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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Дисципліна «Теорія та практика кадрової політики» націлена на формування бази 

знань, необхідної для ефективної підготовки фахівців з управління кадрами у сферах 

державного управління та місцевого самоврядування, державної служби, регіонального 

розвитку, діяльності бізнес-структур. Програма навчальної дисципліни спрямована на те, 

щоб дати слухачам знання теоретичних основ дисципліни та можливість застосування ними 

здобутих знань, умінь та навичок на практиці. 

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни є теоретичні та практичні аспекти реалізації 

кадрової політики держави й організації в Україні, шляхи формування, проблеми 

вдосконалення, процеси планування, організації, мотивації і контролю розвитку кадрового 

потенціалу держави та бізнес-структур. 

Мета викладання дисципліни 

Мета навчальної дисципліни: формування цілісного уявлення про кадрову політику 

органів публічного управління та адміністрування,  бізнес-структур як особливий вид 

професійної діяльності і наукового знання, 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 у приватному секторі. 

Основні завдання 

Основні завдання навчальної дисципліни:  

– 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 організації та систему стратегічного 

менеджменту персоналу;  

– оволодіння знаннями щодо формування кадрового складу організації та стратегії 

інноваційного розвитку кадрового потенціалу. 

 

Вимоги до знань і умінь: 

а) знати:  

-  сутність та теоретико-методологічні засади кадрової політики у публічній та приватній 

сферах;  

-  понятійно-категорійний апарат дослідження кадрової політики; 

-  об'єкт, мету, принципи та завдання кадрової політики; 

-  сучасні підходи до формування кадрової політики органів публічного управління та бізнес-

структурах  

-  різні типи кадрової політики, її складові елементи та аспекти реалізації; 

- сутність, форми та види кадрових процесів; 

- механізми формування і реалізації кадрової політики на державній службі;  



- нормативно-правові акти, що регулюють кадрову політику органів публічного управління 

та адміністрування;  

- планування роботи з кадрами та основи кадрового менеджменту;  

- зарубіжний досвід кадрової політики; 

- специфіку здійснення державної кадрової політики в Україні.  

 

б) уміти:  
– визначати основну мету, напрямки та типи кадрової політики держави та організації; 

- розрізняти два рівні кадрової політики: теоретичний та прикладний; 

- налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та розв’язувати 

конфлікти; 

- розуміти закономірності розвитку кадрових процесів в органах державної влади та їх 

апаратах;  

– критично осмислювати проблеми та розв’язувати складні завдання у сфері кадрової 

політики органів публічного управління та адміністрування, бізнес-структур; 

- враховувати особливості здійснення державної кадрової політики в контексті становлення 

та розвитку державної служби в Україні; 

– розробляти та реалізовувати заходи щодо адаптації та впровадження кращих вітчизняних 

та зарубіжних практик формування та реалізації кадрової політики органів публічного 

управління та організацій. 

 

Вивчення дисципліни «Теорія та практика кадрової політики» повинно забезпечувати 

необхідний рівень сформованості вмінь: 

Назва рівня  

сформованості вміння 

Зміст критерію рівня  

сформованості вміння 

1. Репродуктивний 
Вміння відтворювати знання, передбачені даною 

програмою 

2. Алгоритмічний 
Вміння використовувати знання в практичній 

діяльності при розв'язуванні типових ситуацій 

3. Творчий 

Здійснювати евристичний пошук і використовувати 

знання для розв'язання нестандартних завдань та 

проблемних ситуацій 

Програма складена на 3 кредити.  

Форми контролю: заліковий модуль, екзамен. 

 

Програмні компетентності та результати навчання 

ОПП 

«Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах» 

 

 

ІК1 Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та 

адміністрування та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.  

ЗК01 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК02 Здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до спільної мети, 

бути лідером, діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК03 Здатність розробляти та управляти проєктами 



ЗК04 Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і культурний 

рівні. 

ЗК05 Здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати сучасні комунікаційні 

технології. 

ЗК06 Здатність до професійного спілкування іноземною мовою.  

ЗК07 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

СК01 Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та 

розв’язувати конфлікти. 

СК07 Здатність самостійно готувати проєкти нормативно-правових актів, аналітичні 

довідки, пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на 

різних рівнях публічного управління та адміністрування. 

СК08 Здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-економічних систем 

на вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях. 

СК10 Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції.  

СК11 Здатність формувати кадрову стратегію в сучасних умовах, здійснювати набір, 

відбір, оцінку персоналу, розробляти ефективну систему мотивації та оплати праці, створення 

сприятливих умов навчання, професійної підготовки й перепідготовки, саморозвитку 

персоналу організації. 

СК12 Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій управління 

персоналом, розробляти та впроваджувати інноваційні технології в управлінні персоналом в 

органах публічної влади та бізнес-структурах. 

СК13 Здатність ініціювати, планувати та управляти змінами в організації для 

вдосконалення існуючих та розроблення нових управлінських систем. 

СК14 Здатність вивчати та впроваджувати новітній досвід управлінської роботи, 

удосконалювати інструментарій та відповідні стандарти. 

7. Програмні результати навчання 

РН01 Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної 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.  

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. 

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 Уміти використовувати методологію та інструментарій управління: людськими 

ресурсами, інноваціями, ризиками, проектами, змінами, якістю. 

РН15 Володіти базовими категоріями та новітніми теоріями, демонструвати знання 

методів і функцій, застосовувати інструментарій HR-менеджменту в організаціях публічної 

сфери або інших сфер господарювання, а також сучасні концепції лідерства. 

РН16 Застосовувати набуті знання щодо фактів, методів, правил і принципів в управлінні 

персоналом з метою забезпечення ефективного функціонування суб’єктів управління та 

адміністрування у конкретних практичних ситуаціях. 

РН17 Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя, дотримуватися 

принципів безперервного розвитку та постійного самовдосконалення; прагнути професійного 

зростання, проявляти толерантність та готовність до інноваційних змін, уміти встановлювати 

життєві цілі, визначати їх пріоритетність, планувати власну кар’єру. 

 



2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

“ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ» 

 

Тема 1. Теоретико-методологічні засади формування й реалізації кадрової 

політики  

Тема 2. Основи сучасної державної кадрової політики  

Тема 3. Механізми та методи здійснення кадрової політики  

Тема 4. Кадрова політика  у сфері публічного управління 

Тема 5. Основи кадрового менеджменту. Планування роботи з кадрами  

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

публічного управління  

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

кваліфікації управлінських кадрів  

Тема 8. Кадрова політика у сфері матеріального та соціального забезпечення 

публічних службовців  

Тема 9. Кадрова політика у сфері матеріального та соціального забезпечення 

публічних службовців  

Тема 10. Кадрова політика та кадрова стратегія організації в ринкових умовах. 

Стратегічне управління персоналом  

Тема 11. Формування кадрового складу організації  

Тема 12. 

Тема 13. 

Особливості формування кадрової еліти організації 

Гендерна політика як інтегруючий компонент державної кадрової 

політики  

Тема 14. Державна кадрова політика України на сучасному етапі 

 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Теоретико-методологічні засади формування й реалізації кадрової політики  

Кадрова політика як об’єкт наукового пізнання та навчальна дисципліна. Два рівні кадрової 

політики: теоретичний і прикладний. Зв’язок кадрової політики з іншими дисциплінами. 

Понятійно-категорійний апарат дослідження кадрової політики. Кадрова політика у системі 

публічного управління та адміністрування. Об’єкт, мета, складові елементи, принципи, 

аспекти реалізації  кадрової політики. Типи кадрової політики. Кадрові процеси: сутність 

форми та види. 

Тема 2. Основи сучасної державної кадрової політики 

Історичний досвід здійснення державної кадрової політики. Зарубіжний досвід реалізації 

державної кадрової політики. Американська, європейська, японська модель управління 

кадровим забезпеченням. Зміст і характерні риси сучасної державної кадрової політики. 

Стратегія державної кадрової політики. Мета, основні цілі та завдання, етапи реалізації 

стратегії державної кадрової політики. Робота з кадрами – найважливіший засіб реалізації 

державної політики втілення національних інтересів. 

Тема 3. Механізми та методи здійснення кадрової політики. 

Механізм нормативно-правового забезпечення системи управління кадрами. 

Співвідношення державної кадрової політики та управління персоналом на державній 

службі. Трудове законодавство України. Колективний договір.  

   Механізм методичного та інформаційного забезпечення системи управління кадрами. 

Соціально-психологічні способи реалізації механізмів кадрової політики. Методи  кадрової 

політики.  



 

Тема 4. Кадрова політика  у сфері публічного управління. 

Кадрова політика у сфері державної служби. Служба управління персоналом(СУП) та 

її відмінність від відділу кадрів. Управління людськими ресурсами. Закони України «Про 

державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Положення про 

службу управління персоналом державного органу», як такі що визначають становлення 

кадрового потенціалу.  

Управління державною службою в Україні. Національне агентство України з питань 

державної служби (НАДС). 

 

Тема 5. Основи кадрового менеджменту. Планування роботи з кадрами. 

Сутність кадрового менеджменту. Кадровий менеджмент та його функції. 

Особливості планування роботи з кадрами. Основні вимоги до змісту планів по роботі 

з кадрами, організація їх підготовки, виконання, контроль за здійсненням. Організація 

планування індивідуальної роботи з кадрами, оцінка їх роботи. Професійно-кваліфікаційні 

характеристики.  

Загальні вимоги до професії “державний службовець”. Типові професійно-

кваліфікаційні характеристики посад державних службовців. Вимоги до державних 

службовців. Застосування моделі компетентності та профілів компетентності для управління 

персоналом у системі державної служби. 
 

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

органів публічного управління 

Умови вступу на державну службу. Призначення на посаду. Присяга державного 

службовця. Планування службової кар’єри. Конкурс на заміщення посади. Випробувальний 

термін при заміщенні посади. Порядок присудження рангів. Організація і порядок 

проведення оцінювання результатів службової діяльності державного службовця. Стаж 

державної служби. Підстави припинення державної служби. Відставка і звільнення 

державного службовця. 

 

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

управлінських кадрів 

  Структура системи підготовки. перепідготовки, підвищення кваліфікації персоналу у 

публічній сфері. Система організації навчання керівних кадрів в Україні, її завдання та 

функції. Роль Національної академії державного управління при Президентові України в 

системі освіти державних службовців та осіб місцевого самоврядування. Школа вищого 

корпусу державної служби, її завдання та місце в системі освіти в Україні. Апаратне 

професійне навчання. Стажування працівників. Проблеми і перспективи навчання державних 

службовців.  

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

службовців 

Кадрове забезпечення органів влади. Поняття і сутність управління керівним 

персоналом у сфері державної служби. Добір, розстановка і висунення керівних кадрів. 

Планування службової кар’єри. Кадровий потенціал органів державної влади й місцевого 

самоврядування та його розвиток. Просування державного службовця по службі. 



Підвищення рівня професіоналізму державних службовців. Резерв керівних кадрів та робота 

з ним. Критерії добору до кадрового резерву. Механізми формування вищої політичної еліти.  

Тема 9. Кадрова політика у сфері матеріального та соціального забезпечення 

публічних службовців 

 Оплата праці державного службовця. Гарантії та компенсації у сфері оплати праці. 

Мінімальний розмір посадового окладу на посаді державної служби. Надбавка за ранг. 

Надбавка за вислугу років на державній службі. Преміювання державних службовців. 

Заохочення за особливі службові досягнення: дострокове присвоєння рангу; представлення 

до відзнаки державного органу; представлення до урядової відзнаки (подяка, почесна 

грамота тощо); представлення до державної нагороди. Соціально-побутове забезпечення 

державного службовця. Пенсійне забезпечення та грошова допомога державного службовця. 

Відпустки державного службовця.  

 

Тема. 10. Кадрова політика та кадрова стратегія організації в ринкових умовах 
Суть, мета та головні цілі кадрової політики організації. Роль кадрової політики у 

процесі управління організацією. Різновиди кадрової політики. Елементи кадрової політики. 

Напрями здійснення кадрової політики в організації. Шляхи вдосконалення кадрової 

політики в ринкових умовах. 

Кадрова політика як сукупність напрямів реалізації кадрової стратегії. Взаємозв’язок 

між кадровою політикою та кадровою стратегією. Типи кадрових стратегій. Партнерська 

кадрова стратегія. Кадрова стратегія асиміляції персоналу. Кадрова стратегія спільності 

цінностей. Стратегічне управління персоналом. 
 

Тема 11. Формування кадрового складу організації 
Сучасні персонал-технології. Ринок професіоналів. Лізинг персоналу. Особливості 

формування ефективної команди організації. Оптимальний стиль керівництва. Організація 

командної роботи. Поняття коучингу як особливого стилю менеджменту персоналу.  

 

Topic 11. Formation of personnel of the organization 

Modern personnel technologies. Market professionals. Staff leasing. Features of forming an 

effective team of the organization. Optimal leadership style. Organization of teamwork. The 

concept of coaching as a special style of personnel management. 

 

 

Тема 12. Особливості формування кадрової еліти організації 
Особливості формування кадрової еліти організації. Керівник, роль, вимоги та якості. 

Теорії лідерства, моделі та стиль керівництва. Влада та авторитет керівника. Комплексна 

оцінка управлінського персоналу. Жінка-лідер у бізнес-структурах. 
 

Тема 13. Гендерна політика як інтегруючий компонент державної кадрової 

політики 

 Суть гендерної політики. Гендерна роль. Ґендерні стратегії .Приклади державних 

гендерних політик. Аналіз динаміки демографічних процесів в Україні. Проблеми 

гендерного дисбалансу. Мета здійснення гендерної політики. Напрями реалізації ґендерної 

політики. Гендерна політика в системі державного управління та державної служби. 

Гендерні аспекти у бізнес-структурах. 

 

Тема 14. Державна кадрова політика України на сучасному етапі 

Сучасний стан та особливості державної кадрової політики в Україні. Система 

управління кадрами. Система організаційної роботи з кадрами. Планування роботи з 



кадрами. Формування складу керівних кадрів, персоналу управління. Шляхи реформування 

державної кадрової політики в Україні. Контроль у сфері державної кадрової політики. 
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