причини виникнення аутсорсингу.
Внутрішній, зовнішній, частковий, повний аутсорсинг. Технології
аутсорсингу в управлінні персоналом. Переваги та недоліки використання
аутсорсингу.
Розробка та реалізація аутсорсинг-проекту. Обґрунтування доцільності
використання аутсорсинговиг послуг. Модель «Price Warehouse Coopers».
Методичний підхід Д. Хлєбнікова.
Зміст і структура контракту про аутсорсинг.Умови припинення дії
контракту. Принципи забезпечення успіху аутсорсинг-проекту.
Тема 5. Лізінг-технології у галузі управління персоналом
Передумови використання підприємствами лізингових послуг.
Порівняльна характеристика основних форм залучення персоналу.
Переваги та проблеми, пов'язані з використанням лізингу персоналу.
Документальне оформлення тристоронніх лізингових відносин. Суб'єкти
лізингової угоди. Зміст та порядок укладання лізингової угоди.
Технологія взаємодії лізингодавця та лізингоотримувача. Основні етапи
формування лізингового штату агенції-провайдера. Розподіл обов'язків між
провайдером і замовником лізингових послуг.
Обґрунтування економічної доцільності залучення персоналу на умовах
лізингу.
Розвиток ринку лізингу персоналу в Україні.
Тема 6. Технології розробки аутстафінг-проектів
Передумови використання організаціями схем виведення персоналу зі
свого штату. Технології лізингу і аутстафінгу: спільне та відмінне.
Позитивні та негативні наслідки виведення персоналу зі штату.
Джерела зменшення витрат компанії-замовника аустафінг-послуг.
Технологія виведення персоналу зі штату організації. Договір про
надання аутстафінг-послуг.
Обґрунтування економічної доцільності виведення персоналу зі штату
організації.
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Змістовий модуль 3. Технологічні аспекти оцінювання персоналу
Тема 7. Технології оцінювання персоналу
Місце оцінювання працівників у системі персонал-технологій.
Принципи оцінювання персоналу. Об'єктивність і достовірність результатів
оцінювання.
Формування цілей і завдань оцінювання працівників. Технологія
розроблення змісту оцінювання працівників.
Вибір показників з урахуванням цілей і завдань оцінювання.
Визначення достовірності показників. Експертний метод. Опис показників,
установлення одиниць виміру, розроблення шкали, стандартів і еталонів.
Кількісна бальна шкала, збалансована шкала, шкала зі зміщенням оцінок,
описова шкала. Еталони і стандарти.
Методичні підходи до встановлення вагомості показників оцінювання.
Тема 7. Технології розроблення комплексного оцінювання працівників
Класифікація методів оцінювання працівників.
Технології збирання інформації про працівників. Порівняльна
характеристика методів оброблення інформації.
Методичні підходи до оцінювання працівників. Рейтингові,
порівняльні, описові методи, письмові характеристики, поведінкові
рейтингові шкали.
Технологія оцінювання за досягненням поставлених цілей.
Використання послуг центрів оцінювання працівників.
Розроблення комплексної методики оцінювання працівників.
Квалімітричний підхід у комплексному оцінюванні працівників. Способи
розрахунку комплексних показників.
Процедура оцінювання працівників. Етапи процесу оцінювання
працівників. Структура і зміст графіків оцінювання працівників. Суб'єкти
оцінювання працівників.
Методичні засоби підвищення об'єктивності оцінювання працівника
керівником. Методичний підхід до оцінювання „360ˮ.
Періодичність оцінювання працівників. Розроблення оцінювальних
форм. Проведення оцінювального інтерв'ю
Змістовий модуль 4. Інформаційні технології в управлінні
персоналом
Тема 9. Інформаційні системи управління персоналом
Сутність і призначення інформаційних систем управління персоналом.
Класифікація інформаційних систем управління персоналом. Експертні та
комплексні системи управління персоналом. Система „Атлас Кадриˮ
Використання інформаційних систем у галузі професійного підбору.
Програма E-Staff Рекрутер.
Автоматизовані
системи
оцінювання
працівників.
Система
„Оцінювання і розвиток персоналуˮ WebTutor.
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Використання автоматизованих систем тестування працівників. Систем
атестування персоналу WebTutor, Maintest3, „P-Profileˮ.
Ефективність автоматизації системи та функцій управління
персоналом. Складові ефекту від запровадження АСУ персоналом.
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