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Назва дисципліни «Теорія і практика кадрового консультування» 

Адреса викладання 

дисципліни 

вул. Коперника, 3 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет управління фінансами та бізнесу, 

Кафедра економіки та публічного управління 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування»,  

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування» 

Викладачі 

дисципліни 

Капленко Галина Вікторівна – доцент кафедри економіки та менеджменту 

Львівського національного університету імені Івана Франка, к.е.н., доцент 

Контактна 

інформація 

викладачів 

Halyna.kaplenko@lnu.edu.ua 

haliakapl@gmail.com 

Консультації з 

питань навчання 

по дисципліні 

відбуваються 

середа, 15
00

-17
00

 год. (вул. Коперника, 3, ауд.506)  

АБО 

Консультації в день проведення лекцій/семінарських занять (за попередньою 

домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через Skype, Viber, 

Telegram або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн консультацій слід 

писати на електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу Сайт кафедри https://financial.lnu.edu.ua/department/ekonomiky-ta-publichnoho-

upravlinnya 

Інформація про 

дисципліну 

Вибіркова навчальна дисципліна. 

 

Коротка анотація 

дисципліни 

Розвиток кадрового консалтингу пов’язаний, перш за все, з потребою швидкого 

впровадження у практику нових теоретичних досягнень у сфері управління, 

необхідних як для керівництва організацій/установ, так і для менеджерів вищої та 

середньої ланки. Сьогодні управлінське консультування надзвичайно важливий 

елемент економічної та індустріальної інфраструктури розвинутих країн, оскільки 

ефективно пов’язує методи впровадження управлінських знань з класичним 

процесом управління, що позитивно впливає на діяльність організацій. Сучасні 

керівники усвідомлюють потребу у професійному консультуванні, при якому 

здійснюється не лише локальне виправлення вузьких проблем, а й розробляється 

комплексна стратегія подальшого розвитку організації через поглиблене 

дослідження специфіки діяльності. У зв’язку з вищезазначеним, актуальним є 

питання підготовки фахівців-управлінців нового типу мислення, які б мали 

глибокі знання та практичні навички у сфері кадрового консультування. 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни вивчення теоретико-

методологічних засад і організаційно-правового механізму здійснення 

кадрового консалтингу.  

 

Основні завдання викладання навчальної дисципліни: з’ясування 

особливостей організації діяльності служби по роботі з персоналом, вивчення 

методики оцінювання поточного стану та кадрового потенціалу підприємства, 

виявлення оптимальних пропорцій між керівним і виконавчим персоналом, 

аналіз ефективності системи управління людськими ресурсами, розробка і 

оптимізація окремих процедур з управлінню кадрами. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна література 

1. Верба В. А. Решетняк Т. І. Організація консалтингової діяльності: навч. 

посібник. В. А. Верба Т. І. Решетняк . К.: КНЕУ, 2000.  228 с.  

mailto:Halyna.kaplenko@lnu.edu.ua
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2. Марченко О. С. Бізнес-консалтинг: навч. посіб. Харків: Право, 2019. 

204 с. 

3. Кононюк А.Е. Консалтинтология. Общая теория консалтинга / Кононюк 

А.Е. - К.: «Освита Украины», 2011.  520 с.  

4. Лагутін Г. В., Поколенко В. О., Рижакова Г. М. та ін. Управління 

змінами: навч. посіб. Київ: КНУБА, 2015. 75 с. 

5. Літинська В. А. Управління кар'єрою персоналу: навч. посіб. 

Хмельницький: Цюпак А. А., 2015. 187 с. 

6. Никифоренко В.Г. Управління персоналом: навч. посіб. 2-ге видання, 

виправлене та доповнене. – Одеса: Атлант, 2013 р.  275 с.  

7. Олійник О. О. Аудит персоналу: навч. посіб. Рівне: НУВГП, 2016. 290 с. 

8. Основи управлінського консультування: конспект лекцій/ укладач М. 

М. Петрушенко. – Суми: Сумський державний університет, 2011.  65 с.  

9. Основи управлінського консультування: навч. посіб. / Б.Г. Шелегеда, 

О.М. Шарнопольська, Л.М Василишина. – Донецьк: ТОВ „ВРА «Епіцентр», 

2013.  188 с.  

10. Охріменко О. О., Кухарук А. Д. Міжнародний консалтинг: навч. посіб. / 

О. О. Охріменко, А. Д. Кухарук. – К. : НТУУ «КПІ», 2016.  184 с.  

11. Посилкіна О. В., Братішко Ю. С., Кубасова Г. В. Управління 

персоналом: навч. посіб. Харків: НФаУ, 2015. 517 с. URL: 

http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8468 

12. Смігунова О.В. Основи управлінського консультування: курс лекцій/ 

О.В. Смігунова – Харків: «Міськдрук».  2011. 73 с.  

13. Сокур М. І., Мельнікова І. Є., Шаповал Л. П. та ін. Мотивація та 

управління персоналом і якістю (іноземний досвід): навч. посіб. Вид. 2-е, 

допов. Кременчук: Щербатих О. В., 2016. 335 c. 

14. Управлінський консалтинг: підручник / [Безкровний.М. Ф., Кропивко 

М. Ф., Палеха Ю. І., Іщенко Т. Д.]. — К.: Видавництво Ліра-К, 2015.  310 с.  

15. Управлінське консультування в Україні: місія не здійсненна? 

[Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.management.com.ua/strategy  

16. Управлінське консультування: коротктий курс лекцій з дисципліни 

[Електроннгий ресурс].- Режим доступу: 

https://studme.com.ua/1584072013113/menedzhment/upravlencheskoe_konsultirova 

nie.htm  

17. Чернов Ю.В., Комишин С.В., Тищенко А.И. Управленческое 

консультирование: учеб. пособ. — Херсон: ОЛДИ-плюс. 2010.— 272с.  

18. Хміль Ф. Основи управлінського консультування: навч. посібник. — К. 

: Академвидав, 2008. — 240с.  

19. Юрченко В.В., Мельник Ю.В., Богданова Н.В. Корпоративна культура 

організації: Навчальний модуль для самостійного вивчення/ В.В.  

20. Юрченко Ю.В. Мельник Н.В. Богданова .- К.:, 2016.- 59 с.  

21. Eric Garner Recruitment and Selection: Hiring the people you want. - 

Bookboon , 2013.- 56 р.  

22. Eric Garner Counselling Skills: Managing People Problems at Work.- 

BookBoon, 2012 .- 53 р.  

23. Lesley Sage, Lynne Walley Maximizing People Potential. - Bookboon, 

2014.- 86р.  

24. Piers Bishop Working with Humans.- Bookboon, 2014.- 45 р.  

25. «e-Human Resources Management: Managing Knowledge People». Teresa 

Torres-Coronas, Mario Arias-Oliva 2005. - 279 pages.  

 

Інтернет ресурси  
1. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади http://www.kmu.gov.ua  

http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8468
https://studme.com.ua/1584072013113/menedzhment/upravlencheskoe_konsultirova
http://www.kmu.gov.ua/
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2. Офіційний портал Верховної Ради України. http://rada.gov.ua  

3. Сайт Державної служби статистики України: http://www.ukrstat.gov.ua  

4. Сайт Міністерства соціальної політики 

http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/index  

5. Інтернет-портал для управлінців http://www.management.com.ua  

6. Журнал «Управление персоналом – Украина», «Праця і зарплата» - 

http://www.hrd.com.ua  

7. Информационный портал для специалистов по кадрам и управлению 

персоналом http://www.pro-personal.ru  

8. Сайт сообщества кадровиков http://hrliga.com  

9. Перелік інтернет-ресурсів для менеджерів з пероналу 

http://www.hrguide.com/HR/Web_Resources.htm  

10. Міжнародна спільнота менеджерів з персоналу 

https://www.shrm.org/Pages/default.aspx 

11. Human Resource Management: HR for People Managers (online course) // 

https://www.coursera.org/specializations/human-resourcemanagement.  

12. Preparing to Manage Human Resources (online course) // 

https://www.coursera.org/learn/managing-human-resource s.  

13. Архипова, Н.И. Основы управления персоналом: краткий курс : учебное 

пособие / Н.И. Архипова, О.Л. Седова. -Москва: Проспект, 2016. -229 с.-URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4436662  

14. Митрофанова, Е.А. Управление персоналом: теория и практика. 

Компетентностный подход в управлении персоналом : учебно-практическое 

пособие / Е.А. Митрофанова, В.Г. Коновалова, О.Л. Белова ; под ред. А.Я. 

Кибанова. -Москва : Проспект, 2014. -67 с.-URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2521199 

15. Асоціація консалтингових фірм[Електроннгий ресурс].- Режим доступу: 

https://acf.ua/  

16. Консалтинг в Україні [Електроннгий ресурс].- Режим доступу: 

https://acf.ua/konsalting  

Обсяг курсу Всього 120 год (4 кредити системи ЄКТС). З них: 32 години аудиторних 

занять: 16 годин лекцій, 16 годин семінарських занять та 88 годин 

самостійної роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

Програмні результати навчання: 

Мислити креативно та критично, мати навички самоаналізу 

(самоменеджменту) та тайм-менеджменту, критично оцінювати наслідки 

продукованих ідей, розуміти детермінанти впливу на спілкування з 

представниками інших бізнес-культур та професійних груп різного рівня (з 

фахівцями з інших галузей знань/видів діяльності) на засадах цінування 

різноманітності, мультикультурності та поваги до них. Формувати додаткові 

компетентності шляхом самонавчання, участі у тренінгах, сертифікаційних і 

грантових програмах. 

Ключові слова Консалтинг, управлінське консультування, кадрове консультування, програма 

консалтингу, консультант, проблемні місця, кадровий аудит 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, семінарських робіт та консультації для кращого розуміння 

тем 

Теми Подано у СХЕМІ КУРСУ 

 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін, «Основи 

вироблення політики та прийняття рішень», «Стратегічне управління 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/index
http://www.management.com.ua/
http://www.hrd.com.ua/
http://www.pro-personal.ru/
http://hrliga.com/
http://www.hrguide.com/HR/Web_Resources.htm
https://www.shrm.org/Pages/default.aspx
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2521199
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персоналом», «Управління кадровими ризиками», достатніх для сприйняття 

категоріального апарату, розуміння наукових джерел з навчальної дисципліни. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентації, лекції, семінари-дискусії, робота в малих групах, кейс-методи, 

ділові ігри.  

 

Необхідне 

обладнання 

Із урахуванням особливостей окремих тем навчальної дисципліни. Вивчення 

навчальної дисципліни не потребує використання спеціального програмного 

забезпечення, крім загальновживаних програм і операційних систем. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

1. Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 

Критерії оцінювання 
5 

балів 

Практичні роботи/семінарські заняття 

Оцінку «відмінно» (максимально 5 балів за практичну роботу/семінарське 

заняття) студент отримує за умови відповідності виконаного завдання студентом 

та його усної відповіді (захисту виконаної практичної роботи) за усіма п’ятьма 

зазначеними критеріями. 

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку. 

Контроль систематичного виконання семінарських занять і самостійної 

роботи 

Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових 

відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову 

літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

5 

Добре («4») – студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в 

основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких 

питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість 

тестових завдань.  

4 

Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає 

його основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без 

глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання 

необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та 

помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 

3 

Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під 

час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві 

неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань. 

2 

Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним матеріалом не в змозі 

викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових 

відповідей, допускаючи 

 при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

0-1 

2. Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання  

Самостійна робота (тестування за результатами виконаних самостійних робіт) 

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, 

оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які 

виносяться лише на самостійну роботу контролюється при підсумковому семестровому 

контролі. 

3. Залік по модулю  

Критерії оцінювання  
40 

балів 
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Модульний контроль. 

 Модульний контроль проводиться у тестовій письмовій формі за окремими 

варіантами (дистанційно за умови дистанційної форми навчання). 

0 – 40 

Встановлено 3 рівні складності завдань.  

1. Перший рівень (завдання 1-20) – завдання із вибором відповіді – тестові 

завдання. 

Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в картці 

тестування записана правильна відповідь. Кожне правильно виконане завдання 

оцінюється в 1 бал. 

20 

балів 

2. Другий рівень (завдання 21-25) – завдання з короткою відповіддю.  

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо студент 

дав вірні визначення, посилання, тлумачення, короткі коментарі. Кожне 

правильно виконане завдання оцінюється в 2 бали. 

10 

балів 

3. Третій рівень (завдання 26-27) – завдання з розгорнутою відповіддю 

(повне обґрунтування відповіді).  

В цих завданнях треба зробити послідовні, логічні пояснення, необхідні 

посилання, вказати факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо 

потрібно, то слід проілюструвати думки схемами, графіками, таблицями. Кожне 

правильно виконане завдання оцінюється в 5 балів 

10 

балів 

4. Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання  

Відмінно («20-25») – студент в повному обсязі виконав ІР, вільно самостійно та 

аргументовано її викладає під час усних виступів, глибоко та всебічно розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу. В роботі використані сучасні методи аналізу. План роботи поданий і 

затверджений в терміни, які узгоджені на кафедрі. Захистив ІНДЗ по темі, яка має 

науково-дослідний характер і передбачає безпосередню участь студента у виконанні 

наукових досліджень та інших творчих завдань. 

Добре («14-19») – студент достатньо повно володіє матеріалом ІНДЗ, обґрунтовано його 

викладає під час усних виступів, в основному розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при 

викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються 

при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Виконав ІНДЗ згідно 

вибраної теми.  

Задовільно («9-13») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його 

основний зміст під час усних виступів, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при 

цьому окремі суттєві неточності та помилки. Невчасно подав тему ІНДЗ до захисту.  

Незадовільно («5-8») – студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних 

виступів, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

допускаючи при цьому суттєві неточності. ІНДЗ виконана не по вибраній темі. 

Незадовільно («до 5») – студент частково володіє навчальним матеріалом не в змозі 

викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, 

допускаючи при цьому суттєві помилки. ІНДЗ по вибраній темі не виконано.  

 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним розподілом і сумуються:  

• практичні заняття: максимальна кількість балів 35 

• індивідуальна науково-дослідна робота: максимальна кількість балів 25 

 • заліковий модуль: 40 балів.  

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

 

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 не доброчесності. Виявлення ознак академічної не доброчесності в 

письмовій роботі студента є підставою для її не зарахуванням викладачем, 

незалежно від масштабів плагіату чи обману.  
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Відвідування 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 практичних 

заняттях, поточному тестуванні, самостійній роботі. При цьому обов’язково 

враховуються присутність на заняттях та активність студента під час 

практичного заняття; недопустимість пропусків; 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. 

 

Дуальна освіта: Навчальна дисципліна зараховується для здобувачів вищої 

освіти, які працюють за фахом і мають практичний досвід виконання робіт за 

темами навчальної дисципліни. У випадку участі в тренінгу (його повний 

опис) / написання тез для участі в наукових заходах (2 позиції) або статті у 

співавторстві з лектором за темами навчальної дисципліни – зараховується як 

індивідуальна науково-дослідна робота. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Питання до 

підсумкового 

контролю 

1. Консалтинг. 

2. Завдання, які вирішує кадровий консалтинг: 

3. Суб’єкти кадрового консалтингу. 

4. Принципи  діяльності  консультантів  з  питань  кадрового консалтингу. 

5. Особливості  становлення  і  розвитку  консультаційного  бізнесу  в 

Україні. 

6. Основні  напрямки розвитку кадрового консалтингу в Україні. 

7. Етапи підбору персоналу для кадрового консултьиування. 

8. Вимоги  до  претендентів  на  роботу  у  службі управлінського 

консультування. 

9. Відбір, наймання та навчання персоналу консалтингових фірм. 

10. Цілі навчання консультантів. 

11. Організація праці консультантів. 

12. Створення  професійної  проектної  команди. 

13. Матрична форма організації проектної команди для проведення 

кадрового консалтингу. 

14. Планування кар’єри консультантів. 

Мотивація праці консультантів. 

15. Цільове  завдання  кадрової  політики. 

16. Мета та види кадрової політики. 

17. Елементи кадрової політики. 

18. Принципи кадрової політики підприємства. 

19. Система  чинників,  що  визначають  кадрову  політику організації. 

20. Управлінська  стратегія. 
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21. Кадрова  стратегія  (стратегія  управління  персоналом). 

22. Форми кадрової стратегії. 

23. Ключові документи при розробці HR-стратегії . 

 Кадрова політика організації. 

24. Модель компетенцій.   

 Етичний кодекс.   

 Зміст  кадрової  політики  на  різних  етапах  життєвого  циклу організації. 

25. Рівні змін в управлінні персоналом. 

26. Індивідуальні механізми прийняття змін. 

27. Аутсорсинг. Принципи аутсорсингу. 

28. Види аутсорсингу. 

29. Функції, що вирішуються в системі аутсорсингу. 

30. Переваги і недоліки кадрового аутсорсингу. 

31. Напрями кадрового аутсорсингу. 

32. Причини та умови аутсорсингу кадрового обліку. 

33. Зміст проекту удосконалення мотивації 

34. Розробка проекту, навчання та консультування 

35. Зміст матеріального стимулювання праці. KPI-мотивація. 

36. Організація преміювання персоналу. 

37. Професійні стандарти та соціально-етичні норми кадрового 

консалтингу.  

38. Особливості управління персоналом в консалтингових фірмах.  

39. Види та форми комунікацій в організації.  

40. Організація ефективних комунікацій у консалтинговій фірмі.  

41. Проблематика влади та лідерства у фірмі, яка виробляє продукцію 

кадрового бізнес-консалтингу.  

42. Сутність організаційних змін та їх класифікація.  

43. Організаційні зміни та розвиток організації.  

44. Управління змінами в організації.  

45. Сприйняття організаційних змін персоналом.  

46. Причини та форми опору змінам в організації.  

47. Подолання опору організаційним змінам у консалтинговій фірмі.  

48. Поняття культури організації.  

49. Рівні організаційної культури.  

50. Складові культури організації.  

51. Фактори, що впливають на формування культури організації.  

52. Класифікація організаційних культур.  

53. Підтримка та розвиток організаційної культури консалтингової фірми. 

54. Консалтинг з правильного формування цілей.  

55. Консалтинг з питань закономірностей розподілу та використання часу. 

56. Консалтинг з питань співвідношення впливів глибинного та 

поверхневого рівнів мотивації.  

57. Умови ефективної мотивації працівників. Особливості консалтингу з 

мотивації персоналу.  

58. Аудит системи мотивації персоналу. 

59. Консалтинг з проблем управління конфліктами. Наслідки управління 

конфліктами.  

60. Консалтинг з індивідуальних трудових спорів та порядку їх розгляду.  

61. Консалтинг з колективних трудових спорів та порядку їх розгляду. 

62. Консалтинг з утворення команд та керівництва командами. 

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню 

курсу. 
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СХЕМА КУРСУ 
 

Тиж

день 
Тема, план, короткі тези 

Форма діяльності 

(заняття)* 

Література. 

Ресурси в інтернеті 
Завдання, год 

Термін 

виконання 

1. 

Тема 1. Кадровий консалтинг як галузь управлінського 

консультування  

1. Три головні змістовні блоки кадрового консалтингу – 

управління персоналом, консалтинг як професійна діяльність та 

консалтинг як бізнес – та їх взаємозв’язок.  

2. Особливості консалтингу у сфері управління персоналом. 

3. Суб’єкти кадрового консалтингу. 

4. Принципи діяльності консультантів з питань кадрового 

консалтингу.  

5. Особливості становлення і розвитку консультаційного бізнесу 

в Україні.  

Лекція 

Список основної 

літератури 1-19 (на вибір 

здобувача) 

Інтернет-ресурси пп. 4-16 

2 год Згідно з 

розкладом 

2. 

Тема 1. Кадровий консалтинг як галузь управлінського 

консультування. 

1.1. Виникнення консалтингу. 

1.2. Консалтинг сьогодні та тенденції розвитку. 

1.3. Структура послуг у сучасному консалтингу. 

1.4. Види консультаційних фірм та їх послуги в Україні. 

1.5. Проблеми та перспективи розвитку консультування в 

Україні. 

Семінарське заняття 

Самостійна робота 

Список основної 

літератури 1-19 (на вибір 

здобувача) 

Інтернет-ресурси пп. 4-16 

Питання, управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

3. 

Тема 2. Особливості підбору та управління персоналом у 

консалтингу. 

1. Етапи підбору персоналу. 

2. Рекрутинг.  

3. Загальні вимоги до претендентів на роботу у службі 

управлінського консультування.  

4. Відбір, наймання та навчання персоналу консалтингових 

фірм. 

Лекція 

Список основної 

літератури 1-19 (на вибір 

здобувача) 

Інтернет-ресурси пп. 4-16 

2 год Згідно з 

розкладом 

4. 

Тема 2. Особливості підбору та управління персоналом у 

консалтингу. 

2.1. Вимоги до особистості консультанта: творче мислення, 

розвинені навики ділового спілкування, психологічна зрілість, 

хороше фізичне і духовне здоров’я, стабільність в поведінці, 

упевненість у собі, здібність до самовдосконалення, 

Семінарське заняття 

Самостійна робота 

Список основної 

літератури 1-19 (на вибір 

здобувача) 

Інтернет-ресурси пп. 4-16 

Питання, управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 



2 
 

самоорганізованості, самокритичність, професійна етика.  

2.2. Організація праці консультантів. 

2.3. Планування кар’єри та мотивація праці консультантів.  

5. 

Тема 3. Розробка кадрової стратегії організації. 

1. Мета, елементи та види кадрової політики.  

2. Стратегії управління персоналом підприємства. 

3. Порядок розробки кадрової стратегії підприємства. 

Лекція 

Список основної 

літератури 1-19 (на вибір 

здобувача) 

Інтернет-ресурси пп. 4-16 

2 год Згідно з 

розкладом 

6. 

Тема 3. Розробка кадрової стратегії організації. 

3.1. Зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу 

організації. 

3.2. Рівні змін в управлінні персоналом організації.  

Семінарське заняття 

Самостійна робота 

Список основної 

літератури 1-19 (на вибір 

здобувача) 

Інтернет-ресурси пп. 4-16 

Питання, управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

7. 

Тема 4. Аудит персоналу.  
1. Зміст, завдання та головні складові аудиту персоналу. Рівні 

проведення аудиту персоналу.  

2. Етапи аудиту персоналу.  

3. Комплекс інструментів, які застосовуються для проведення 

аудиту персоналу. Показники аудиту персоналу.  

4. Послуги з аудиту управлінських та кадрових процесів.  

5. Оцінка планування кадрових ресурсів.  

6. Оцінка системи підбору працівників.  

Лекція 

Список основної 

літератури 1-19 (на вибір 

здобувача) 

Інтернет-ресурси пп. 4-16 

2 год Згідно з 

розкладом 

8. 

Тема 4. Аудит персоналу.  
4.1. Оцінка адаптації нових співробітників на робочому місці.  

4.2. Вивчення соціально-психологічного клімату в колективі.  

4.3. Оцінка ефективності управління персоналом. 4.4. Оцінка 

структурних підрозділів, які відповідають за підбір, соціально-

психологічну адаптацію, підвищення кваліфікації, рух та 

звільнення робітників.  

4.5. Послуги з аудиту безпосередньо персоналу. Аналіз робочих 

місць. 

Семінарське заняття 

Самостійна робота 

Список основної 

літератури 1-19 (на вибір 

здобувача) 

Інтернет-ресурси пп. 4-16 

Питання, управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

9. 

Тема 5. Консалтинг з кадрової політики.  

1. Зміст, завдання та головні складові консалтингу з кадрової 

політики.  

2. Фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, які 

впливають на формування та розвиток кадрової політики.  

3. Консалтинг з питань кадрового забезпечення системи 

управління персоналом.  

4. Розробка та впровадження посадових інструкцій.  

Лекція 

Список основної 

літератури 1-19 (на вибір 

здобувача) 

Інтернет-ресурси пп. 4-16 

2 год Згідно з 

розкладом 
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5. Поняття та зміст консалтингу з проблем пошуку та підбору 

персоналу. Прямий пошук. Моніторинг ринку праці.  

10. 

Тема 5. Консалтинг з кадрової політики.  

5.1. Поняття позикової праці. Аутстафінг персоналу.  

5.2. Консалтингові послуги з профорієнтації. Консалтинг з 

питань соціально-психологічної та професійної адаптації 

працівників.  

5.3. Консалтинг з питань формування та використання 

кадрового резерву.  

5.4. Консалтингові послуги з підвищення кваліфікації та 

сертифікації персоналу.  

5.5. Консалтингові послуги з проблем аутсорсингу персоналу.  

5.6. Консалтинг з питань організації роботи персоналу. 

Створення ефективної системи організації роботи персоналу 

Семінарське заняття 

Самостійна робота 

Список основної 

літератури 1-19 (на вибір 

здобувача) 

Інтернет-ресурси пп. 4-16 

Питання, управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

11. 

Тема 6. Консалтинг з мотивації персоналу, 

самоменеджменту та управління діловою кар’єрою.  

1. Консалтинг з питань співвідношення впливів глибинного та 

поверхневого рівнів мотивації. Умови ефективної мотивації 

працівників.  

2. Особливості консалтингу з мотивації персоналу. Аудит 

системи мотивації персоналу.  

3. Сутність самоменеджменту, його призначення та складові. 

Консалтинг з проблематики основних підходів до змісту та 

застосування тайм-менеджменту. Групи технологій керування 

часом.  

Лекція 

Список основної 

літератури 1-19 (на вибір 

здобувача) 

Інтернет-ресурси пп. 4-16 

2 год Згідно з 

розкладом 

12. 

Тема 6. Консалтинг з мотивації персоналу, 

самоменеджменту та управління діловою кар’єрою. 
6.1. Консалтинг з правильного формування цілей.  

6.2. Консалтинг з питань закономірностей розподілу та 

використання часу. Поширені причини втрати часу на роботі.  

6.3. Інтенсивність та продуктивність трудової діяльності.  

6.4. Консалтинг з вибору оптимального режиму праці та 

відпочинку. 

Семінарське заняття 

Самостійна робота 

Список основної 

літератури 1-19 (на вибір 

здобувача) 

Інтернет-ресурси пп. 4-16 

Питання, управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 
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13. 

Тема 7. Підготовчі процеси в консалтинговій діяльності та 

попереднє діагностування проблем. 
1. Види консультування 

2. Опитування як передумова консультування 

3. Підготовка до консультування. 

4. Мета первинних контактів з клієнтом та проведення перших 

зустрічей. 

Тема 8. Консультаційні пропозиції та угода про 

консультування. Розробка та презентація консультаційних 

рекомендацій 

1. Зміст та мета розробки консультаційних пропозицій. 

2. Угода на консультування, її структура та зміст. 

3. Мета, етапи та методологічні підходи до розробки 

рекомендацій. 

4. Методи творчого пошуку альтернативних варіантів рішення. 

Лекція 

Список основної 

літератури 1-19 (на вибір 

здобувача) 

Інтернет-ресурси пп. 4-16 

2 год Згідно з 

розкладом 

14. 

Тема 7. Підготовчі процеси в консалтинговій діяльності та 

попереднє діагностування проблем. 
7.1. Збір і аналіз інформації для складання плану консалтингу. 

Діагностування проблеми. 

7.2. Процеси діагностування проблем клієнта та вироблення 

управлінських заходів щодо їх вирішення 

7.3. Пропозиції консультанта щодо шляхів вирішення проблем. 

Тема 8. Консультаційні пропозиції та угода про 

консультування. Розробка та презентація консультаційних 

рекомендацій 

8.1. Види консультаційних угод. 

8.2. Оцінка альтернатив рішення проблеми. 

8.3. Презентація консультаційних рекомендацій клієнту. 

8.4. Імплементація варіантів вирішення проблем в діяльність 

організації клієнта. 

Семінарське заняття 

Самостійна робота 

Список основної 

літератури 1-19 (на вибір 

здобувача) 

Інтернет-ресурси пп. 4-16 

Питання, управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

15. 

Тема 9. Завершення консультування 
1. Термін та момент завершення консультування. 

2. Зміст та структура підсумкового звіту про консультування. 

3. Оцінка ефективності та результативності консультування. 

4. Якість консультування. 

Лекція 

Список основної 

літератури 1-19 (на вибір 

здобувача) 

Інтернет-ресурси пп. 4-16 

2 год Згідно з 

розкладом 

16. 
Заліковий модуль 

Семінарське заняття 

Питання для 

самоконтролю і 

підсумкового контролю 

Тестові завдання 

2 год 

Згідно з 

розкладом 
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Список основної 

літератури 1-19 (на вибір 

здобувача) 

Інтернет-ресурси пп. 4-16 

 
 

 


