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Викладачі 

дисципліни 

Зеленко Василь Анатолійович, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та 

публічного управління 

Контактна 

інформація 

викладачів 

vasyl.zelenko@lnu.edu.ua 

vasylzelenko@gmail.com 

Консультації з 

питань 

навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

Кожного четверга , 15:00-16:00 год. (вул. Коперника, 3, ауд.512)  

АБО 

Консультації в день проведення лекцій/семінарських занять (за попередньою 

домовленістю).  

Також можливі он-лайн консультації (вівторок в діапазоні 16:00-18:00) через 

Teams, Skype, Viber, Telegram або подібні ресурси. Для погодження часу он-

лайн консультацій слід писати на електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу financial.lnu.edu.ua 

Інформація про 

дисципліну  
Нормативна навчальна дисципліна циклу професійної та практичної 

підготовки  

Мета та цілі 

дисципліни 
          Метою викладання дисципліни «Теорія і практика кадрового 

консультування в організації» є здобуття знань і навиків з організації 

консультаційної допомоги у сфері управління людськими ресурсами.           

Основні завдання навчальної дисципліни: сформувати компетентності у 

сфері консультаційної діяльності; визначити перспективи розвитку системи 

кадрового консультування; визначити специфіку консалтингу в управлінні 

персоналом; розглянути основні види кадрового консультування організації.  

Література для 

вивчення 

дисципліни 

             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. 

Основна література: 

1. Витко Т.Ю. Державна кадрова політика України: сутність, сучасний стан і 

перспективи розвитку // Теорія та практика державного управління і 

місцевого самоврядування. 2016. № 1. URL: http://el-zbirn-

du.at.ua/2016_1/3.pdf 

mailto:vasyl.zelenko@lnu.edu.ua
mailto:vasyl.zelenko@lnu.edu.ua
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2. Державна політика : підручник / Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України ; ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), 

Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К. : НАДУ, 2014. – 448 с  

3. Кадрова політика і державна служба: навч. посіб. / С.М. Серьогін, Н.Т. 

Гончарук, Н.А. Липовська (та ін.); за заг. ред. проф. С.М. Серьогіна. – Д: 

ДРІДУ, НАДУ, 2013, 352 с. 

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

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

5. Основи управлінського консультування: навч. посіб. / Б.Г. Шелегеда, О.М. 

Шарнопольська, Л.М Василишина. – Донецьк: ТОВ „ВРА „Епіцентр, 2013. 

– 188 с.  

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

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

7. Публічне управління : термінол. слов. / за заг. ред. В.С. Куйбіди, М.М. 

Білинської, О.М. Петроє. Київ : НАДУ, 2018. 224 с. 

8. Пушкар З.М. Кадровий менеджмент: Навчальний посібник / З.М. Пушкар, 

Б.Т. Пушкар. – Тернопіль: Осадца Ю.В., 2017. – 210 с.  

9. Управлінське консультування в Україні: місія не здійсненна? [Електронний 

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

10. Управлінське консультування: коротктий курс лекцій з дисципліни 

[Електроннгий ресурс].- Режим доступу: 

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

rovanie.htm  

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

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

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

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

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

13. Lesley Sage, Lynne Walley Maximizing People Potential. - Bookboon, 2014.- 

86р.  

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

 

Законодавчі та нормативно-правові акти 

1. Кодекс законів про працю України  № 322-VIII [Електроннгий ресурс].- 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/print  

2. Закон України «Про державну службу» / Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, 

№ 4, ст.43. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19 

3. Закон України «Про оплату праці» // Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), 1995, № 17, ст.121) [Електроннгий ресурс].- Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80#Text 

4. Закон України «Про колективні договори і угоди» // Відомості Верховної 

Ради України (ВВР), 1993, № 36, ст.361 [Електроннгий ресурс].- Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3356-12#Text  

5. Закон України Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів) // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 34, ст.227 

[Електроннгий ресурс].- Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/137/98-%D0%B2%D1%80#Text 

6. Закон України «Про відпустки» // Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), 1997, № 2, ст. 4 [Електроннгий ресурс].- Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322%D0%B0-08
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/print
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3356-12#Text
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#Text  

7. Указ Президента України «Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-

2020 роки» від 1 лютого 2012 року № 45/2012. URL: 

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

Інтернет сайти: 

1. Кадровик: усе, що необхідно знати фахівцям з кадрової справи 

[Електроннгий ресурс].- Режим доступу: https://www.kadrovik01.com.ua/ 

2. Кадровик.UA // електронне періодичне видання [Електроннгий ресурс].- 

Режим доступу: https://www.kadrovik.ua/  

3. Кадровик України // професійне Інтернет-видання [Електроннгий ресурс].- 

Режим доступу: https://profpressa.com/vydannya/kadrovyk/  

4. Management.com.ua [Електроннгий ресурс].- Режим доступу: 

http://www.management.com.ua/consulting/cons009.html  

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

https://acf.ua/  

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

https://acf.ua/konsalting  

7. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

8. Президент України – http://www.president.gov.ua 

9. Кабінет Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua/ 

10. Державний комітет статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

11. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України 

– http://www.niss.gov.ua/ 

12. Державна служба статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

13. Національне агентство України з питань державної служби: 

http://www.nadc.gov.ua 

Обсяг курсу Всього 90 год (3 кредити системи ЄКТС): 32 години аудиторних занять. З них 

16 годин лекцій, 16 годин практичних занять та 58 годин самостійної роботи 

(20 – ІНДР, 38 – СРС).  

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення курсу студенти набудуть таких компетентностей: 

– 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.  

– здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

– Здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до спільної 

мети, бути лідером, діяти соціально відповідально та свідомо.  

– Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і 

культурний рівні.  

– Здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати сучасні 

комунікаційні технології 

– Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

– Здатність забезпечувати реалізацію функцій та принципів кадрового 

менеджменту в цілому та окремих підрозділах. 

– Здатність фахово аналізувати інформацію, оцінювати повноту та 

можливості її використання. 

– Здатність розуміти закономірності розвитку економіки та організації праці, 

формування і регулювання соціально-трудових відносин, механізмів ринку 

праці, процесів відтворення і використання трудового потенціалу. 

– Здатність формувати кадрову стратегію в сучасних умовах, здійснювати 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://www.kadrovik01.com.ua/
https://www.kadrovik.ua/
https://profpressa.com/vydannya/kadrovyk/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.niss.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.nadc.gov.ua/
http://www.nadc.gov.ua/
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набір, відбір, оцінку персоналу, розробляти ефективну систему мотивації та 

оплати праці, створення сприятливих умов навчання та саморозвитку 

персоналу організації. 

– Здатність аналізувати стан людського розвитку. 

– Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути лідером. 

– Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій управління 

персоналом, нормування, стимулювання та ефективної організації праці 

різних категорій працівників. 

– Здатність ініціювати, планувати та управляти змінами в організації для 

вдосконалення існуючих та розроблення нових систем. 

– Здатність до аналізу формування та використання трудового потенціалу, 

його професійної підготовки й перепідготовки. 

– Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, 

попереджати та розв’язувати конфлікти. 

 

Після завершення курсу буде досягнуто таких результатів навчання: 

– Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові технології, 

спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач 

публічного управління та адміністрування.  

– Вміти використовувати методи та правила управління інформацією та 

роботу з документами за професійним спрямуванням.  

– Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя, 

дотримуватися принципів безперервного розвитку та постійного 

самовдосконалення; прагнути професійного зростання, проявляти 

толерантність та готовність до інноваційних змін. 

– Демонструвати абстрактне мислення, застосовувати методології 

дослідження, виявляти, окреслювати та формалізувати проблеми; 

систематизувати й упорядковувати отриману інформацію; оцінювати та 

пояснювати вплив ендогенних і екзогенних факторів на процеси та явища у 

публічній сфері,  бізнес-середовищі; формулювати висновки і розробляти 

рекомендації з метою адаптації до нової ситуації з урахуванням 

особливостей суб’єктів управління.  

– Володіти базовими категоріями та новітніми теоріями, демонструвати 

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

лідерства. 

– Володіти прийомами розробки та впровадження вимог до посад, критеріїв 

відбору та закріплення персоналу. 

– Демонструвати здатність обирати оптимальні варіанти співпраці з 

суб’єктами зовнішнього середовища з урахуванням факторів прямої та 

непрямої дії, встановлювати та підтримувати ділові й ефективні 

взаємовідносини з іншими організаціями. 

– Використовувати принципи формування системи адаптації персоналу. 

– 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. 

– Демонструвати навички поєднання усіх видів ресурсів, організовування 

колективної праці щодо досягнення місії та реалізації цілей діяльності 

організації. 
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– Формувати додаткові компетентності шляхом самонавчання, участі у 

тренінгах, сертифікаційних і грантових програмах. 

– Застосовувати набуті знання щодо фактів, методів, правил і принципів 

функціонування суб’єктів управління та адміністрування у конкретних 

практичних ситуаціях. 

– Застосовувати знання з організації роботи з кадровим резервом. 

– Здатність організовувати підготовку, презентації та поширення 

спеціалізованої інформації про діяльність публічної адміністрації, бізнес-

структури, використовуючи комунікаційні PR-технології. 

 

Після завершення цього курсу студент буде :  

а) знати:  

– теоретичні та прикладні засади кадрового консультування організації;  

– знати, як здійснювати ефективне управління кадровою політикою, 

застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, міжнародний досвід; 

– 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. 

– володіти базовими категоріями та новітніми теоріями, демонструвати 

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

лідерства; 

– володіти прийомами розробки та впровадження вимог до посад, критеріїв 

відбору та закріплення персоналу; 

– демонструвати здатність обирати оптимальні варіанти співпраці з 

суб’єктами зовнішнього середовища з урахуванням факторів прямої та 

непрямої дії, встановлювати та підтримувати ділові й ефективні 

взаємовідносини з іншими організаціями; 

– про необхідність постійного навчання задля проведення якісного кадрового 

консультування. 

Уміти: 

– розв’язувати складні задачі з кадрового консультування у сфері публічного 

управління та адміністрування, враховуючи вимоги законодавства; 

– розробляти обґрунтовані управлінські рішення у сфері кадрової політики 

враховувати цілі, наявні законодавчі, часові та ресурсні обмеження, 

оцінювати політичні, соціальні, економічні та екологічні наслідки варіантів 

рішень; 

– використовувати методи та правила управління інформацією та роботу з 

документами у сфері кадрового консультування;  

– застосовувати методики та сучасними засобами інформаційних технологій 

у сфері кадрового консультування; 

– демонструвати абстрактне мислення, застосовувати методології 

дослідження, виявляти, окреслювати та формалізувати проблеми; 

систематизувати й упорядковувати отриману інформацію у сфері кадрової 

роботи;  

– здійснювати оцінювання результатів діяльності персоналу в процесі його 

використання.  

– застосовувати знання та вміння для створення власного іміджу та 

вдосконалювати його складові, уміння встановлювати життєві цілі, 

визначати їх пріоритетність, планувати власну кар’єру; 

– використовувати навичми виявлення наявних й очікуваних диспропорцій в 

структурі персоналу для цілей її оптимізації з урахуванням змін. 
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Ключові слова Консультування, консалтинг, кадрова політика, персонал, організація. 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, практичних занять та консультацій, самостійна робота, 

ІНДЗ, формування доповідей та презентацій, аналіз ситуаційних вправ. 

Теми Тема 1. Основні поняття консалтингу. Методологічні основи консалтингових 

послуг у публічних та приватних установах 

Тема 2. Консультування щодо використання технологій пошуку і підбору 

персоналу в органах публічної влади та комерційних організаціях 

Тема 3. Консалтинг процесів адаптації нових співробітників у публічних та 

приватних установах.  

Тема 4. Консультування процесів оцінювання персоналу організації 

(особливості держслужби та недержавних організацій) 

Тема 5. Аналіз управління мотивацією. Побудова системи мотивації в сучасних 

організаціях та органах публічної влади. 

Тема 6. Консультування щодо системи навчання і розвиту персоналу в 

організаціях (особливості владних органів та недержавних організацій) 

Тема 7. Оцінка системи лідерства в організаціях (англ. «Assessment of the 

leadership system in organizations»).  

Тема 8. Консультування з розробки кадрової стратегії та кадрової політики в 

органах влади та недержавних організаціях. 

Підсумковий 

контроль, 

форма 

іспит в кінці семестру 

письмовий  

Пререквізити Дисципліна вивчається після навчальних предметів : Публічна служба та 

професійна етика, Кар'єра та професійний розвиток HR-менеджера, Кадрове 

адміністрування та передує вивченню навчальних дисциплін   

Розвиток персоналу організації: від адаптації до побудови ефективної кар’єри, HR-

інструменти в роботі HR-менеджера і ін.  

Навчальні 

методи та 

техніки, які 

будуть 

використовувати

ся під час 

викладання 

курсу 

Презентації, лекції, практичні заняття із аналізом ситуацій сьогодення, 

самостійна робота, ІНДЗ, колаборативне навчання (форми – групові проекти, 

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

дискусія. 

Необхідне 

обладнання 

Традиційні та інтерактивні методи та технології навчання під час проведення 

аудиторних занять. 

Самостійна робота студентів  відображена у Методичних вказівках та 

рекомендаціях у розділі Методичні матеріали кафедри економіки та публічного 

управління  

https://financial.lnu.edu.ua/department/ekonomiky-ta-publichnoho-upravlinnya 

 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

1. Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 

Критерії оцінювання 
5 

балів 

Практичні роботи/семінарські заняття 

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

студент отримує за умови відповідності виконаного завдання студентом та його 

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

зазначеними критеріями. 

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку. 

5 
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Контроль систематичного виконання семінарських занять і самостійної 

роботи 

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

самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових 

відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. 

Правильно вирішив усі тестові завдання. 

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. Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання 10 

Відмінно («8-10») – студент в повному обсязі виконав ІР, вільно самостійно та 

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

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

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

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

дослідний характер і передбачає безпосередню участь студента у виконанні наукових 

досліджень та інших творчих завдань. 

Добре («6-7») – 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 («5-6») – 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 
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суттєві неточності та помилки. Невчасно подав тему ІНДЗ до захисту.  

Незадовільно («3-4») – 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 3») – 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.  

Залік по модулю 

Критерії оцінювання                                                                                                   | 5 балів 

Перший рівень – завдання із вибором відповіді – це теоретичні тестові питання, що мають 

варіанти відповідей, з яких одна є правильною (максимально 10 * 0,15 = 1,5 балів).  

Другий рівень – практичні завдання з відкритими короткими відповідями (максимально 5 

* 0,3 = 1,5 балів).  

Третій рівень – теоретичні питання з повним обґрунтуванням і поясненням, з розширеним 

викладом матеріалу (максимально 2,0 бали) 

(можливе також проведення підсумкового тестування) 

5. Екзамен                                                            |    50 балів 

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

студентів.  

Екзаменаційний білет містить завдання 3-ьох рівнів складності. 

Перший рівень – завдання із вибором відповіді – це теоретичні питання, що мають по 

чотири варіанти відповідей, з яких одна є правильною (максимально 15 балів).  

Другий рівень – практичні завдання з відкритими короткими відповідями (максимально 

15 балів).  

Третій рівень – практичні завдання з повним обґрунтуванням і поясненням одержаних 

відповідей; розширений виклад відповіді на питання (максимально 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:  

Поточний та модульний контроль 

Іспит Заохочувальні 

бали 

(затверджені 

Вченою 

радою 

Університету) 

РАЗОМ 

– 100 

балів 

Практична 

робота на 

семінарських 

заняттях 

(35 балів) 

Індивідуальна 

робота 

студента 

(ІНДР)  

(10 балів) 

Залік 

по 

модулю 

(5 

балів)  

50 балів 
50 

балів 

100 балів 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на практичних 

заняттях (поточне тестуванні), заліковому модулі, захисті ІНДР. При цьому 

обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під 

час практичного заняття; недопустимість пропусків; користування мобільним 
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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. 

 

Питання до 

екзамену. 

Наводиться перелік питань та завдань для проведення підсумкової оцінки 

знань. Також можна надати посилання на веб-сторінку де розміщені вказані 

матеріали. 

1. Основні поняття консалтингу. 

2. Методологічні основи консалтингових послуг 

3. Предмет, зміст і завдання дисципліни «Теорія і практика кадрового 

консультування» 

4. Методологічні основи консалтингу 

5. Історія, сучасний стан і перспективи розвитку консалтингу 

6. Консультування щодо використання технологій пошуку і підбору 

персоналу 

7. Форми і методи підбору персоналу 

8. Джерела підбору персоналу 

9. Етапи відбору кандидатів при прийманні на роботу 

10. Аналіз системи оцінювання кандидатів при прийманні на роботу 

11. Консалтинг процесів адаптації нових співробітників.  

12. Кадровий аутсорсинг. 

13. Адаптація нових співробітників: ролі, функції, призначення 

14. Оцінка факторів, які впливають на процес адаптації співробітника в 

колективі 

15. Поняття та напрямки кадрового аутсорсингу 

16. Переваги та недоліки кадрового аутсорсингу 

17. Консультування з процесів оцінювання персоналу організації 

18. Цілі і завдання оцінювання персоналу організації 

19. Оцінювання результатів праці персоналу 

20. Методи оцінювання потенціалу працівників 

21. Аналіз управління мотивацією.  

22. Побудова системи мотивації в сучасних організаціях 

23. Мотивація персоналу та її види 

24. Оцінювання мотивації персоналу 

25. Рекомендації щодо управління мотивацією персоналу 

26. Консультування щодо системи навчання і розвиту персоналу в 

організаціях 

27. Методи навчання персоналу 

28. Необхідність безперервного навчання персоналу 

29. Рекомендації з організації навчання персоналу 

30. Розвиток персоналу організації 

31. Оцінка системи лідерства в організаціях 

32. Лідерство: поняття, сутність, елементи, принципи 

33. Організаційне лідерство 

34. Стилі і теорії лідерства 

35. Сучасні оцінки теорії лідерства 

36. Консультування з розробки кадрової стратегії та кадрової політики 

організації  

37. Мета, елементи та види кадрової політики.  

38. Види стратегій управління персоналом організації  

39. Консультації щодо порядку розробки кадрової стратегії організації .  
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40. Зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу організації  

41. Оцінка та види рівнів змін в управлінні персоналом організації  

 

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

курсу. 
 

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

курсу. 

Політика ЛНУ  

ім. Івана 

Франка та 

очікування 

Дотримання 

умов 

доброчесності  

 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів в 

розділі ІНДР 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 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її не 

зарахуванням викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману.  

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

В Університеті наявні документи, які містять політику, стандарти і 

процедури дотримання академічної доброчесності: Положення про 

систему внутрішнього забезпечення якості освіти ЛНУ; Положення 

про забезпечення академічної доброчесності у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка; Кодекс академічної 

доброчесності Львівського національного університету імені Івана 

Франка» (https://cutt.ly/ofX2uIH); Декларація про дотримання 

академічної доброчесності працівником у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка 

(https://cutt.ly/nfX2itr); Декларація про дотримання академічної 

доброчесності здобувачем вищої освіти у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка 

(https://cutt.ly/4fX2iE6).  

Дані документи розміщені за посиланням https://education-

quality.lnu.edu.ua 
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 та як заохочувальні бали. 
Очікування  

 
Організація освітнього процесу та відвідування занять 

відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу»  
Доступне за посиланням: https://cutt.ly/8fX0HAG 

 

Оцінювання знань відповідно до «Положення про контроль та 

оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти»  

Доступне за посиланням: https://cutt.ly/HfX0GXV 
Відвідування 

занять  

 

Відвідування лекційних занять та практичних робіт з навчальної 

дисципліни є обов'язковим для всіх здобувачів вищої світи. 

Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

https://cutt.ly/ofX2uIH
https://cutt.ly/nfX2itr
https://cutt.ly/4fX2iE6
https://education-quality.lnu.edu.ua/
https://education-quality.lnu.edu.ua/
https://cutt.ly/8fX0HAG
https://cutt.ly/HfX0GXV
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обов’язкових робіт, передбачених курсом. 
Відпрацювання 

пропусків 

занять  

Студент, який пропустив заняття, самостійно вивчає матеріал за 

наведеними у силабусі  джерелами і ліквідує заборгованість під час 

консультацій.  
Допуск до 

екзамену  
Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу всі 

студенти допускаються до екзамену. 
Підсумкова 

модульна 

оцінка  

 

Підсумкова модульна оцінка за семестр є сумою оцінок, отриманих 

студентом за поточне оцінювання на практичних роботах, оцінки за 

модульний контроль, оцінки за СРС та ІНДР. Максимальна 

модульна оцінка становить 50 балів.  

 

Екзаменаційна 

оцінка  

 

Екзаменаційна оцінка є результатом письмового виконання завдань 

екзаменаційного білету. Максимальна екзаменаційна оцінка 

становить 50 балів  

Підсумкова 

оцінка з 

начальної 

дисципліни  

 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни обчислюється як сума 

підсумкової модульної та екзаменаційної оцінок.  

 



СХЕМА КУРСУ 
Тиж.  Тема, план, короткі тези Форма діяльності 

(заняття)*  

Література.*** Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, год Термін 

виконання 

1 Тема 1. Основні поняття консалтингу. Методологічні основи 

консалтингових послуг у публічних та приватних установах 

1.1 Предмет, зміст і завдання дисципліни «Теорія і практика 

кадрового консультування в організації» 

1.2 Методологічні основи консалтингу 

1.3 Історія, сучасний стан і перспективи розвитку консалтингу у 

публічних та приватних установах 

 

Лекція Список основної літератури 

Інтернет-ресурси 

2 год. Згідно з 

розкладом 

2 Семінарське заняття №1 по темі 1   

Питання: 

1.1 Загальна характеристика дисципліни «Теорія і практика 

кадрового консультування в організації» 

1.2 Особливості методологічної бази консалтингу 

1.3 Еволюція, сучасність і перспективи розвитку консалтингу у 

публічних та приватних установах 

 

Семінарське 

заняття 

Самостійна робота 

Список основної літератури 

Інтернет-ресурси 

Питання для самоконтролю 

знань, ситуаційні вправи 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

3 Тема 2. Консультування щодо використання технологій пошуку і 

підбору персоналу в органах публічної влади та комерційних 

організаціях 

2.1 Форми і методи підбору персоналу 

2.2 Джерела підбору персоналу 

2.3 Етапи відбору кандидатів при прийманні на роботу 

2.4 Аналіз системи оцінювання кандидатів при прийманні на 

роботу 

Лекція Список основної літератури 

Інтернет-ресурси 

2 год. Згідно з 

розкладом 

4 Семінарське заняття №2 по темі 2  

Питання: 

2.1 Основні форми і методи підбору персоналу 

2.2 Характеристика сучасних джерел підбору персоналу 

2.3 Основні етапи відбору кандидатів при прийманні на роботу 

2.4 Система оцінювання кандидатів при прийманні на роботу 

Семінарське 

заняття 

Самостійна робота 

Список основної літератури 

Інтернет-ресурси 

Питання для самоконтролю 

знань, ситуаційні вправи 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

5 Тема 3. Консалтинг процесів адаптації нових співробітників у 

публічних та приватних установах.   

3.1 Адаптація нових співробітників: ролі, функції, призначення 

3.2 Оцінка факторів, які впливають на процес адаптації 

співробітника в колективі 

3.3. Поняття та напрямки кадрового аутсорсингу 

3.4. Переваги та недоліки кадрового аутсорсингу 

Лекція Список основної літератури 

Інтернет-ресурси 

2 год. Згідно з 

розкладом 

6 Семінарське заняття № 3 по темі 3  

Питання: 

3.1 Особливості адаптації нових співробітників: ролі, функції, 

призначення 

Семінарське 

заняття 

Самостійна робота 

Список основної літератури 

Інтернет-ресурси 

Питання для самоконтролю 

знань, ситуаційні вправи 

2 год 

Згідно з 

розкладом 
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3.2 Аналіз чинників, які впливають на процес адаптації 

співробітника в колективі 

3.3. Сутність та основні напрямки кадрового аутсорсингу 

3.4. Характеристика переваг та недоліків кадрового аутсорсингу 

7 Тема 4. Консультування процесів оцінювання персоналу 

організації (особливості держслужби та недержавних організацій) 

4.1 Цілі і завдання оцінювання персоналу організації 

4.2 Оцінювання результатів праці персоналу 

4.3 Методи оцінювання потенціалу працівників 

Лекція Список основної літератури 

Інтернет-ресурси 

2 год. Згідно з 

розкладом 

8 Семінарське заняття № 4 по темі 4  

Питання: 

4.1 Оцінювання персоналу організації, його цілі і завдання 

4.2 Особливості оцінки результатів праці персоналу 

4.3 Основні методи оцінювання потенціалу працівників 

Семінарське 

заняття 

Самостійна робота 

Список основної літератури 

Інтернет-ресурси 

Питання для самоконтролю 

знань, ситуаційні вправи 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

9 Тема 5. Аналіз управління мотивацією. Побудова системи 

мотивації в сучасних організаціях та органах публічної влади. 

5.1 Мотивація персоналу та її види 

5.2 Оцінювання мотивації персоналу 

5.3 Рекомендації щодо управління мотивацією персоналу 

Лекція Список основної літератури 

Інтернет-ресурси 

2 год. Згідно з 

розкладом 

10 Семінарське заняття № 5 по темі 5  

Питання: 

5.1 Особливості мотивації персоналу та її види 

5.2 Здійсненні оцінки мотивації персоналу 

5.3 Управління мотивацією персоналу 

Семінарське 

заняття 

Самостійна робота 

Список основної літератури 

Інтернет-ресурси 

Питання для самоконтролю 

знань, ситуаційні вправи 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

11 Тема 6. Консультування щодо системи навчання і розвиту 

персоналу в організаціях (особливості владних органів та 

недержавних організацій) 

6.1 Методи навчання персоналу 

6.2 Необхідність безперервного навчання персоналу 

6.3 Рекомендації з організації навчання працівників 

6.4 Розвиток персоналу владних органів та недержавних 

організацій  

Лекція Список основної літератури 

Інтернет-ресурси 

2 год. Згідно з 

розкладом 

12 Семінарське заняття № 6 по темі 6  

Питання: 

6.1 Основні методи навчання персоналу 

6.2 Безперервне навчання персоналу 

6.3 Організація навчання персоналу 

6.4 Особливості розвитку персоналу організації 

Семінарське 

заняття 

Самостійна робота 

Список основної літератури 

Інтернет-ресурси 

Питання для самоконтролю 

знань, ситуаційні вправи 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

13 Тема 7. Оцінка системи лідерства в організаціях (англ. 

«Assessment of the leadership system in organizations»).  

7.1 Лідерство: поняття, сутність, елементи, принципи 

7.2 Організаційне лідерство 

Лекція Список основної літератури 

Інтернет-ресурси 

2 год. Згідно з 

розкладом 
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7.3 Стилі і теорії лідерства 

7.4 Сучасні оцінки теорії лідерства.  

7.5.Проблема лідера та формального керівника в органах 

публічної влади та місцевого самоврядування 

7.1 Leadership: concept, essence, elements, principles 

7.2 Organizational leadership 

7.3 Leadership styles and theories 

7.4 Modern assessments of leadership theory. 

     7.5. The problem of the leader and formal leader in public 

authorities and local governments 

14 Семінарське заняття № 7 по темі 7  

Питання: 

7.1 Лідерство: поняття, сутність, елементи, принципи 

7.2 Організаційне лідерство 

7.3 Стилі і теорії лідерства 

7.4 Сучасні оцінки теорії лідерства 

7.5.Проблема лідера та формального керівника в органах 

публічної влади та місцевого самоврядування 

Семінарське 

заняття 

Самостійна робота 

Список основної літератури 

Інтернет-ресурси 

Питання для самоконтролю 

знань, ситуаційні вправи 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

15 Тема 8. Консультування з розробки кадрової стратегії та кадрової 

політики в органах влади та недержавних організаціях.  

8.1. Кадрова політика: мета, елементи та види.  

8.2. Основні стратегії управління персоналом організації  

8.3. Порядок розробки кадрової стратегії організації .  

8.4. Особливості кадрової політики на різних етапах життєвого 

циклу організації  

8.5. Рівні змін в управлінні персоналом в органах влади та 

недержавних організаціях, їх оцінювання. 

Лекція Список основної літератури 

Інтернет-ресурси 

2 год. Згідно з 

розкладом 

16 Семінарське заняття № 8: Заліковий модуль 

 

Семінарське 

заняття 

 

Список основної літератури 

Перелік питань для підсумкового 

контролю 

Засоби діагностики знань та умінь  

студентів з навчальної 

дисципліни «Міжнародна 

економіка» 

 

Тестові завдання 

2 год 

Згідно з 

розкладом 
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