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Назва дисципліни Стратегічне управління персоналом 

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 Подвірна Наталія Степанівна – доцент кафедри економіки та 

публічного управління Львівського національного університету імені 

Івана Франка, к.політ.н.  

Контактна інформація 

викладачів 

nataliya.podvirna@lnu.edu.ua 

Консультації з питань 

навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

щосереди, 15
00

-17
00

 год. (вул. Коперника, 3, ауд.408)  

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 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання, обов’язкові для того, щоб формувати у майбутніх управлінців 

сучасне системне мислення та комплекс спеціальних вмінь, практичних 

знань і навичок щодо розвитку персоналу організації та розкриває 

систему знань, яка пов’язана з цілеспрямованим впливом на 

працівників організації (підприємства, фірми) для забезпечення її 

ефективного функціонування та підвищення конкурентоспроможності 

на ринку з одночасним збагаченням інтелектуального, творчого і 

культурного потенціалу працівників, задоволенням їхніх потреб у 

професійному навчанні, плануванні трудової кар’єри та професійно-

кваліфікаційному просуванні, соціальному розвитку. 

Коротка анотація 

дисципліни 

Навчальна дисципліна «Стратегічне управління персоналом» – 

дисципліна, яка вивчається при підготовці фахівців з галузі знань 28 

«Публічне управління та адміністрування». Навчальна дисципліна 

входить до циклу вибіркових дисциплін професійної та практичної 

підготовки, яка викладається в 1 семестрі в обсязі 3 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 

дисципліни 

Дисципліна «Стратегічне управління персоналом» має 

міждисциплінарний характер та інтегрує в собі знання юридичних, 

психологічних, соціологічних та економічних наук.  

Програму навчальної дисципліни «Стратегічне управління 

персоналом» укладено згідно з вимогами організації навчання. 

Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент 

відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, 

алгоритму вивчення навчального матеріалу з дисципліни, необхідне 

методичне забезпечення, складові й технологію оцінювання 

навчальних досягнень студентів  

Мета навчальної дисципліни «Стратегічне управління персоналом» 

— допомогти студентам, слухачам опанувати теоретичні основи та 
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виробити вміння і практичні навички з стратегічного планування та 

організації розвитку персоналу в умовах ринкової економіки, 

структурної й технологічної перебудови галузей економіки в сучасних 

умовах. 

Основними завданнями викладання дисципліни «Стратегічне 

управління персоналом» є теоретична та практична підготовка 

студентів з питань:  

- формування ефективної системи управління персоналом в 

організації; 

- обґрунтовування концептуальних засад та методологічних 

принципів управління персоналом;  

- формування та аналіз стану кадрової політики організації;  

- управління соціальним розвитком трудового колективу;  

- формування успішної команди як соціального утворення;  

- застосування сучасних методів планування та прогнозування 

потреб у персоналі;  

- організування набору і відбору персоналу в організації;  

- навчання, підвищення кваліфікації та перекваліфікація 

працівників на етапі розвитку персоналу організації;  

- управління діловою кар’єрою та службово-посадовим рухом 

управлінців з метою їх розвитку;  

- атестування персоналу та використання результатів у системі 

мотивування; 

- оцінювання ефективності та результативності управління 

персоналом. 

  

Література для 

вивчення дисципліни 

1. 1. Брич В.Я. Психологія управління: навч. посібник / В.Я. Брич, М.М. 

Корман. – Київ: Кондор, 2013. – 384 с.   

2. Василенко В.А. Теорія і практика розробки управлінських 

рішень: навч. посібник/ В.А. Василенко. – Київ: ЦУЛ, 2013. – 420 с.   

3. Грабс-Уэст, Л. Сотрудники на всю жизнь: Уроки лояльности от 

Southwest Airlines / Лорейн Грабс-Уэст; пер. с англ. П.В. Миронова и 

А.В. Камеко. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2008. – 128 с.  

4. Егоршин А.П. Управление персоналом: Учебник для вузов. – 4-е 

изд., испр.  

Н.Новгород: НИМБ, 2003. – 720 с. 5. Иванова С.В. Искусство подбора 

персонала: Как оценить человека за час. – М: Альпина Бизнес Букс, 

2004. – 160 с.  

5. Как найти и удержать лучших сотрудников / Пер. с англ. – М: 

Альпина Бизнес Букс, 2006. – 213 с. – (Серия ―Классика Harvard 

Business Review). 

6. Кибанов А.Я., Дуракова И.Б. Управление персоналом организации: 

отбор и оценка при найме, аттестация: Учебное пособие для студентов 

вузов. –2-е изд., перераб. И доп. / А.Я.Кибанов, И.Б. Дуракова. – М: 

Издательство ―Экзамен‖, 2005. – 416 с.  

7. Коул Джеральд. Управление персоналом в современных 

организациях / 10.  Коул Дж. [Пер. с англ. Н.Г.Владимирова]. – М: 

ООО ―Вершина, 2004. – 352с.  

8. Макарова И.К. Управление человеческими ресурсами: пять уроков 

эффективноro НR-менеджмента. М: Дело, 2007. – 232 с.  

9. Маслоу А.Г. Мотивация и личность. Перевод. с англ. Татлыбаевой А. 

М. – СПб.: Евразия, 1999. – 478 с.  

10. Новикова М. Компенсации и льготы. – 2-е изд., М: ООО ―Бегин 
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групп, 2006. – 102  

с. (Серия ―Путеводитель по кадровому менеджменту‖. Выпуск III).  

11. Нормайер Р. Мотивация / Райнер Нирмайер, Манюель 

Зайфферт; [пер.с нем. Зись  

Е.А.]. – М: Изд-во ОМЕГА-Л, 2006. – 124 с.: ил.  

12. Никифоренко В.Г Управління персоналом: Навчальний 

посібник. 2-ге видання, виправлене та доповнене / В.Г. Никифоренко. – 

Одеса: Атлант, 2013. – 275 с.   

13. Реформування системи державного управління та державної 

служби: теорія і практика [Текст]: матер. наук.практ. конф. за міжнар. 

уч. (8 квітня 2011 р.) : у 2 ч. Ч. 2 / за наук. ред. чл.кор. НАН України В. 

С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – 

432 с.  

14. Свергун О., Пасс Ю., Дьякова Д., Новикова А. HR-практика. 

Управление персоналом: Как это есть на самом деле. – СПб.: Питер, 

2005. – 320 с: ил. – (Серия ―Практическая психология).  

15. Щѐкин В.Г. Теория и практика управления персоналом: учебно-

методич. пособие / В.Г. Щѐкин. – 2-е изд., стереотип. – К.: МАУП, 

2003. – 280 с.  

16. Концепция Business Performance Management: начало пути / 

Е.Ю. Духонин, Д.В. Исаев, Е.Л. Мостовой и др.; Под ред. Г.В. Генса. – 

М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 269 с.   

17. Румянцева З.П. Общее управление организацией. Теория и 

практика: Учебник / З.П. Румянцева. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 304 с.   

18. Ульрих Д. Эффективное управление персоналом: новая роль 

HR-менеджера в организации: Пер. с англ. – М. ООО ―И.Д. Вильямс, 

2007. – 304 с: ил.  

19. Управление персоналом / Пер. с анrл. М: Альпина Бизнес Букс, 

2006. 272 с. (Серия ―Классика Harvard Busine ss Review).  

  
Інтернет ресурси  

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

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.  

 

Обсяг курсу Всього 120 год (4 кредити системи ЄКТС). З них: 48 годин аудиторних 

занять: 32 годин лекцій, 16 годин практичних занять та 72 години 

самостійної роботи 

Очікувані результати РН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної 

http://www.kmu.gov.ua/
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
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навчання політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень.  

РН02. Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, 

враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, 

розробляти проєкти нормативно-правових актів для їх усунення. 

РН03. Знати основні засади національної безпеки та уміти попереджати й 

нейтралізувати виклики і загрози національним інтересам України в межах 

своєї професійної компетенції.  

РН05. Визначати пріоритетні напрями впровадження електронного 

урядування та розвитку електронної демократії. 

РН06. Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, 

проєктами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та 

технології, міжнародний досвід при проєктуванні та реорганізації 

управлінських та загально-організаційних структур.  

РН07. Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо 

розвитку публічного управління, використовуючи системний аналіз і 

комплексний підхід, а також методи командної роботи.  

РН08. Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою 

позицію, використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у 

сфері публічного управління та адміністрування на засадах соціальної 

відповідальності, правових та етичних норм.  

РН10. Представляти органи публічного управління й інші організації 

публічної сфери та презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх 

діяльності.  

РН11. Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні 

законодавчі, часові та ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, 

економічні та екологічні наслідки варіантів рішень. 

РН13. Вміти використовувати методи та правила управління інформацією та 

роботу з документами за професійним спрямуванням.  

РН14. Володіти методиками та сучасними засобами інформаційних 

технологій. 

РН15. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя, 

дотримуватися принципів безперервного розвитку та постійного 

самовдосконалення; прагнути професійного зростання, проявляти 

толерантність та готовність до інноваційних змін. 

РН17. Знати місце і значення управлінських систем у вирішенні проблем 

стійкого розвитку публічних адміністрацій, установ, організацій, суб’єктів 

господарювання в контексті забезпечення їх соціальної, економічної та 

екологічної відповідальності. 

РН18. Володіти базовими категоріями та новітніми теоріями, демонструвати 

знання методів і функцій HR-менеджменту, а також сучасних концепцій 

лідерства. 

РН19. Володіти прийомами розробки та впровадження вимог до посад, 

критеріїв відбору та закріплення персоналу. 

РН22. Здійснювати оцінювання результатів діяльності персоналу в процесі 

його використання.  

РН23. Використовувати принципи формування системи адаптації персоналу. 

РН24. Здійснювати стратегічне і повсякденне планування діяльності 

публічних адміністрацій, бізнес-структур; організаційне проектування; 

визначати пріоритети у справах, делегувати повноваження та 

відповідальність, вести облік і аналіз робочого часу; організовувати процес 

виконання завдань відповідно до принципів управління; дотримуватись 

режиму роботи та відпочинку, підтримувати працездатність працівників та 

власну працездатність. 

РН25. Демонструвати навички поєднання усіх видів ресурсів, 

організовування колективної праці щодо досягнення місії та реалізації цілей 

діяльності організації. 

РН26. Застосовувати знання та вміння для створення власного іміджу та 
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вдосконалювати його складові, уміння встановлювати життєві цілі, визначати 

їх пріоритетність, планувати власну кар’єру. 

РН30. Здатність організовувати підготовку, презентації та поширення 

спеціалізованої інформації про діяльність публічної адміністрації, бізнес-

структури, використовуючи комунікаційні PR-технології. 

РН31. Володіти навичками виявлення наявних й очікуваних диспропорцій в 

структурі персоналу для цілей її оптимізації з урахуванням змін. 

Ключові слова Стратегічне управління персоналом, кадрова політика і стратегія 

управління персоналом організації, кадрове планування в організаціях, 

організація набору та відбору персоналу, організування діяльності та 

функції служб персоналу, формування колективу організації, 

згуртованість, соціальний розвиток колективу, оцінювання персоналу, 

управління розвитком і рухом персоналу організації, вивільнення 

персоналу, соціальне партнерство, ефективність управління 

персоналом. 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, семінарських робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Подано у СХЕМІ КУРСУ** 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит у формі тестів в системі МООDLE. Підсумковий кейс 

«Використання методики «центр оцінювання» (Assessment Centеr) в 

цілях відбору персоналу» . Розробка програми адаптації, тренінг 

«Вступ до посади» та завдання служби управління персоналом по 

адаптації нових співробітників. 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін 

«Управлінські рішення», «Психологія», «Управління персоналом», 

«Стратегічне управління персоналом», «Аудит і оцінювання 

управлінської діяльності», 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.  

 

Необхідне обладнання Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни. Вивчення 

навчальної дисципліни не потребує використання спеціального 

програмного забезпечення, крім загально вживаних програм і 

операційних систем. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Ознайомитись із Положенням про контроль та оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного 

університету імені Івана Франка за посиланням  (https://www.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf). 
 

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 

5 

https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf
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цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі 

тестові завдання. 

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  
15 

балів 

Модульний контроль. 

 Модульний контроль проводиться у тестовій письмовій формі за 

окремими варіантами (дистанційно за умови дистанційної форми 

навчання). 

0 – 15 

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 0,25 бала 

5 

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 1 бал 

5 

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 2,5 балів 

5 

балів 

4. Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання  

Відмінно («11-15») – студент в повному обсязі виконав ІР, вільно самостійно та 

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



8 
 

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 («9-10») – 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 («6-8») – 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 («4-5») – 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 4») – 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.  

 

5. Екзамен 

Семестровий екзамен, як форма підсумкового контролю, є обов’язковим для 

всіх студентів.  

Екзаменаційний білет містить 28 завдань, завдання 3-ьох рівнів складності. 

Перший рівень (завдання 1-20) – завдання із вибором відповіді – це теоретичні 

питання, що мають по чотири варіанти відповідей, з яких одна є правильною. За 

кожне правильно виконане завдання студент одержує 0,3 бали (максимально 20  

0,3 = 6,0 балів).  

Другий рівень (завдання 21-26) – практичні завдання з декількома варіантами 

розв’язку. За кожне правильно виконане завдання студенту виставляється 4 бали 

(максимально 6  4,0 = 24,0 бали).  

Третій рівень (завдання 27-28) – практичні завдання з повним обґрунтуванням і 

поясненням одержаних відповідей; розширений виклад відповіді на питання. 

Оцінювання завдань третього рівня проводиться за десятибальною системою 

(максимально 2  10,0 = 20,0 балів) 

Результат екзамену залежить від загальної кількості набраних балів.  

Оцінка одержана на екзамені є остаточною. 

 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним розподілом:  

практичні заняття: максимальна кількість балів 20 

індивідуальна науково-дослідна робота: максимальна кількість балів 

15 

заліковий модуль: 15 балів.  

екзамен: 50 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 
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зарахуванням викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману.  

 

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 екзамену  

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

завершенню курсу. 
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СХЕМА КУРСУ 
 
Тиж. Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

Література. 

Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 

год 

Термін 

виконання 

1. Тема 1. Зміст стратегічного управління людськими ресурсами. 

Цілі стратегічного управління людськими ресурсами. Учасники 

стратегічного управління людськими ресурсами. Роль ділової стратегії 

для стратегічного управління людськими ресурсами. Відмінності між 

управлінням персоналом і управлінням людськими ресурсами. Зміст 

вертикальної відповідності та горизонтальної інтеграції у 

стратегічному управлінні людськими ресурсами. 

Лекція 1,3,5,7,9,11 

Інтернет-ресурси 11-14 

2 Згідно з 

розкладом 

2. Тема 2. Концепції стратегічного управління людськими 

ресурсами. 

Умови реалізації стратегічного управління людськими ресурсами. 

“М’яке” і “жорстке” стратегічне управління людськими ресурсами. 

Підхід, орієнтований на розвиток людських ресурсів. Підхід 

“найкращого практичного рішення”.  Конфігураційний підхід. Моделі 

стратегічного управління людськими ресурсами. 

Лекція 1,3,5,7,9,13 

Інтернет-ресурси 11-14 

2 Згідно з 

розкладом 

2. Тема 1. Зміст стратегічного управління людськими ресурсами. 

Тема 2. Концепції стратегічного управління людськими 

ресурсами. 

Семінарське заняття, 

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота, робота в 

групах, самостійна 

робота. 

 Питання, 

управлінські 

ситуації, кейси 

2 

Згідно з 

розкладом 

3. Тема 3. Аналіз внутрішнього середовища організації для цілей 

стратегічного управління людськими ресурсами. 

Відповідність вимог стосовно людських ресурсів діловій стратегії 

організації. Врахування статевовікової структури колективу 

організації  у реалізації стратегічного управління людськими 

ресурсами. Аналіз стилів роботи працівників, зокрема керівників. 

Діагностика показників розвитку культури організації. 

Лекція 2,4,6,7,10,12 

Інтернет-ресурси 11-14 

2 Згідно з 

розкладом 

4. Тема 4. Аналіз зовнішнього середовища організації для цілей 

стратегічного управління людськими ресурсами. 

Складові зовнішнього середовища організації у контексті 

стратегічного управління людськими ресурсами. Аналіз тенденцій 

ринку праці в Україні та світі. Прогнозування людських ресурсів у 

Лекція 2,4,6,7,10,12 

Інтернет-ресурси 11-14 

2 Згідно з 

розкладом 
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реґіоні. Комп’ютерне моделювання процесів відтворення людських 

ресурсів. Формування портфеля інвестиційних проектів відповідно до 

критерію максимального залучення людських ресурсів. 
4. Тема 3. Аналіз внутрішнього середовища організації для цілей 

стратегічного управління людськими ресурсами. 

Тема 4. Аналіз зовнішнього середовища організації для цілей 

стратегічного управління людськими ресурсами.  

Семінарське заняття, 

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота, робота в 

групах, самостійна 

робота. 

 Питання, 

управлінські 

ситуації, кейси 

2 

Згідно з 

розкладом 

5. Тема 5. Зміст стратегічного управління людськими ресурсами 

державного органу. 

Державна кадрова політика: її роль і місце у державному управлінні. 

Кадрова політика державного органу як основа формування стратегії 

управління людськими ресурсами. Стратегічне управління державним 

органом як передумова стратегічного управління його людськими 

ресурсами. Стратегія управління людськими ресурсами у державному 

органі. Реалізація стратегії управління людськими ресурсами. 

Лекція 1,3,5,7,9 

Інтернет-ресурси 11-14 

2 Згідно з 

розкладом 

6. Тема 6. Система стратегічного управління людськими ресурсами 

державного органу. 

Основні об’єкти стратегічного управління людськими ресурсами 

державного органу. Основні суб’єкти стратегічного управління 

людськими ресурсами державного органу. 

Лекція 1,3,5,7,9 

Інтернет-ресурси 11-14 

2 Згідно з 

розкладом 

6. Тема 5. Зміст стратегічного управління людськими ресурсами 

державного органу. 

Тема 6. Система стратегічного управління людськими ресурсами 

державного органу. 

 

Семінарське заняття, 

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота, робота в 

групах, самостійна 

робота. 

 Питання, 

управлінські 

ситуації, кейси 

2 

Згідно з 

розкладом 

7. Тема 7. Технології управління людськими ресурсами державного 

органу. 
Конкурсний відбір та призначення на посади державної служби. 

Проходження та припинення державної служби 

Лекція 2,4,6,7,10,12 

Інтернет-ресурси 11-14 

2 Згідно з 

розкладом 

8. Тема 7. Технології управління людськими ресурсами державного 

органу. 

Управління ефективністю службової діяльності. Підвищення рівня 

професійної компетентності державного службовця, професійний 

розвиток і планування кар’єри. Заохочення і соціальні гарантії 

державного службовця. 

Лекція 1,3,5,7,9 

Інтернет-ресурси 11-14 

2 Згідно з 

розкладом 
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8. Тема 7. Технології управління людськими ресурсами державного 

органу. 

Семінарське заняття, 

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота, робота в 

групах, самостійна 

робота. 

 Питання, 

управлінські 

ситуації, кейси 

2 

Згідно з 

розкладом 

9. Тема 8. Формування колективу організації. Аналіз стратегічних 

можливостей команди і командоутворення в органах влади.  

Колектив як соціальна група. Ознаки колективу: єдність мети, умовна 

відокремленість, організаційна та  територіальна єдність. Функції 

колективу та його різновиди в організації. Роль керівника та 

менеджера з персоналу у формуванні колективу. Види структур 

трудового колективу: функціональна, професійно-кваліфікаційна, 

соціально-демографічна, вікова, соціальнопсихологічна, соціально-

класова.  

Колектив як вища форма внутрішньої організації групи. Ознаки 

колективу. Принципи та етапи процесу створення трудового 

колективу. 

Лекція 2,4,6,7,9,11 

Інтернет-ресурси 11-14 

2 Згідно з 

розкладом 

10. Тема 9. Оцінювання ефективності стратегії управління 

корпоративною культурою. 

Роль корпоративної культури у формуванні колективу організації: 

норми, цінності, традиції. Формальна і неформальна структура 

трудового колективу. Типи формальних груп в організації. Фактори 

утворення неформальних груп та основні ознаки їх існування. 

Різновиди малих груп в управлінні персоналом. Чинники ефективної 

роботи групи. Специфіка жіночих колективів. Моделі взаємодії  

людини і навколишнього середовища. Проблеми і способи 

встановлення взаємодії людини і організаційного оточення. Підходи 

до проектування взаємодії людини і організації.  Навчання при вході в 

організацію. 

Лекція 2,4,6,7,9,11 

Інтернет-ресурси 11-14 

2 Згідно з 

розкладом 

10. Тема 9. Оцінювання ефективності стратегії управління 

корпоративною культурою. 

 

Семінарське заняття, 

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота, робота в 

групах, самостійна 

робота. 

 Питання, 

управлінські 

ситуації, кейси 

2 

Згідно з 

розкладом 
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11. Тема 10. Згуртованість та соціальний розвиток колективу. 

Згуртованість колективу: сутність і стадії. Особливості управління 

персоналом на етапах розвитку колективу. Колективи згуртовані, 

розчленовані та роз’єднані. Фактори, що впливають на згуртованість 

колективу. Поняття про команду та командну роботу в управлінні 

персоналом. Колектив і команда: спільне та відмінне. 

Соціально-психологічні особливості колективу як об’єкта управління. 

Психологічна сумісність членів колективу та чинники, що її 

обумовлюють. Соціальні ролі особистості. Вимоги до психологічних 

якостей працівників і керівників сучасних організацій.  

Лекція 4,7,9,10 

Інтернет-ресурси 11-14 

2 Згідно з 

розкладом 

12. Тема 10. Згуртованість та соціальний розвиток колективу. 

 

Методи вивчення соціально-психологічного клімату в колективі. 

Соціоніка як новий науковий підхід до вивчення індивідуально-

психологічних особливостей людини. Соціонічні типи. Екстраверти та 

інтроверти. Раціоналісти та ірраціоналісти. Відносини між 

представниками різних соціотипів /інтертипні відносини/. Сутність і 

значення соціального розвитку колективу. Зміст, етапи розробки 

проекту, затвердження та реалізація плану соціального розвитку. 

Характеристика основних розділів і документальне відображення. 

Методи збирання соціальної інформації. 

Лекція 3,4,7,9 

Інтернет-ресурси 11-14 

2 Згідно з 

розкладом 

12. Тема 10. Згуртованість та соціальний розвиток колективу. 

 

Семінарське заняття, 

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота, робота в 

групах, самостійна 

робота. 

 Питання, 

управлінські 

ситуації, кейси 

2 

Згідно з 

розкладом 

13. Тема 11. Реалізація стратегії підготовки і підвищення кваліфікації 

державних службовців. Інструментальні засоби електронного 

офісу публічного службовця. 

Визначення перспективних змін у складі людських ресурсів. 

Стратегічне планування підвищення кваліфікації і стажування. 

Стратегічне планування обсягів підготовки фахівців для потреб органу 

влади, державної установи, регіону, галузі. 

Лекція 2,6,7,10,11,19,20 

Інтернет-ресурси 11-14 

2 Згідно з 

розкладом 

14. Тема 12. Застосування балансових методів у стратегічному 

управлінні людськими ресурсами. 

Балансові розрахунки додаткової потреби організації в працівниках. 

Застосування моделі міжгалузевого балансу для визначення потреби 

Лекція 3,5,9,14,19,20 

Інтернет-ресурси 11-14 

2 Згідно з 

розкладом 
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галузей економіки реґіону в людських ресурсах. 

14. Тема 11. Реалізація стратегії підготовки і підвищення кваліфікації 

державних службовців. Інструментальні засоби електронного 

офісу публічного службовця. 

Семінарське заняття, 

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота, робота в 

групах, самостійна 

робота. 

 Питання, 

управлінські 

ситуації, кейси 

2 

Згідно з 

розкладом 

15. Тема 13. Модернізація публічної служби. 

Сучасні парадигми публічної служби в умовах глобалізаційних та 

євроінтеграційних процесів. Модернізація публічної служби в Україні 

як пріоритетний напрям реформування державного управління та 

місцевого самоврядування. Напрямки реформування та модернізації 

публічної служби в Україні. Забезпечення якості публічної служби як 

ключовий 

напрям її модернізації 

Лекція 2,4,6,11,18,19,20 

Інтернет-ресурси 11-14 

2 Згідно з 

розкладом 

16. Тема 14. Ефективність управління персоналом. 

Система економічних, соціальних та організаційних показників 

управління персоналом: сутність та зміст. Критерії ефективності 

управління персоналом. Комплексна оцінка ефективності управління 

персоналом: сутність, переваги та недоліки у застосуванні. Методи 

оцінювання ефективності результатів роботи персоналу.  

Взаємозалежність ефективності діяльності організації та результатів 

роботи персоналу. Показники оцінювання ефективності діяльності 

підрозділів з управління персоналом. Ефективність витрат на 

персонал. Роль кадрового аудиту та кадрового консультування в 

підвищенні ефективності управління персоналом. 

 

Лекція 2,4,6,11,18,19,20 

Інтернет-ресурси 11-14 

2 Згідно з 

розкладом 

16. Заліковий модуль Семінарське заняття  Тестові завдання 

2 

Згідно з 

розкладом 

 
 


