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Назва дисципліни  Теорія та практика кадрової політики держави й організації 

Адреса викладання 

дисципліни 

Вул. Коперника, 3 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет управління фінансами та бізнесу, кафедра публічного 

адміністрування та управління бізнесом 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

Галузь знань 28 публічне управління та адміністрування 

Спеціальності 281 публічне управління та адміністрування 

Викладачі дисципліни Решота Олена Анатоліївна, к. держ. упр., доцент кафедри публічного 

адміністрування та управління бізнесом  

Контактна інформація 

викладачів 

olena.reshota@lnu.edu.ua 
https://financial.lnu.edu.ua/employee/reshota-olena-anatoliivna,  

вул. Коперника, 3, ауд. 502. 

Консультації з питань 

навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через Skype або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн 

консультацій слід писати на електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу  

Інформація про 

дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання, обов’язкові для того, щоб сформувати сучасну систему  

теоретичних та практичних знань  та умінь щодо реалізації кадрової 

політики органів публічного управління та бізнес-структур як 

особливого виду професійної діяльності і наукового знання. 

Тому у курсі представлено як огляд концепцій становлення та 

розвитку кадрової політики держави й організації, так і процесів та 

інструментів, які потрібні для отримання практичних навиків щодо 

механізмів формування і реалізації кадрової політики на державній 

службі та щодо планування роботи з кадрами на основі застосування 

принципів кадрового менеджменту. 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Теорія та практика кадрової політики держави й 

організації» є завершальною нормативною дисципліною з 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» для 

освітньої програми «Публічне адміністрування та управління 

бізнесом», яка викладається в  

II семестр в обсязі  3 кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою вивчення нормативної дисципліни «Теорія та практика кадрової 

політики держави й організації» є ознайомлення студентів із 

завданнями  щодо здійснення аналізу теоретичних  та практичних 

аспектів реалізації кадрової політики держави та організації; освоєння 

понятійного апарату в сфері кадрової політики держави, механізмів, 

закономірностей і принципів її формування у публічному секторі; 

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; оволодіння знаннями щодо теорії та практики 

кадрової політики організації; формування знань про кадрову стратегію 
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організації та систему стратегічного менеджменту персоналу; 

оволодіння знаннями щодо формування кадрового складу організації та 

стратегії інноваційного розвитку кадрового потенціалу. 

Література для 

вивчення дисципліни 

 Основна література: 

1. Артеменко Н. Ф. Управління професіоналізацією кадрів 

державної служби України: форми, методи, технології: монографія / 

Артеменко Н.Ф., Гончарук Н.Т. – ДРІДУ НАДУ, 2012. – 184 с. 

2. Балабанова Л.В. Управління персоналом: підручник / Л.В. 

Балабанова, О.В.Сардак,- К.: Центр учбової літератури, 2011. - 468 с. 

3. Гончарук Н.Т. Управління керівним персоналом у сфері 

державної служби України: теорія та практика: монографія. – Д.: 

ДРІДУ НАДУ, 2012. – 343 с.  

4. 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. 

5. Закон України «Про державну службу» /  Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2016, № 4, ст.43. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19 

6. Концепція реформування системи підвищення кваліфікації 

державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та 

депутатів місцевих рад: Схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 28 лист. 2011 р. № 1198-р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1198-2011-%D1%80 

7. 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. 

8. Кушнірук В.М. Організація діяльності державного службовця: 

конспект лекцій/ В.М. Кушнірук – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2012. – 

544с. 

9. Нижник Н.Р. Україна – державне управління: шляхи 

реформування. – К.: АТ Миронівська друкарня, 1997. – 72 с. 

10. Павловська Н. Основні складові кадрової політики підприємства 

/ Н.Павловська, Ю. Спасенко // Довідник кадровика. - 2012. -№ 2. - С. 

88-92. 

11. Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки/ 

Указ Президента України від 1 лютого 2012 року № 45/2012: URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/45/2012  

12. 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. 

13. Щодо кадрового забезпечення місцевої влади в контексті 

впровадження адміністративної реформи. Аналітична записка. 

URL:http://old2.niss.gov.ua/articles/913/ 

14. Кабінет Міністрів України URL: https://www.kmu.gov.ua/ 

15. Державний комітет статистики України URL:  

http://www.ukrstat.gov.ua/ 

16. Національне агентство України з питань державної служби: 

URL: https://nads.gov.ua/ 

17. Сервер Верховної Ради України: URL: https://www.rada.gov.ua/  

18. Кабінет Міністрів України URL: https://www.kmu.gov.ua/ 

19. Національний інститут стратегічних досліджень URL: 

https://niss.gov.ua/ 

Обсяг курсу 48 годин аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 16 годин 
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практичних занять та  40 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

– Знати : теоретичні та прикладні засади кадрової політики у 

публічній  та приватній сферах; сучасні підходи до формування 

кадрової політики органів публічного управління та бізнес-

структурах; нормативно-правові акти, що регулюють кадрову 

політику органів публічного управління та адміністрування; 

сутність поняття кадрової політики та особливості розвитку 

державної служби; специфіку здійснення державної кадрової 

політики на сучасному етапі розвитку України; механізми 

формування і реалізації кадрової політики на державній службі; 

особливості планування роботи з кадрами та основи кадрового 

менеджменту; посади державної служби та правовий статус 

державних службовців; формування кар’єри та порядок 

проходження державної служби; етику поведінки державного 

службовця. 

– Вміти: визначати основну мету, напрямки та типи кадрової 

політики держави та організації; будувати моделі управлінських 

ситуацій, знаходити шляхи управління поведінкою персоналу в 

них; налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, 

попереджати та розв’язувати конфлікти; здійснювати професійну 

діяльність і приймати обґрунтовані рішення, керуючись засадами 

соціальної відповідальності, правових та етичних норм; критично 

осмислювати проблеми та розв’язувати складні завдання у сфері 

кадрової політики органів публічного управління та 

адміністрування; у складі робочої групи на основі принципів 

системного аналізу та комплексного підходу готувати програмні 

документи щодо розвитку кадрової політики органів публічного 

урядування та адміністрування; розробляти та реалізовувати заходи 

щодо адаптації та впровадження кращих вітчизняних та зарубіжних 

практик формування та реалізації кадрової політики органів 

публічного управління та організацій. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути 

сформовані наступні компетентності: 

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні завдання, виробничі ситуації,  

проблеми у сфері професійної діяльності із поглибленим рівнем знань 

та вмінь інноваційного характеру, достатнім рівнем інтелектуального 

потенціалу 

Загальні компетентності: 

– здатність проводити дослідження та генерувати нові ідеї. 

– здатність проявляти лідерські навички 

– здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

– здатність вести переговори та розв’язувати конфлікти. 

– здатність до мотивації та досягнення спільної мети. 

– здатність приймати обґрунтовані рішення. 

– здатність працювати автономно. 

– здатність працювати у міжнародному просторі. 

– здатність розробляти проекти та управляти ними. 

– здатність спілкуватися іноземними мовами. 

Фахові компетентності: 

– здатність організовувати працю в первинних робочих групах з 

метою досягнення цілей організації. 

– здатність забезпечувати належний рівень вироблення та 



використання управлінських продуктів, послуг чи процесів. 

– здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та 

морально-етичних норм поведінки. 

– здатність використовувати в процесі підготовки і впровадження 

управлінських рішень сучасні ІКТ. 

– здатність виконувати функції та процедури щодо планування, 

прогнозування, організації, бюджетування, оперативного 

управління, координації, звітності, контролю. 

– здатність готувати проекти управлінських рішень, та їх 

впроваджувати ефективність. 

– здатність впроваджувати інноваційні технології в діяльність 

організації. 

– здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері 

публічного управління та адміністрування. 

– здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження 

в сфері публічного управління та адміністрування. 

– здатність забезпечувати ефективну комунікацію публічної 

організації із зовнішнім середовищем. 

– вміння розробляти та реалізовувати заходи щодо впровадження 

оптимальних форм і методів діяльності органів публічного 

адміністрування, враховуючи механізми розвитку 

громадянського суспільства. 

Ключові слова  

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Подано у формі схеми курсу  

 

СХЕМА КУРСУ 
Ти

ж.  

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)  

Література. 

Ресурси в інтернеті 

Завда

ння, 

год 

Термін 

виконання 

1 Теоретичні засади кадрової 

політики  держави й 

організації 

Лекція 

Дискусія 

Нормативні акти України 

http://www.nau.kiev.ua/ 

Сервер Верховної Ради 

України 

 https://www.rada.gov.ua/  

3  

2 Основи сучасної державної 

кадрової політики 

Лекція 

Групова 

робота 

Дискусія 

Нормативні акти України 

http://www.nau.kiev.ua/ 

Сервер Верховної Ради 

України 

 https://www.rada.gov.ua/  

3  

3 Система управління кадрами у 

сфері публічного управління 

Лекція 

Дискусія 

Нормативні акти України 

http://www.nau.kiev.ua/ 

Сервер Верховної Ради 

України 

 https://www.rada.gov.ua/ 

3  

4 Система управління кадрами у 

сфері публічного управління 

Лекція 

Дискусія 

Нормативні акти України 

http://www.nau.kiev.ua/ 

Сервер Верховної Ради 

України 

 https://www.rada.gov.ua/ 

3  
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5 Кадрові підрозділи органів 

публічного правління як 

суб’єкти здійснення кадрової 

політики 

Лекція 

Дискусія 

Нормативні акти України 

http://www.nau.kiev.ua/ 

Сервер Верховної Ради 

України 

 https://www.rada.gov.ua/ 

3 

ІНДЗ 

До 15 

тижня 

6 Особливості планування 

роботи з кадрами 

Лекція 

Дискусія 

Нормативні акти України 

http://www.nau.kiev.ua/ 

Сервер Верховної Ради 

України 

 https://www.rada.gov.ua/ 

3  

7 Кадрова політика у сфері 

підготовки, перепідготовки, 

підвищення кваліфікації 

управлінських кадрів 

Лекція 

Дискусія 

Нормативні акти України 

http://www.nau.kiev.ua/ 

Сервер Верховної Ради 

України 

 https://www.rada.gov.ua/ 

3  

8 Кадрова політика у сфері 

підготовки, перепідготовки, 

підвищення кваліфікації 

управлінських кадрів 

Лекція 

Групова 

робота 

Дискусія 

Нормативні акти України 

http://www.nau.kiev.ua/ 

Сервер Верховної Ради 

України 

 https://www.rada.gov.ua/ 

3  

9 Кадрова політика у сфері 

підготовки, перепідготовки, 

підвищення кваліфікації 

управлінських кадрів 

Лекція  

Самостійна 

Дискусія 

Нормативні акти України 

http://www.nau.kiev.ua/ 

Сервер Верховної Ради 

України 

 https://www.rada.gov.ua/ 

3 Протягом 

семестру 

10 Кадрова політика у сфері 

підготовки, перепідготовки, 

підвищення кваліфікації 

управлінських кадрів 

Лекція 

Дискусія 

Нормативні акти України 

http://www.nau.kiev.ua/ 

Сервер Верховної Ради 

України 

 https://www.rada.gov.ua/ 

3  

11 Кадрова політика у сфері 

службового кар’єрного 

просування публічних 

службовців 

Лекція 

Дискусія 

Нормативні акти України 

http://www.nau.kiev.ua/ 

Сервер Верховної Ради 

України 

 https://www.rada.gov.ua/ 

3  

12 Кадрова політика у сфері 

службового кар’єрного 

просування публічних 

службовців 

Лекція 

Групова 

робота 

Дискусія 

Нормативні акти України 

http://www.nau.kiev.ua/ 

Сервер Верховної Ради 

України 

 https://www.rada.gov.ua/ 

3  

13 Кадрова політика у сфері 

матеріального та соціального 

забезпечення публічних 

службовців 

Лекція 

Самостійна  

Дискусія 

Нормативні акти України 

http://www.nau.kiev.ua/ 

Сервер Верховної Ради 

України 

 https://www.rada.gov.ua/ 

3 Протягом 

семестру 

14 Особливості реалізації 

кадрової політики організації 

Лекція 

Дискусія 

Нормативні акти України 

http://www.nau.kiev.ua/ 

Сервер Верховної Ради 

України 

 https://www.rada.gov.ua/ 

3  

15 Формування кадрового складу 

організації 

Лекція 

Дискусія 

Нормативні акти України 

http://www.nau.kiev.ua/ 

Сервер Верховної Ради 

України 

3  

http://www.nau.kiev.ua/
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 https://www.rada.gov.ua/ 

16 Особливості формування 

кадрової еліти організації 

Лекція 

Дискусія 

Нормативні акти України 

http://www.nau.kiev.ua/ 

Сервер Верховної Ради 

України 

 https://www.rada.gov.ua/ 

3  

 

 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит в кінці семестру 

письмовий 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з нормативних 

дисциплін, достатніх для сприйняття категоріального апарату кадрової 

політики держави й організації. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, 

спільні розробки і т. д.) проектно-орієнтоване навчання, дискусія 

 

 

Необхідне обладнання Проектор, ПК. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співвідношенням:  

• практичні/самостійні тощо : 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 25 

• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 25 

 • іспит/залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (ІНДЗ, вирішення кейсу).  

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань 

на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання 

в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 

курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

https://www.rada.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
https://www.rada.gov.ua/


заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Питання до  екзамену. 1. Теоретичні основи кадрової політики держави й організації. 

2. Сучасний стан та особливості кадрової політики в Україні. 

3. Формування складу керівних кадрів, персоналу управління. 

4. Сутність та особливості державної служби. 

5. Історичні аспекти становлення та розвитку державної служби. 

6. Еволюція розвитку державної служби в Україні. 

7. Практичні механізми реалізації кадрової політики на державній 

службі. 

8. Особливості планування роботи з кадрами. 

9. Основи кадрового менеджменту. 

10. Посади державної служби. 

11. Політичні посади і державна служба. 

12. Посадові особи в системі державної служби. 

13. Особливості кадрового забезпечення органів виконавчої влади. 

14. Система навчання керівних кадрів. 

15.  Кадрова політика в органах місцевого самоврядування. 

16.  Служба в органах місцевого самоврядування в Україні. 

17. Правовий статус державних службовців. 

18. Кар’єра і порядок проходження державної служби. 

19. Контроль у системі державної служби. 

20.  Етика поведінки державного службовця. 

21. Психологічна характеристика суб'єкта управління в державній 

службі. 

22. Кадрове забезпечення органів влади. 

23.  Поняття і сутність управління керівним персоналом у сфері 

державної служби.  

24. Добір, розстановка і висунення керівних кадрів. 

25.  Планування службової кар’єри. 

26.  Кадровий потенціал органів державної влади й місцевого 

самоврядування та його розвиток.  

27. Просування державного службовця по службі. 

28.  Підвищення рівня професіоналізму державних службовців.  

29. Резерв керівних кадрів та робота з ним.  

30. Критерії добору до кадрового резерву. 

31.  Механізми формування вищої політичної еліти. 

32. Кадрова політика у сфері матеріального та соціального 

забезпечення публічних службовців. 

33. Оплата праці державного службовця.  

34. Гарантії та компенсації у сфері оплати праці.  

35. Мінімальний розмір посадового окладу на посаді державної 

служби.  

36. Надбавка за ранг. Надбавка за вислугу років на державній службі.  

37. Преміювання державних службовців.  

38. Соціально-побутове забезпечення державного службовця.  

39. Пенсійне забезпечення та грошова допомога державного 

службовця. 



40.  Гендерні аспекти кадрової політики.  

41. Сутність принципи і завдання гендерної політики.  

42. Особливості реалізації кадрової політики організації. 

43. Кадрова стратегія організації. 

44.  Система стратегічного менеджменту персоналу.  

45. Мета і завдання кадрового планування.  

46. Основні види кадрового планування.  

47. Методи формування кадрового складу організації. 

48.  Стратегія інноваційного розвитку кадрового потенціалу.  

49. Зовнішні та внутрішні чинники маркетингу персоналу. 

50. Формування кадрового складу організації. 

51. Сучасні персонал-технології. Ринок професіоналів. 

52.  Лізинг персоналу.  

53. Особливості формування ефективної команди організації.  

54. Оптимальний стиль керівництва.  

55. Організація командної роботи. 

56.  Поняття коучингу як особливого стилю менеджменту персоналу.  

57. Особливості формування кадрової еліти організації.  

58. Керівник, роль, вимоги та якості. Т 

59. Теорії лідерства, моделі та стиль керівництва.  

60. Влада та авторитет керівника.  

61. Комплексна оцінка управлінського персоналу.  

62. Гендерні аспекти у бізнес-структурах.  

63. Жінка-лідер у бізнес-структурах. 
Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 
 
 


