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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ СТУДЕНТА 

 

Необхідним елементом успішного засвоєння матеріалу навчальної дисципліни для студентів 

заочної форми навчання за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 

281 «Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеня «магістр» з предмету «Теорія та 

практика кадрової політики держави й організації» є самостійне опрацювання студентами 

навчального матеріалу щодо питань управлінського консалтингу та ін. 

Тому самостійна робота студента виступає особливою форма організації навчального процесу, 

за якої заплановані необхідні завдання виконуються студентом самостійно під методичним 

керівництвом викладача. Основною метою самостійної роботи студента є засвоєння в повному обсязі 

навчальної програми та формування у студентів загальних і професійних компетентностей, які 

відіграють суттєву роль у становленні майбутнього фахівця вищого рівня кваліфікації. 

Здійснення самостійної роботи студентом передбачає опрацювання лекційного матеріалу; 

опрацювання та вивчення рекомендованої літератури, основних термінів та понять за темами 

дисципліни; підготовку до виступу на семінарських заняттях; поглиблене опрацювання окремих 

лекційних тем або питань; написання есе за заданою проблематикою; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за означеною проблематикою дисципліни; аналітичний розгляд наукової 

публікації; контрольну перевірку студентами особистих знань за запитаннями для самодіагностики; 

підготовку до контрольних робіт та інших форм поточного контролю; підготовку до модульного 

контролю (колоквіуму); систематизацію вивченого матеріалу з метою підготовки до семестрового 

заліку. 

 

РОЗДІЛ 2. ГРАФІК ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

№ розділу, 

теми 

Назва розділу, теми Кількість 

годин 

СРС 

Форма 

контролю 

Термін 

виконання 

СРС 

Тема 1 
Теоретичні засади кадрової політики  держави й 

організації 
2/1  

 

 

 

 

Конспект, 

семінарські 

заняття, екзамен  

 

 

 

 

 

Протягом 

семестру 

Тема 2 Основи сучасної державної кадрової політики 2/1 

Тема 3 
Система управління кадрами у сфері публічного 

управління 
2/1 

Тема 4 

Кадрові підрозділи органів публічного правління 

як суб’єкти здійснення кадрової політики 2/2 

Тема 5 Особливості планування роботи з кадрами 2/1   

Тема 6 

Кадрова політика у сфері підготовки, 

перепідготовки, підвищення кваліфікації 

управлінських кадрів 

2/2   

Тема 7 

Кадрова політика у сфері підготовки, 

перепідготовки, підвищення кваліфікації 

управлінських кадрів 

2/1   

Тема 8 
Кадрова політика у сфері службового кар’єрного 

просування публічних службовців 
2/1   

Тема 9 
Кадрова політика у сфері матеріального та 

соціального забезпечення публічних службовців 
2/1   

Тема 10 
Особливості реалізації кадрової політики 

організації 
2/1   

Тема 11 Формування кадрового складу організації 2/1   

Тема 12 
Особливості формування кадрової еліти 

організації 
2/1   

Разом годин 24/14   



 

РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА І МЕТОДИЧНІ 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇЇ ВИКОНАННЯ 

 

Самостійна робота студентів є важливою складовою навчального процесу, яка сприяє 

активізації засвоєння студентом знань та їх реалізації, а також формує вміння навчатися і 

займатися науковою роботою. Самостійна робота є основним засобом опанування 

навчального процесу студентами у вільний від занять час. 

Метою самостійної роботи є оволодіння теоретичними знаннями з питань 

формування та реалізації кадрової політики держави та організації, організаційно-кадрового 

забезпечення діяльності у сфері публічного управління та бізнес-структурах, отримання 

практичних навичок у сфері кадрового менеджменту, планування роботи з кадрами га 

державній службі і в приватних бізнес-організаціях: освоєння понятійного апарату в сфері 

кадрової політики держави, механізмів, закономірностей і принципів її формування у 

публічному секторі. 

Основні завдання самостійної роботи студента із даної дисципліни є формування  

знань і умінь в області аналізу кадрової політики, визначення зовнішніх і внутрішніх чинників, 

що впливають на формування і розвиток кадрової політики органів публічного управління та 

адміністрування, оволодіння знаннями і навичками в області реалізації технологій кадрової 

політики держави та організації; формування навичок проектування ефективної кадрової 

політики органів публічного управління та адміністрування, що сприяє реалізації їх 

стратегічних планів. 

Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентом: у процесі 

виконання студентом самостійного завдання необхідно з’ясувати питання та виконати 

завдання із кожної теми запропонованої самостійної роботи, опрацювати рекомендовані 

джерела літератури та дати відповіді на питання для самоконтролю. Самостійна робота 

студента із навчальної дисципліни «Теорія та практика кадрової політики держави й 

організації» направлена на ефективніше та глибше засвоєння навчального матеріалу та 

вироблення у студентів навичок креативного мислення. 

  

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №1 

Тема № 1. Теоретичні засади кадрової політики держави й організації 

 

1. Розкрити значення термінів: політика, кадрова політика, держава, організація. 

 

2. Дати відповіді на запитання. 

1. Дайте визначення поняття «кадрова політика». 

2. Що є метою кадрової політики держави? 

3. Охарактеризуйте види кадрової політики. 

4. Вкажіть особливості  здійснення кадрової політики у системі публічного управління та 

адміністрування.  

5. Що таке державна служба? 

6. Розкрийте мету, аспекти, складові елементи, типи кадрової політики у публічній сфері. 

 

Опрацювати джерела літератури: 

Основна література 

1. Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку: наук. доп. / 

авт. кол.: Ю.В. Ковбасюк, К.О. Ващенко, Ю.П. Сурмін та ін. ; за заг. ред. д-ра наук з держ. 

упр., проф. Ю.В. Ковбасюка, д-ра політ. наук, проф. К. О. Ващенка, д-ра соц. наук, проф. 

Ю. П. Сурміна (кер. проекту). – К. : НАДУ, 2012. – С. 17.  

2. Державна кадрова політика: теоретико-методологічне забезпечення: монографія / авт. 

кол.:В.М. Олуйко, В.М. Рижих, І.Г. Сурай та ін..; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. 

В.М. Олуйка. К.: НАДУ, 2008. – 420с. 



3. Закон України «Про державну службу» /  Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 4, ст.43. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19  

4. Концепція сучасної державної кадрової політики України / В.І. Луговий, А.М. Михненко, 

Н.Р. Нижник, В.М.Князєв та ін. – К.: Вид-во НАДУ, 2006. – 56 с. 

Додаткова література 

5. Професіоналізація державної служби / авт. кол. :Л. Г. Штика, к.ф.-м.н., с.н.с. (кер.), Н. О. 

Бондарчук, Л. М. Гогіна, к.і.н., доц. та ін. – К. : НАДУ, 2008. – 36 с. 

6. Савченко-Сватко О. Кадрова політика в органах публічної влади: проблем оцінювання/О. 

Савченко-Сватко // Вісник державної служби України, 2009, № 2. – С. 32–36. 

7. Серьогін С.М. Кадрова політика і державна служба: навч. посіб. / С.М. Серьогін, Н.Т. 

Гончарук, Н.А. Липовська [та ін. ] за заг. ред. проф. С.М. Серьогіна. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 

2011. – 352 с. 

8. Толкованов В. Модернізація державної служби: якісні адміністративні послуги меншою 

кількістю професійних управлінців/ В.Толкованов – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: ukurier.gov.ua/.../vyacheslav-t 

 

ІНТЕРНЕТ САЙТИ 

1. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

2. Президент України – http://www.president.gov.ua 

3. Кабінет Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua/ 

4. Державний комітет статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

5. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України – 

http://www.niss.gov.ua/ 

6. Державна служба статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

7. Національне агентство України з питань державної служби: http://www.nadc.gov.ua 

 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №2 

Тема № 2. Основи сучасної державної кадрової політики 

 

1. Розкрити значення термінів: політика, кадрова політика, держава, організація. 

 

2. Дати відповіді на запитання. 

1. Проаналізуйте історичний досвід здійснення державної кадрової політики.  

2. Вкажіть позитивні і негативні аспекти реалізації державної кадрової політики 

зарубіжних країн.  

3. В чому полягає суть американської, європейської, японської моделі управління 

кадровим забезпеченням?  

4. Що таке сучасна державна кадрова політика?  

5. Проаналізуйте Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки.  

6. У чому полягають основні цілі та завдання стратегії державної кадрової політики? 

 

Опрацювати джерела літератури: 

Основна література 

1. Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку: наук. доп. / 

авт. кол.: Ю.В. Ковбасюк, К.О. Ващенко, Ю.П. Сурмін та ін. ; за заг. ред. д-ра наук з держ. 

упр., проф. Ю.В. Ковбасюка, д-ра політ. наук, проф. К. О. Ващенка, д-ра соц. наук, проф. 

Ю. П. Сурміна (кер. проекту). – К. : НАДУ, 2012. – С. 17.  

2. Державна кадрова політика: теоретико-методологічне забезпечення: монографія / авт. 

кол.:В.М. Олуйко, В.М. Рижих, І.Г. Сурай та ін..; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. 

В.М. Олуйка. К.: НАДУ, 2008. – 420с. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.niss.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/


3. Закон України «Про державну службу» /  Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 4, ст.43. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19  

4. Концепція сучасної державної кадрової політики України / В.І. Луговий, А.М. Михненко, 

Н.Р. Нижник, В.М.Князєв та ін. – К.: Вид-во НАДУ, 2006. – 56 с. 

Додаткова література 

5. Професіоналізація державної служби / авт. кол. :Л. Г. Штика, к.ф.-м.н., с.н.с. (кер.), Н. О. 

Бондарчук, Л. М. Гогіна, к.і.н., доц. та ін. – К. : НАДУ, 2008. – 36 с. 

6. Савченко-Сватко О. Кадрова політика в органах публічної влади: проблем оцінювання/О. 

Савченко-Сватко // Вісник державної служби України, 2009, № 2. – С. 32–36. 

7. Серьогін С.М. Кадрова політика і державна служба: навч. посіб. / С.М. Серьогін, Н.Т. 

Гончарук, Н.А. Липовська [та ін. ] за заг. ред. проф. С.М. Серьогіна. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 

2011. – 352 с. 

8. Толкованов В. Модернізація державної служби: якісні адміністративні послуги меншою 

кількістю професійних управлінців/ В.Толкованов – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: ukurier.gov.ua/.../vyacheslav-t 

 

ІНТЕРНЕТ САЙТИ 

1. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

2. Президент України – http://www.president.gov.ua 

3. Кабінет Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua/ 

4. Державний комітет статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

5. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України – 

http://www.niss.gov.ua/ 

6. Державна служба статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

7. Національне агентство України з питань державної служби: http://www.nadc.gov.ua 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №3 

Тема 3. Система управління кадрами у сфері публічного управління 

 

1. Розкрити значення термінів: політика, кадрова політика, держава, управління кадрами. 

 

2. Дати відповіді на запитання. 

1. Проаналізуйте методологічне забезпечення системи управління кадрами.  

2. Що таке механізми формування та реалізації кадрової політики у сфері публічного 

управління? 

3. Розкрийте механізм нормативно-правового забезпечення управління кадрами.  

4. Проаналізуйте Закони України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого 

самоврядування».  

5. У чому полягає методичне, інформаційне, соціально-психологічне забезпечення 

управління персоналом державної служби? 

 

Опрацювати джерела літератури: 

Основна література 

1. Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку: наук. доп. / 

авт. кол.: Ю.В. Ковбасюк, К.О. Ващенко, Ю.П. Сурмін та ін. ; за заг. ред. д-ра наук з держ. 

упр., проф. Ю.В. Ковбасюка, д-ра політ. наук, проф. К. О. Ващенка, д-ра соц. наук, проф. 

Ю. П. Сурміна (кер. проекту). – К. : НАДУ, 2012. – С. 17.  

2. Державна кадрова політика: теоретико-методологічне забезпечення: монографія / авт. 

кол.:В.М. Олуйко, В.М. Рижих, І.Г. Сурай та ін..; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. 

В.М. Олуйка. К.: НАДУ, 2008. – 420с. 

3. Закон України «Про державну службу» /  Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 4, ст.43. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.niss.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/


[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19  

4. Концепція сучасної державної кадрової політики України / В.І. Луговий, А.М. Михненко, 

Н.Р. Нижник, В.М.Князєв та ін. – К.: Вид-во НАДУ, 2006. – 56 с. 

Додаткова література 

5. Професіоналізація державної служби / авт. кол. :Л. Г. Штика, к.ф.-м.н., с.н.с. (кер.), Н. О. 

Бондарчук, Л. М. Гогіна, к.і.н., доц. та ін. – К. : НАДУ, 2008. – 36 с. 

6. Савченко-Сватко О. Кадрова політика в органах публічної влади: проблем оцінювання/О. 

Савченко-Сватко // Вісник державної служби України, 2009, № 2. – С. 32–36. 

7. Серьогін С.М. Кадрова політика і державна служба: навч. посіб. / С.М. Серьогін, Н.Т. 

Гончарук, Н.А. Липовська [та ін. ] за заг. ред. проф. С.М. Серьогіна. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 

2011. – 352 с. 

8. Толкованов В. Модернізація державної служби: якісні адміністративні послуги меншою 

кількістю професійних управлінців/ В.Толкованов – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: ukurier.gov.ua/.../vyacheslav-t 

 

ІНТЕРНЕТ САЙТИ 

1. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

2. Президент України – http://www.president.gov.ua 

3. Кабінет Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua/ 

4. Державний комітет статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

5. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України – 

http://www.niss.gov.ua/ 

6. Державна служба статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

7. Національне агентство України з питань державної служби: http://www.nadc.gov.ua 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №4 

Тема 4. Кадрові підрозділи органів публічного правління як суб’єкти здійснення 

кадрової політики 

 

1. Розкрити значення термінів: політика, кадрова політика, держава, управління кадрами. 

 

2. Дати відповіді на запитання. 

1. Що таке організаційні структури системи управління кадрами в органах державної 

влади? 

2. Розкрийте особливості діяльності кадрових підрозділів органів публічного управління. 

3. Проаналізуйте структуру і основний зміст роботи кадрових підрозділів, їх права і 

відповідальність. 

4. Як відбувається контроль у сфері державної кадрової політики? 

 

Опрацювати джерела літератури: 

Основна література 

1. Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку: наук. доп. / 

авт. кол.: Ю.В. Ковбасюк, К.О. Ващенко, Ю.П. Сурмін та ін. ; за заг. ред. д-ра наук з держ. 

упр., проф. Ю.В. Ковбасюка, д-ра політ. наук, проф. К. О. Ващенка, д-ра соц. наук, проф. 

Ю. П. Сурміна (кер. проекту). – К. : НАДУ, 2012. – С. 17.  

2. Державна кадрова політика: теоретико-методологічне забезпечення: монографія / авт. 

кол.:В.М. Олуйко, В.М. Рижих, І.Г. Сурай та ін..; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. 

В.М. Олуйка. К.: НАДУ, 2008. – 420с. 

3. Закон України «Про державну службу» /  Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 4, ст.43. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19  

4. Концепція сучасної державної кадрової політики України / В.І. Луговий, А.М. Михненко, 

Н.Р. Нижник, В.М.Князєв та ін. – К.: Вид-во НАДУ, 2006. – 56 с. 

Додаткова література 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19
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5. Професіоналізація державної служби / авт. кол. :Л. Г. Штика, к.ф.-м.н., с.н.с. (кер.), Н. О. 

Бондарчук, Л. М. Гогіна, к.і.н., доц. та ін. – К. : НАДУ, 2008. – 36 с. 

6. Савченко-Сватко О. Кадрова політика в органах публічної влади: проблем оцінювання/О. 

Савченко-Сватко // Вісник державної служби України, 2009, № 2. – С. 32–36. 

7. Серьогін С.М. Кадрова політика і державна служба: навч. посіб. / С.М. Серьогін, Н.Т. 

Гончарук, Н.А. Липовська [та ін. ] за заг. ред. проф. С.М. Серьогіна. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 

2011. – 352 с. 

8. Толкованов В. Модернізація державної служби: якісні адміністративні послуги меншою 

кількістю професійних управлінців/ В.Толкованов – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: ukurier.gov.ua/.../vyacheslav-t 

 

ІНТЕРНЕТ САЙТИ 

1. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

2. Президент України – http://www.president.gov.ua 

3. Кабінет Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua/ 

4. Державний комітет статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

5. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України – 

http://www.niss.gov.ua/ 

6. Державна служба статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

7. Національне агентство України з питань державної служби: http://www.nadc.gov.ua 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №5 

Тема 5. Особливості планування роботи з кадрами 

 

1. Розкрити значення термінів: політика, кадрова політика, держава, управління кадрами. 

 

2. Дати відповіді на запитання. 

1. Розкрити питання кадрового менеджменту та його функцій  

2. Проаналізуйте основні вимоги до змісту планів по роботі з кадрами, організації їх 

підготовки, виконання контролю за здійсненням.  

 

Опрацювати джерела літератури: 

Основна література 

1. Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку: наук. доп. / 

авт. кол.: Ю.В. Ковбасюк, К.О. Ващенко, Ю.П. Сурмін та ін. ; за заг. ред. д-ра наук з держ. 

упр., проф. Ю.В. Ковбасюка, д-ра політ. наук, проф. К. О. Ващенка, д-ра соц. наук, проф. 

Ю. П. Сурміна (кер. проекту). – К. : НАДУ, 2012. – С. 17.  

2. Державна кадрова політика: теоретико-методологічне забезпечення: монографія / авт. 

кол.:В.М. Олуйко, В.М. Рижих, І.Г. Сурай та ін..; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. 

В.М. Олуйка. К.: НАДУ, 2008. – 420с. 

3. Закон України «Про державну службу» /  Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 4, ст.43. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19  

4. Концепція сучасної державної кадрової політики України / В.І. Луговий, А.М. Михненко, 

Н.Р. Нижник, В.М.Князєв та ін. – К.: Вид-во НАДУ, 2006. – 56 с. 

Додаткова література 

5. Професіоналізація державної служби / авт. кол. :Л. Г. Штика, к.ф.-м.н., с.н.с. (кер.), Н. О. 

Бондарчук, Л. М. Гогіна, к.і.н., доц. та ін. – К. : НАДУ, 2008. – 36 с. 

6. Савченко-Сватко О. Кадрова політика в органах публічної влади: проблем оцінювання/О. 

Савченко-Сватко // Вісник державної служби України, 2009, № 2. – С. 32–36. 

7. Серьогін С.М. Кадрова політика і державна служба: навч. посіб. / С.М. Серьогін, Н.Т. 

Гончарук, Н.А. Липовська [та ін. ] за заг. ред. проф. С.М. Серьогіна. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 

2011. – 352 с. 

8. Толкованов В. Модернізація державної служби: якісні адміністративні послуги меншою 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.niss.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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кількістю професійних управлінців/ В.Толкованов – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: ukurier.gov.ua/.../vyacheslav-t 

 

ІНТЕРНЕТ САЙТИ 

1. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

2. Президент України – http://www.president.gov.ua 

3. Кабінет Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua/ 

4. Державний комітет статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

5. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України – 

http://www.niss.gov.ua/ 

6. Державна служба статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

7. Національне агентство України з питань державної служби: http://www.nadc.gov.ua 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №6 

Тема 6. Кадрова політика у сфері формування персоналу, керівних кадрів органів 

публічного управління 

 

1. Розкрити значення термінів: політика, кадрова політика, держава, управління кадрами. 

 

2. Дати відповіді на запитання. 

1. Які умови вступу на державну службу? 

2. Які умови призначення на посаду? 

3. У чому полягає планування службової кар’єри? 

4. Розкрийте питання порядку присудження рангів.  

5. Вкажіть основні підстави припинення державної служби.  

6. Проаналізуйте питання відставки і звільнення державного службовця. 

 

Опрацювати джерела літератури: 

Основна література 

1. Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку: наук. доп. / 

авт. кол.: Ю.В. Ковбасюк, К.О. Ващенко, Ю.П. Сурмін та ін. ; за заг. ред. д-ра наук з держ. 

упр., проф. Ю.В. Ковбасюка, д-ра політ. наук, проф. К. О. Ващенка, д-ра соц. наук, проф. 

Ю. П. Сурміна (кер. проекту). – К. : НАДУ, 2012. – С. 17.  

2. Державна кадрова політика: теоретико-методологічне забезпечення: монографія / авт. 

кол.:В.М. Олуйко, В.М. Рижих, І.Г. Сурай та ін..; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. 

В.М. Олуйка. К.: НАДУ, 2008. – 420с. 

3. Закон України «Про державну службу» /  Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 4, ст.43. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19  

4. Концепція сучасної державної кадрової політики України / В.І. Луговий, А.М. Михненко, 

Н.Р. Нижник, В.М.Князєв та ін. – К.: Вид-во НАДУ, 2006. – 56 с. 

Додаткова література 

5. Професіоналізація державної служби / авт. кол. :Л. Г. Штика, к.ф.-м.н., с.н.с. (кер.), Н. О. 

Бондарчук, Л. М. Гогіна, к.і.н., доц. та ін. – К. : НАДУ, 2008. – 36 с. 

6. Савченко-Сватко О. Кадрова політика в органах публічної влади: проблем оцінювання/О. 

Савченко-Сватко // Вісник державної служби України, 2009, № 2. – С. 32–36. 

7. Серьогін С.М. Кадрова політика і державна служба: навч. посіб. / С.М. Серьогін, Н.Т. 

Гончарук, Н.А. Липовська [та ін. ] за заг. ред. проф. С.М. Серьогіна. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 

2011. – 352 с. 

8. Толкованов В. Модернізація державної служби: якісні адміністративні послуги меншою 

кількістю професійних управлінців/ В.Толкованов – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: ukurier.gov.ua/.../vyacheslav-t 

 

ІНТЕРНЕТ САЙТИ 
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2. Президент України – http://www.president.gov.ua 

3. Кабінет Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua/ 

4. Державний комітет статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

5. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України – 

http://www.niss.gov.ua/ 

6. Державна служба статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

7. Національне агентство України з питань державної служби: http://www.nadc.gov.ua 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №7 

Тема 7. Кадрова політика у сфері підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації 

управлінських кадрів 

 

1. Розкрити значення термінів: політика, кадрова політика, держава, управління кадрами. 

 

2. Дати відповіді на запитання. 

1. Розкрийте структуру системи підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації 

персоналу у публічній сфері.  

2. Проаналізуйте особливості системи організації навчання керівних кадрів в Україні, її 

завдання та функції. 

3. Розкрийте роль Національної академії державного управління при Президентові України 

в системі освіти державних службовців та осіб місцевого самоврядування.  

4. Що таке апаратне професійне навчання? 

5. Розкрийте суть поняття стажування працівників.  

6. Вкажіть основні проблеми і перспективи навчання державних службовців. 

 

Опрацювати джерела літератури: 

Основна література 

1. Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку: наук. доп. / 

авт. кол.: Ю.В. Ковбасюк, К.О. Ващенко, Ю.П. Сурмін та ін. ; за заг. ред. д-ра наук з держ. 

упр., проф. Ю.В. Ковбасюка, д-ра політ. наук, проф. К. О. Ващенка, д-ра соц. наук, проф. 

Ю. П. Сурміна (кер. проекту). – К. : НАДУ, 2012. – С. 17.  

2. Державна кадрова політика: теоретико-методологічне забезпечення: монографія / авт. 

кол.:В.М. Олуйко, В.М. Рижих, І.Г. Сурай та ін..; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. 

В.М. Олуйка. К.: НАДУ, 2008. – 420с. 

3. Закон України «Про державну службу» /  Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 4, ст.43. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19  

4. Концепція сучасної державної кадрової політики України / В.І. Луговий, А.М. Михненко, 

Н.Р. Нижник, В.М.Князєв та ін. – К.: Вид-во НАДУ, 2006. – 56 с. 

Додаткова література 

5. Професіоналізація державної служби / авт. кол. :Л. Г. Штика, к.ф.-м.н., с.н.с. (кер.), Н. О. 

Бондарчук, Л. М. Гогіна, к.і.н., доц. та ін. – К. : НАДУ, 2008. – 36 с. 

6. Савченко-Сватко О. Кадрова політика в органах публічної влади: проблем оцінювання/О. 

Савченко-Сватко // Вісник державної служби України, 2009, № 2. – С. 32–36. 

7. Серьогін С.М. Кадрова політика і державна служба: навч. посіб. / С.М. Серьогін, Н.Т. 

Гончарук, Н.А. Липовська [та ін. ] за заг. ред. проф. С.М. Серьогіна. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 

2011. – 352 с. 

8. Толкованов В. Модернізація державної служби: якісні адміністративні послуги меншою 

кількістю професійних управлінців/ В.Толкованов – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: ukurier.gov.ua/.../vyacheslav-t 

 

ІНТЕРНЕТ САЙТИ 

1. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

2. Президент України – http://www.president.gov.ua 

3. Кабінет Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua/ 

http://www.kmu.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.niss.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/


4. Державний комітет статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

5. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України – 

http://www.niss.gov.ua/ 

6. Державна служба статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

7. Національне агентство України з питань державної служби: http://www.nadc.gov.ua 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №8 

Тема 8. Кадрова політика у сфері службового кар’єрного просування публічних 

службовців 

 

1. Розкрити значення термінів: політика, кадрова політика, держава, управління кадрами. 

 

2. Дати відповіді на запитання. 

1. У чому полягає кадрове забезпечення органів влади?  

2. Розкрийте поняття і сутність управління керівним персоналом у сфері державної служби.  

3. У чому полягає  планування службової кар’єри? 

4. Розкрийте питання кадрового потенціалу органів державної влади й місцевого 

самоврядування.  

5. Які критерії добору до кадрового резерву? 

6. Які механізми формування вищої політичної еліти? 

 

Опрацювати джерела літератури: 

Основна література 

1. Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку: наук. доп. / 

авт. кол.: Ю.В. Ковбасюк, К.О. Ващенко, Ю.П. Сурмін та ін. ; за заг. ред. д-ра наук з держ. 

упр., проф. Ю.В. Ковбасюка, д-ра політ. наук, проф. К. О. Ващенка, д-ра соц. наук, проф. 

Ю. П. Сурміна (кер. проекту). – К. : НАДУ, 2012. – С. 17.  

2. Державна кадрова політика: теоретико-методологічне забезпечення: монографія / авт. 

кол.:В.М. Олуйко, В.М. Рижих, І.Г. Сурай та ін..; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. 

В.М. Олуйка. К.: НАДУ, 2008. – 420с. 

3. Закон України «Про державну службу» /  Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 4, ст.43. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19  

4. Концепція сучасної державної кадрової політики України / В.І. Луговий, А.М. Михненко, 

Н.Р. Нижник, В.М.Князєв та ін. – К.: Вид-во НАДУ, 2006. – 56 с. 

Додаткова література 

5. Професіоналізація державної служби / авт. кол. :Л. Г. Штика, к.ф.-м.н., с.н.с. (кер.), Н. О. 

Бондарчук, Л. М. Гогіна, к.і.н., доц. та ін. – К. : НАДУ, 2008. – 36 с. 

6. Савченко-Сватко О. Кадрова політика в органах публічної влади: проблем оцінювання/О. 

Савченко-Сватко // Вісник державної служби України, 2009, № 2. – С. 32–36. 

7. Серьогін С.М. Кадрова політика і державна служба: навч. посіб. / С.М. Серьогін, Н.Т. 

Гончарук, Н.А. Липовська [та ін. ] за заг. ред. проф. С.М. Серьогіна. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 

2011. – 352 с. 

8. Толкованов В. Модернізація державної служби: якісні адміністративні послуги меншою 

кількістю професійних управлінців/ В.Толкованов – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: ukurier.gov.ua/.../vyacheslav-t 

 

ІНТЕРНЕТ САЙТИ 

1. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

2. Президент України – http://www.president.gov.ua 

3. Кабінет Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua/ 

4. Державний комітет статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

5. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України – 

http://www.niss.gov.ua/ 

6. Державна служба статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

7. Національне агентство України з питань державної служби: http://www.nadc.gov.ua 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.niss.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.niss.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/


 

САМОСТІЙНА РОБОТА №9 

Тема 9. Кадрова політика у сфері матеріального та соціального забезпечення публічних 

службовців 

 

1. Розкрити значення термінів: політика, кадрова політика, держава, управління кадрами. 

 

2. Дати відповіді на запитання. 

1. У чому полягають заохочення за особливі службові досягнення державних службовців? 

2. Розкрийте суть питання  соціально-побутового забезпечення державного службовця.  

3. Розкрийте питання пенсійного забезпечення та грошової допомоги державного 

службовця.  

4. У чому полягають гендерні аспекти кадрової політики? 

5. Вкажіть сутність, принципи і завдання гендерної політики.  

6. Розкрийте особливості кадрової політики організації.  

 

Опрацювати джерела літератури: 

Основна література 

1. Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку: наук. доп. / 

авт. кол.: Ю.В. Ковбасюк, К.О. Ващенко, Ю.П. Сурмін та ін. ; за заг. ред. д-ра наук з держ. 

упр., проф. Ю.В. Ковбасюка, д-ра політ. наук, проф. К. О. Ващенка, д-ра соц. наук, проф. 

Ю. П. Сурміна (кер. проекту). – К. : НАДУ, 2012. – С. 17.  

2. Державна кадрова політика: теоретико-методологічне забезпечення: монографія / авт. 

кол.:В.М. Олуйко, В.М. Рижих, І.Г. Сурай та ін..; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. 

В.М. Олуйка. К.: НАДУ, 2008. – 420с. 

3. Закон України «Про державну службу» /  Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 4, ст.43. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19  

4. Концепція сучасної державної кадрової політики України / В.І. Луговий, А.М. Михненко, 

Н.Р. Нижник, В.М.Князєв та ін. – К.: Вид-во НАДУ, 2006. – 56 с. 

Додаткова література 

5. Професіоналізація державної служби / авт. кол. :Л. Г. Штика, к.ф.-м.н., с.н.с. (кер.), Н. О. 

Бондарчук, Л. М. Гогіна, к.і.н., доц. та ін. – К. : НАДУ, 2008. – 36 с. 

6. Савченко-Сватко О. Кадрова політика в органах публічної влади: проблем оцінювання/О. 

Савченко-Сватко // Вісник державної служби України, 2009, № 2. – С. 32–36. 

 

ІНТЕРНЕТ САЙТИ 

 

1. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

2. Президент України – http://www.president.gov.ua 

3. Кабінет Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua/ 

4. Державний комітет статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

5. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України – 

http://www.niss.gov.ua/ 

6. Державна служба статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

7. Національне агентство України з питань державної служби: http://www.nadc.gov.ua 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №10 

Тема 10. Особливості реалізації кадрової політики організації 

 

1. Розкрити значення термінів: політика, кадрова політика, держава, управління кадрами. 

 

2.Дати відповіді на запитання.  

1. Що таке кадрова стратегія організації? 

2. З чого складається система стратегічного менеджменту персоналу? 

3. У чому полягають мета і завдання кадрового планування? 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.niss.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/


4. Вкажіть основні види кадрового планування.  

5. У чому полягають методи формування кадрового складу організації? 

6. Що таке стратегія інноваційного розвитку кадрового потенціалу?  

7. Що таке зовнішні та внутрішні чинники маркетингу персоналу? 

 

Опрацювати джерела літератури: 

Основна література 

1. Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку: наук. доп. / 

авт. кол.: Ю.В. Ковбасюк, К.О. Ващенко, Ю.П. Сурмін та ін. ; за заг. ред. д-ра наук з держ. 

упр., проф. Ю.В. Ковбасюка, д-ра політ. наук, проф. К. О. Ващенка, д-ра соц. наук, проф. 

Ю. П. Сурміна (кер. проекту). – К. : НАДУ, 2012. – С. 17.  

2. Державна кадрова політика: теоретико-методологічне забезпечення: монографія / авт. 

кол.:В.М. Олуйко, В.М. Рижих, І.Г. Сурай та ін..; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. 

В.М. Олуйка. К.: НАДУ, 2008. – 420с. 

3. Закон України «Про державну службу» /  Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 4, ст.43. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19  

4. Концепція сучасної державної кадрової політики України / В.І. Луговий, А.М. Михненко, 

Н.Р. Нижник, В.М.Князєв та ін. – К.: Вид-во НАДУ, 2006. – 56 с. 

Додаткова література 

5. Професіоналізація державної служби / авт. кол. :Л. Г. Штика, к.ф.-м.н., с.н.с. (кер.), Н. О. 

Бондарчук, Л. М. Гогіна, к.і.н., доц. та ін. – К. : НАДУ, 2008. – 36 с. 

6. Савченко-Сватко О. Кадрова політика в органах публічної влади: проблем оцінювання/О. 

Савченко-Сватко // Вісник державної служби України, 2009, № 2. – С. 32–36. 

7. Серьогін С.М. Кадрова політика і державна служба: навч. посіб. / С.М. Серьогін, Н.Т. 

Гончарук, Н.А. Липовська [та ін. ] за заг. ред. проф. С.М. Серьогіна. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 

2011. – 352 с. 

8. Толкованов В. Модернізація державної служби: якісні адміністративні послуги меншою 

кількістю професійних управлінців/ В.Толкованов – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: ukurier.gov.ua/.../vyacheslav-t 

 

ІНТЕРНЕТ САЙТИ 

1. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

2. Президент України – http://www.president.gov.ua 

3. Кабінет Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua/ 

4. Державний комітет статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

5. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України – 

http://www.niss.gov.ua/ 

6. Державна служба статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

7. Національне агентство України з питань державної служби: http://www.nadc.gov.ua 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №11 

Тема 11. Формування кадрового складу організації 

 

1. Розкрити значення термінів: політика, кадрова політика, держава, управління кадрами. 

 

2.Дати відповіді на запитання.  

1. Розкрийте суть сучасних персонал-технологій.  

2. Що таке лізинг персоналу? 

3. У чому полягають особливості формування ефективної команди організації? 

4. Що таке оптимальний стиль керівництва? 

5. Як ефективно організувати командну роботу в організації?  

6. Розкрийте поняття коучингу як особливого стилю менеджменту персоналу? 

 

Опрацювати джерела літератури: 

Основна література 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
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САМОСТІЙНА РОБОТА №12 

Тема 12. Особливості формування кадрової еліти організації 

 

1. Розкрити значення термінів: політика, кадрова політика, держава, управління кадрами. 

 

2.Дати відповіді на запитання.  

1. Розкрийте особливості формування кадрової еліти організації.  

2. Якими якостями повинен бути наділений керівник організації?  

3. Проаналізуйте основні теорії лідерства, моделі та стилі керівництва.  

4. Що таке гендерна рівність у бізнес-структурах? 

5. Розкрийте поняття гендерного паритету. 

6. Жінка-лідер у бізнес-структурах: роль, особливості, влада та авторитет. 
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РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання 

  

Оцінка «5-4 бали» передбачає: розгорнутий, вичерпний виклад змісту питань; повний 

перелік необхідних для розкриття змісту питань категорій та законів; використання 

актуальних фактичних та статистичних даних, матеріалів останніх подій в економічній сфері 

в країні та за її межами; використання матеріалів періодики; проведений опис об’єктів. 

Оцінка «4-3 бали» передбачає: порівняно з виконанням роботи на найвищий бал не 

зроблено розкриття двох пунктів, указаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного 

розкриття питання) 

 

Оцінка «3-2 бали» передбачає:  робота студента малообґрунтована, неповна; студент 

не опрацював законодавчі матеріали, матеріали періодики, робота студента малообґрунтована, 

неповна; використані матеріали лише підручника. 

Оцінка «1-2 бали» передбачає: самостійна робота виконана менше, ніж 20% загального 

обсягу завдань. 

 

 

Укладач: ____________ Решота О. А. доцент кафедри публічного адміністрування та 

управління бізнесом, к.держ.упр. 
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