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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  
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-  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» 

 

Інтегральна 

компетентність (ІК) 

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 
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характеризується невизначеністю умов і вимог.  

Загальні 

компетентності (ЗК) 

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.  

ЗК07. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

Спеціальні (фахові, 

предметні) компе-

тентності (СК) 

СК01. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, 

попереджати та розв’язувати конфлікти.  

 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

(СК) Освітньої 

програми  

 

 

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 систем 

управління. 

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.  

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.  

Програмні 

результати 

навчання  за 

Освітньою 

програмою 

За Освітньою програмою 

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. 

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

  

 

РОЗДІЛ 2.  ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

“ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ” 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та найменування  галузі знань: 

28  “Публічне управління та адміністрування” 

 

Цикл дисциплін за навчальним планом: 

Професійної та практичної підготовки 

Код та назва спеціальності: 281  “Публічне 

управління та адміністрування” 

Освітній  ступінь: 

магістр 

Освітньо-професійна програма:  

«Управління персоналом в органах публічної 

влади та бізнес-структурах» 

Методи навчання: 

 лекції, семінарські заняття, самостійна 

робота, ІНДЗ (творчі завдання), робота в 

бібліотеці, Інтернеті, аналіз статистичних 

даних, складання схем, таблиць тощо 
Курс: І-ІІ 

Семестр: 3 

 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин  

Кількість 

аудиторних 

годин 

Лекції 
Семінари 

 

Заліки 

по 

модулях 

 

Самостій

на робота 

студента 

(СРС) 

Індивіду-

альна 

робота 

студента 

(ІР) 

3 90 24 12 10 2 44 22 

Кількість змістових модулів (тем) 
Кількість заліків по 

модулях 
Вид контролю 

14 1 
Поточний контроль, 

екзамен 

 

 

РОЗДІЛ 3. 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  
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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 

 

 

РОЗДІЛ 4.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ» 

 

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 
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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 
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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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РОЗДІЛ 6.  ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

розділу, 

теми 

(змістові 

модулі) 

Назва розділу, теми  

(змістового модуля) 

Кількість годин за  

ОПП 

Розподіл 

аудиторних 

годин 

в
сь

о
г
о

 

у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
а
р

и
  

Ауди-

торні 

СРС/ 

ІНДЗ  

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ  

1 

Теоретико-методологічні засади 

формування й реалізації кадрової 

політики  

4 4  2 2 

2 
Основи сучасної державної кадрової 

політики  
4 4  2 2 

3 
Механізми та методи здійснення кадрової 

політики  
2 2  2  

4 
Кадрова політика  у сфері публічного 

управління 
4 4  2 2 

5 
Основи кадрового менеджменту. 

Планування роботи з кадрами  
2 2  2  

6 

Кадрова політика у сфері формування 

персоналу, керівних кадрів органів 

публічного управління  

9  6/3   

7 

Кадрова політика у сфері підготовки, 

перепідготовки, підвищення кваліфікації 

управлінських кадрів  

9  6/3   

8 

Кадрова політика у сфері матеріального 

та соціального забезпечення публічних 

службовців  

7  5/2   

9 

Кадрова політика у сфері матеріального 

та соціального забезпечення публічних 

службовців  

9  6/3   

10 

Кадрова політика та кадрова стратегія 

організації в ринкових умовах. 

Стратегічне управління персоналом  

11 2 6/3  2 

11 
Формування кадрового складу організації 

Formation of personnel of the organization 2   2  

12 
Особливості формування кадрової еліти 

організації 8  5/3   

13 
Гендерна політика як інтегруючий 

компонент державної кадрової політики 7  5/2   

14 
Державна кадрова політика України на 

сучасному етапі 10  5/3  2 

Заліки по модулях 2 2   2 



14 

 

Разом годин 90 24 44/22 12 12 
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РОЗДІЛ 7.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

7. 1  Календарно-тематичний план лекційних занять 

№ 

заняття 
Тема лекційного заняття 

Кількість 

годин 

1 2 3 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1  

1. 
Теоретико-методологічні засади формування й реалізації кадрової 

політики  2 

2. Основи сучасної державної кадрової політики  2 

3. Механізми та методи здійснення кадрової політики  2 

4. Кадрова політика  у сфері публічного управління 2 

5. Основи кадрового менеджменту. Планування роботи з кадрами  2 

6. 
Формування кадрового складу організації  

Formation of personnel of the organization 2 

Разом годин 12 

 

7. 2  Календарно-тематичний план семінарських 

(практичних) занять, заліків по модулях 

 

№ 

занятт

я 

Тема семінарського заняття.  

Заліки по модулях 

Кількість 

годин  

1 2 3 

1. 
Теоретико-методологічні засади формування й реалізації кадрової 

політики  
2 

2. Основи сучасної державної кадрової політики  2 

3. Кадрова політика  у сфері публічного управління 2 

4. Кадрова політика та кадрова стратегія організації в ринкових умовах 2 

5. Державна кадрова політика України на сучасному етапі 2 

6. Заліковий модуль 2 

Разом годин 12 
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7.3  Графік  консультацій 

№ 

з/п 
Назва розділу, теми, зміст консультації 

Кількість 

 годин  

1. Консультація щодо виконання самостійної роботи 1 

2. Консультація щодо виконання ІНДЗ 1 

3. Консультація щодо проведення залікового модуля 2 

4. Передекзаменаційна консультація 2 

Разом годин 6 

 

РОЗДІЛ 8.  ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

Питання для підсумкового контролю 

1. Яке місце посідає дисципліна «Теорія та практика кадрової політики» в системі 

професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування? 

2. Розкрийте мету і завдання дисципліни «Теорія та практика кадрової політики». 

3. Що є предметом дисципліни «Теорія та практика кадрової політики»? 

4. Охарактеризуйте місце дисципліни в системі суспільних наук. 

5. Дайте визначення поняття «кадрова політика» і обґрунтуйте різницю між широким і 

вузьким розумінням цього терміну. 

6. Дайте визначення поняття «державна кадрова політика», розкрийте її мету, завдання 

та об’єкт. 

7. Які вимоги ставляться до державної кадрової політики на сучасному етапі? 

8. Назвіть загальні та специфічні принципи здійснення державної кадрової політики. 

9. Охарактеризуйте основні проблеми, які зараз вирішує державна кадрова політика в 

Україні. 

10. На основі яких нормативно-правових актів здійснюється державна кадрова політика в 

Україні? 

11. Кадрові процеси: сутність, форми та види. 

12. Порівняйте два способи кадрового відтворення: стихійний і керований. 

13. Охарактеризуйте три етапи формування та проектування кадрової політики в 

організації: нормування, програмування та моніторинг персоналу. 

14. Визначте мету та основні завдання кадрової політики організації. 

15. Назвіть основні напрями та цілі кадрової політики організації. 

16. Основні типи кадрової політики: пасивна, реактивна, превентивна, активна.  

17. Назвіть основні принципи кадрової політики організації. 

18. Порівняйте два види кадрової політики: відкриту та закриту. 

19.  Охарактеризуйте два підвиди активної кадрової політики: раціональну та 

авантюристичну.  

20. Історичний досвід здійснення державної кадрової політики в Україні. 

21. Що спільного мають і чим відрізняються моделі державної кадрової політики 

адміністративно-командної та сучасної систем? 

22. Особливості американської моделі управління кадровим забезпеченням. 

23. Характерні риси європейської  моделі управління кадровим забезпеченням. 



17 

 

24. Принципи азіатської моделі управління кадровим забезпеченням. 

25. Дайте визначення поняття «кадрова робота». Охарактеризуйте контексти кадрової 

роботи. 

26. Порівняйте рівні роботи з кадрами: мікро-, мезо- та макрорівень. 

27.  Основні етапи процесу управління персоналом. 

28. Назвіть основні напрями кадрової роботи. 

29. Назвіть складові роботи з кадрами та охарактеризуйте їх. 

30. Механізм нормативно-правового забезпечення системи управління кадрами.  

31. Механізм методичного та інформаційного забезпечення системи управління кадрами.  

32. Трудове законодавство України. Колективний договір.  

33. Методи  кадрової політики.  

34. Кадрова політика у сфері державної служби.  

35. Служба управління персоналом та її відмінність від відділу кадрів.  

36. Що визначає Закон України «Про державну службу»? Які розділи він включає? 

37.  Охарактеризуйте «Положення про службу управління персоналом державного 

органу».  

38. Управління державною службою в Україні. Національне агентство України з питань 

державної служби (НАДС): структура та функції. 

39. Яка нормативно-правова база сприяє науково-методичному і методологічному 

забезпеченню розвитку кадрів у сфері державної служби? 

40. Які основні завдання і роль Національного управління державної служби України у 

роботі з кадрами? 

41. Охарактеризуйте організаційну структуру системи управління кадрами в органах 

державної влади. 

42. Які організаційні підрозділи відповідають за виконання кадрової роботи в органах 

виконавчої влади та які їх функції? 

43. Якою є структура та основний зміст роботи кадрових служб? Визначте основні права, 

обов’язки та сфери відповідальності. 

44. Охарактеризуйте співвідношення державної кадрової політики та управління 

персоналом на державній службі. 

45. Назвіть види і методи планування роботи з кадрами. 

46. Охарактеризуйте основні етапи прогнозування розвитку кадрів. 

47. Кадровий менеджмент та його функції. 

48. Система підготовки. перепідготовки, підвищення кваліфікації персоналу. 

49. Кадрове забезпечення органів влади. 

50. Стратегічне управління персоналом. 
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РОЗДІЛ 9.  МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

9.1  Таблиця оцінювання (визначення рейтингу) 

навчальної діяльності студентів 

Поточний та модульний контроль Індивідуальна 

робота студента 

(ІНДЗ) 
 

ЕКЗАМЕН 

 

Заохочу-

вальні 

бали 

 

 

РАЗОМ 

100 балів 

Семінарські, 

заняття 

Заліковий 

модуль  

15 занять  

по 5 балів=25 балів 
15 балів 

 

10 балів 

50 балів 50 балів 

 

 

9.2  Система нарахування рейтингових балів 

та критерії оцінювання знань студентів 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 

Бали 

рейтингу 

1 2 3 

1. Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 
До 5 

балів 

 розгорнутий, вичерпний виклад змісту питання; 

 повний перелік необхідних для розкриття змісту питання категорій та законів; 

 правильне розкриття змісту категорії та законів, механізму їх взаємозв’язку і 

взаємодії; 

 здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та 

самостійно робити логічні висновки і узагальнення, знання історії створення таких 

теорій;  

 уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і 

характеризувати їх риси та форми виявлення;  

 використання актуальних фактичних та статистичних даних, матеріалів останніх 

подій в економічній сфері в країні та за її межами;  

 знання необхідних законів і нормативних матеріалів України під час розкриття 

питань; 

5 балів 

 порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного з 

пунктів, указаних вище (якщо він  потрібний для вичерпного розкриття питання); 

 при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами все ж 

таки студентом допущені помилки під час використання цифрового матеріалу, 

посилання на конкретні історичні періоди та факти, неточності у формулюванні 

термінів і категорій, проте з допомогою викладача він швидко орієнтується і 

знаходить правильні відповіді 

4 бали 

 порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття трьох з пунктів, 

указаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного розкриття питання); 

 одночасно мають місце усі типи недоліків, які характеризують критерії оцінки 

”добре”; 

 відповідь малообґрунтована, неповна; 

 студент не знайомий з законодавчими матеріалами, статистичними даними  з 

фінансових та загальноекономічних питань; 

 у відповіді відсутні належні докази і аргументи, зроблені висновки не відповідають 

загальноприйнятим, хибні; 

 студент лише з допомогою викладача може зрозуміти та виправити свої помилки 

3 бали 
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 не розкрито жодного з  пунктів, указаних вище; 

 характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент неправильно зрозумів суть 

питання чи не знає правильної відповіді; 

 допущені грубі помилки і студент не може їх виправити 

2 бали 

  

 студент не готовий до заняття. 0-1 бал 

2. Самостійна робота студентів (СРС) 
До 5 

балів 

 розгорнутий, вичерпний виклад змісту питань; 

 опрацювання необхідних законів і нормативних матеріалів України під час розкриття 

питань; 

 повний перелік необхідних для розкриття змісту питань категорій та законів; 

 використання актуальних фактичних та статистичних даних, матеріалів періодичної 

преси щодо  останніх подій в економічній сфері в країні та за її межами; 

 посилання на опрацьовані джерела при висвітленні питань семінарського заняття; 

5-4 бали 

 самостійна робота виконана, але не в повному обсязі 3-1 бали 

 самостійна робота не виконана  0 балів 

4. Індивідуальна науково-дослідна робота 
До 10  

балів 

 глибоке розкриття проблем, відображення власної позиції, опрацювання 

додаткових джерел літератури,  використання практичних матеріалів, виступ 

перед групою 

10-8 

балів 

 робота суто компілятивного рівня 7-1 балів 

 робота не виконана 0 балів 

5. Заохочувальні бали 

5.1. Доповідь на науковій конференції з тематики дисципліни за рівнями:  

▪ міжвузівська 0-15 

▪ у вузі 0-10 

5.2. Участь у студентських олімпіадах:  

▪ переможець 0-10 

▪ призер 0-7 

▪ учасник 0-5 

5.3. Наукова стаття з тематики дисципліни  

▪ у виданнях факультету 0-5 

▪ в інших наукових виданнях 0-10 

▪ у міжнародних виданнях 0-15 

5.  Залік по модулю 
До 15 

балів 

Встановлено 3 рівні складності завдань.  

1. Перший рівень (завдання 1-10) – тестові завдання із вибором відповіді. 

Тестове завдання вважається виконаним правильно, якщо в картці тестування записана 

одна правильна відповідь. За кожне правильно виконане тестове завдання 

студенту  виставляється  0,5 бала. 

 

5 

2 Другий рівень (завдання 11-15) – завдання з короткою відповіддю.  

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо студент дав 

вірні визначення, тлумачення, пояснення. За кожне завдання студент отримує 1 

бал. 

 

5 

3. Третій рівень (завдання 16) – теоретичне питання.  

В цьому завданні потрібно послідовно та логічно відповісти на поставлене питання. 

 

5 
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6. Екзамен 
До 50 

балів 

Встановлено 3 рівні складності завдань.  

2. Перший рівень (завдання 1-10) – тестові завдання із вибором відповіді. 

Тестове завдання вважається виконаним правильно, якщо в картці тестування 

записана одна правильна відповідь. За кожне правильно виконане тестове завдання 

студенту  виставляється  2 бали. 

20 балів 

2 Другий рівень (завдання 11-15) – завдання з короткою відповіддю.  

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо студент дав 

вірні визначення, тлумачення, пояснення. За кожне завдання студент отримує 4 

бали. 

20 балів 

3. Третій рівень (завдання 16) – теоретичне питання.  

В цьому завданні потрібно послідовно та логічно відповісти на поставлене питання. 

За завдання студент отримує 10 балів. 
10 балів 

 

 

9.3  Шкала оцінювання успішності студентів 

за результатами підсумкового контролю 

 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен 

 

A 90 – 100       5 відмінно 

 

B 81 – 89 
4 

дуже добре 

C 71 – 80 добре 

D 61 – 70 
3 

задовільно 

E 51 – 60 достатньо 

FX 26 – 50 2 незадовільно 

F 0 – 20 2 
незадовільно  

(без права перездачі) 

Шкала підсумкового контролю використовується для виставлення екзаменаційних 

оцінок 

 

РОЗДІЛ 10.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

“ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ» 

Викладання дисципліни “Теорія та практика кадрової політики” супроводжує наступне 

методичне забезпечення. 

1. Державні стандарти освіти.  

2. Навчальні та робочі навчальні плани. 

3. Навчальна програма. 

4. Робоча програма. 

5. Плани семінарських занять та методичні матеріали з їх проведення.  

6. Методичні матеріали до виконання самостійної роботи. 

7. Індивідуальні науково-дослідні завдання (ІНДЗ).  

8. Тестові завдання для проведення поточного контролю (текстові та електронні варіанти). 

9. Завдання для підсумкового контролю (екзаменаційні білети). 

10. Опорні конспекти лекцій у друкованому та електронному вигляді. 

Крім цього використовуються навчальні технології для активізації процесу навчання з 

одного боку у вигляді проблемних лекцій, спрямованих на розвиток логічного мислення 

студентів. З іншого боку семінари-дискусії, що передбачають обмін думками і поглядами 

учасників з приводу теми дискусії, а також розвивають мислення і формують переконання.  
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РОЗДІЛ 11.  МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

Проблемні лекції направлені на розвиток логічного мислення студентів. Коло питань 

теми обмежується двома-трьома ключовими моментами. Студентам під час лекцій 

роздається друкований матеріал, виділяються головні висновки з питань, що розглядаються. 

При читанні лекцій студентам даються питання для самостійного обмірковування. Студенти 

здійснюють коментарі самостійно або за участю викладача. 

Робота в малих групах дає змогу структурувати семінарські заняття за формою і 

змістом, створює можливості для участі кожного студента в роботі за темою заняття, 

забезпечує формування особистісних якостей та досвіду спілкування. 

Семінари-дискусії передбачають обмін думками і поглядами учасників з приводу 

даної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати погляди і переконання, 

виробляють вміння формулювати думки й висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції 

інших людей, критично підходити до власних поглядів. 

Мозкові атаки – метод розв’язання невідкладних завдань, сутність якого полягає в 

тому, щоб висловити якомога більшу кількість ідей за дуже обмежений проміжок часу, 

обговорити і здійснити їх селекцію. 

Кейс-метод – розгляд,  аналіз конкретних ситуацій, який дає змогу наблизити процес 

навчання до реальної практичної діяльності. 

Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються; для представлення 

певних; досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконання індивідуальних завдань 

тощо. 

  Банки візуального супроводження сприяють активізації творчого сприйняття змісту 

дисципліни за допомогою наочності: 

▪ Законодавчі матеріали та коментарі до них 

▪ Навчально-методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни 

▪ Інтерактивні посібники, підручники  

▪ Періодичні видання 

▪ Альбом схем з навчальної дисципліни  

▪ Матеріали з практики роботи державних органів влади України тощо. 
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12.3. Приклад використання навчальних технологій для активізації процесу навчання з 

дисципліни „Теорія та практика кадрової політики” 

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

1 2 

Проблемні лекції 

Проблемні питання: 

1. Яке місце посідає дисципліна «Теорія та практика кадрової політики» 

в системі професійного навчання державних службовців і посадових 

осіб місцевого самоврядування? 

2. Розкрийте мету і завдання дисципліни «Теорія та практика кадрової 

політики». 

3. Що є предметом дисципліни «Теорія та практика кадрової політики»? 

4. Охарактеризуйте місце дисципліни в системі суспільних наук. 
 

Робота в малих 

групах на 

семінарських 

заняттях 

 Дайте визначення поняття «кадрова політика» і обґрунтуйте різницю 

між широким і вузьким розумінням цього терміну. 

 Дайте визначення поняття «державна кадрова політика», розкрийте її 

мету, завдання та об’єкт. 

Семінари-

дискусії  

Мозкові атаки  

Кейс-метод 

Презентації 

 

1. Проблемне повідомлення та дискусія з питань:  
o Які вимоги ставляться до державної кадрової політики на сучасному 

етапі? 

o Назвіть загальні та специфічні принципи здійснення державної 

кадрової політики. 

o Охарактеризуйте основні проблеми, які зараз вирішує державна 

кадрова політика в Україні. 

2. Презентація ІНДЗ 
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РОЗДІЛ 12.  РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

Ресурси мережі Інтернет 

 

Ресурси мережі Факультету 

з навчальної дисципліни 

1.Ліга Бізнес Інформ. [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу з: http: 

//www.liga.net/  

2.Нормативні акти України. [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу з: http: 

//www.nau.kiev.ua/ 

3.Урядовий портал. [Електронний ресурс]. 

- Режим доступу з:  http: 

//www.kmu.gov.ua/ 

4.Державний комітет статистики України. 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу з:  

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

5.Всі новини економіки та фінансів. 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу з: 

http://www.ukr.net/ua/news/jekonomika  

6.Бібліотека імені  В.Вернадського. 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу з: 

http://www.nbuv.gov.ua 

▪ Силабус 

▪ Програма навчальної дисципліни  

▪ Робоча програма  навчальної дисципліни  

▪ Плани семінарських занять та методичні 

рекомендації до їх проведення 

▪ Методичні рекомендації з виконання 

самостійної роботи студента (СРС) 

▪ Методичні рекомендації  до виконання ІНДЗ  

▪ Засоби діагностики знань студентів з 

навчальної дисципліни  

▪ Презентації до лекційних тем 

 

РОЗДІЛ 13.  ЗМІНИ  І  ДОПОВНЕННЯ  ДО  РОБОЧОЇ  ПРОГРАМИ 
 

№ 

з/п 

Зміни і доповнення до робочої програми 

(розділ, тема, зміст змін і доповнень) 
Навчальний рік 

Підпис 

завідувача 

кафедри 
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