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Назва дисципліни Управління людськими ресурсами 
Адреса викладання 

дисципліни 

вул. Коперника, 3 (аудиторія згідно з розкладом; у випадку дистанційного 

навчання в умовах пандемії – на платформі Teams) 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет управління фінансами та бізнесу, 

Кафедра економіки та публічного управління 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування»,  

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування» 

Викладачі 

дисципліни 

Куліш Інна Михайлівна – доцент кафедри економіки та публічного 

управління Львівського національного університету імені Івана Франка, 

к.держ.упр, старший науковий співробітник 

Контактна 

інформація 

викладачів 

inna.kulish@lnu.edu.ua 

 

Консультації з 

питань навчання 

по дисципліні 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (або за 

попередньою домовленістю) за адресою: факультет управління фінансами 

та бізнесу, кафедра економіки та публічного управління, вул. Коперніка, 3, 

м. Львів 

Також можливі он-лайн консультації через Skype, Zoom або подібні 

ресурси. Для погодження часу он-лайн консультацій слід писати на 

електронну пошту викладача або телефонувати. 

Сторінка курсу Сторінка кафедри економіки та публічного управління →Методичні 

матеріали  

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

Інформація про 

дисципліну 

Нормативна навчальна дисципліна циклу професійної та практичної 

підготовки. Курс розроблено таким чином, щоб надати здобувачам 

необхідні знання, обов’язкові для використання сучасних технологій 

формування колективу і командоутворення; коучинг-технології та їх 

застосування у процесі розвитку людських ресурсів організації; 

особливості розвитку емоційної компетентності управлінського персоналу; 

особливості управління людськими на публічній службі. У курсі 

представлено підходи до управління людськими ресурсами в сучасних 

соціально-економічних умовах. 

Мета та цілі 

дисципліни 

 

Метою вивчення нормативної дисципліни «Управління людськими 

ресурсами» є вивчення теоретичних основ, методологічних принципів, 

функцій управління людськими ресурсами, формування компетентностей 

державних службовців щодо результативного та ефективного управління 

людськими ресурсами в органах пубілчної влади.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є: вивчення сучасних 

концепцій управління людськими ресурсами; набуття навику стратегічного 

планування і створення політики в сфері управління кадрами; засвоєння 

інноваційних технологій побудови команд; вміння застосовувати коучинг-

технології для розвитку людських ресурсів; вивчення технологій оцінки 

результативності працівників; оволодіння компетенційним підходом в 

управлінні людськими ресурсами; розуміння стратегії управління  

людськими  ресурсами  та  їх  планування  у  державному органі,  ролі  

служби  персоналу  та  керівника  державної  служби державного  органу  у  

стратегічному  управлінні  людськими ресурсами, нові технології 

управління людськими ресурсами. 

Література для Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана 

mailto:inna.kulish@lnu.edu.ua
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вивчення 

дисципліни 

 

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. Про впровадження інформаційної системи управління людськими 

ресурсами в державних органах / Наказ НАД України №6-21 від 

16.01.2021. // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0240-21#Text 

2. Верхоглядова Н. І. Управління розвитком людських ресурсів: 

Монографія / Н. І. Верхоглядова С. Б. Ільїна, Н. А. Іваннікова, О. В. 

Лаврінченко. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. 317 с. 

3. Дяків О. П., Островерхов В. М. Управління персоналом : 

навчальнометодичний посібник (видання друге, переробл. і доповнено). 

Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 288 с. 

4. Зайченко О. І., Кузнецова В. І. Управління людськими ресурсами: 

навч. пос. /за наук. ред. О. І. Зайченко. Івано-Франківськ, «ЛілеяНВ», 2015. 

– 232 с. 

5. Петрова, І. Л. Стратегічне управління людськими ресурсами : навч. 

посіб. / І. Л. Петрова. К. : КНЕУ, 2013. 466, [6] c. 

6. Стратегічне управління людськими ресурсами [Текст] : навчальний 

посібник / Є. Г. Матвіїшин. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. 200 с. 

7. Управління персоналом в органах публічної влади : навч. посіб. / С. 

М. Серьогін, Є. І. Бородін, К. В. Комарова, Н. А. Липовська, Т. М. 

Тарасенко. Дніпро. : ДРІДУ НАДУ, 2019. 200 с. 

8. Управління персоналом в умовах децентралізації / За заг. ред. 

доктора наук з державного управління, професора, Заслуженого юриста 

України В.М. Олуйка.  Київ, 2018.  504  с 

9. Технології управління людськими ресурсами [Електронний ресурс] : 

навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за освітньою 

програмою «Менеджмент і бізнес-адміністрування» / Л. Є. Довгань, Л. Л. 

Ведута, Г. А. Мохонько ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові 

дані – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 511 с. 

10. Хаджирадєва С. К., Рачинський А. П., Васильєва О. І., Ларіна Н. Б. 

Управління персоналом у публічній службі : навч. посіб. для здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 

«Публічне управління та адміністрування» ; за заг. ред. С. К. 

Хаджирадєвої. Миколаїв : Ємельянова Т. В., 2020. 212 с. 

 

Додаткова література:  

1. Armstrong, Ronald V. Overcoming Objections to Team-Based 

Organization with Self-Managed Teams [Electronic resource]. – Access mode 

: http://www.rvarmstrong.com 

2. Delamare le Deist F., Winterton J. What is the Competence? // Human 

Resource Development International, Vol. 8, No. 1, 27 – 46, March 2005.  

Цимбалюк С. О. Технології управління персоналом : навч. посіб. / С. О. 

Цимбалюк. К. : КНЕУ, 2009. 399 с. 

3. Michael Lord, Donald deBethizy, Jeffrey Wager. Innovation that Fits:  

Moving beyond the Fads to choose the right Innovation Strategy for Your 

Business.  Prentice Hall; February 18, 2005.  263 p. 

4. Pynes Joan. Human resources management for public and nonprofit 

organizations: a strategic approach / Joan E. Pynes. – 3rd ed. – San Francisco: 

Jossey Bass, 2009. 457 p.  

5. Thom N. Viešoji vadyba. Inovaciniai viešojo sektoriaus valdymo 

http://www.rvarmstrong.com/
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metmenys. Monografija / N. Thom, A. Ritz. – Vilnius: Lietuvos teisės 

universiteto Leidybos centras, 2004. 336 p. 

6. Дяків О. П. Управління персоналом : навчально-методичний 

посібник /О. П. Дяків, В. М. Островерхов (видання друге, переробл. і 

доповнено). Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 288 с. 

7. Інтелектуалізація людського капіталу / Бондар І. К. та ін.; наук. ред. 

Бондар І. К. К.: Корпорація, 2008.  262 с. 

8. Кадрове забезпечення органів місцевої влади у сфері надання 

публічних послуг : навч. посіб. / авт. кол. : за заг. ред. О.І. Васильєвої, 

Н.В. Васильєвої, О.С. Ігнатенка. – Київ : НАДУ, 2018. 284 c. 

9. Лазоренко Л. Особливості сучасного управління людськими 

ресурсами. – Режим доступу: http://www.personal.in.ua/article.php?ida=635. 

10. Лазоренко О. Людські ресурсі як провідний чинник розвитку 

громадянського суспільства. – Режим доступу: 

http://www.edportal.org.ua/books/Conference_2005/Lazorenko.pdf. 

11. Матвіїшин Є. Г. Стратегічне управління людськими ресурсами : 

навчальний посібник / Є. Г. Матвіїшин. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. 

200 с. 

12. Менеджмент персоналу: навч. посіб. [для студентів екон. спец. ВНЗ] 

/ З. О. Коваль ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. 

політехніка».  Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2014. 452 с. 

13. Овчинников А.С. Інновації в сфері управління людськими 

ресурсами. – Режим доступу: http://209.85.129.132/ search?q=cache: a8SKL 

Rm XqVcJ: www. nbuv. gov.ua /portal.  

14. Селіванов С.В., Обушна Н.І., Хаджирадєва С.К. Розвиток кадрового 

потенціалу державної служби в Україні в умовах реформ : проблеми 

теорії та практики : монографія. Київ : Вид-во «Каравелла», 2019. 293 с. 

15. Технології управління персоналом.: монографія/ О. А. Гавриш, Л. Є. 

Довгань, І. М. Крейдич,,Н. В. Семенченко.  Київ : НТУУ « КПІ імені 

Ігоря Сікорського», 2017. 528 с. 

16. Управління персоналом : підручник / О. М. Шубалий, Н. Т. Рудь, А. 

І. Гордійчук, І. В. Шубала, М. І. Дзямулич, О. В. Потьомкіна, О. В. 

Середа; за заг. ред. О. М. Шубалого. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2018. 

404 с. 

 

Інтернет-джерела: 

• Кодекс законів про працю України [Електронне видання]. – Режим 

доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=322-08 

• Міністерство праці та соціальної політики України [Електронний 

ресурс]. –Режим доступу : http://www.minpraci.gov.ua 

• Про зайнятість населення : Закон України [Електронне видання]. – 

Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=803-

12 

• Інформаційна система управління людськими ресурсами в 

державних органах: https://public.nads.gov.ua/about 

Обсяг курсу Всього 90 год (3 кредити системи ЄКТС).  

З них: 24 години аудиторних занять: 12 год. лекцій, 12 год. 

семінарські заняття  

66 годин самостійної роботи (22 год. – ІНДР, 44 год. – СРС) 

Очікувані 

результати 

навчання 

При вивченні дисципліни «Управління людськими ресурсами» здобувачі 

набудуть такі компетентності  

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

управління та адміністрування та/або у процесі навчання, що передбачає 

http://www.personal.in.ua/article.php?ida=635
http://www.edportal.org.ua/books/Conference_2005/Lazorenko.pdf
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=322-08
http://www.minpraci.gov.ua/
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проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог.  

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. 

СК02 Здатність організовувати діяльність органів публічного управління та 

інших організацій публічної сфери. 

СК03 Здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення 

управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та 

технологій, зокрема розробляти заходи щодо впровадження електронного 

урядування в різних сферах публічного управління та адміністрування.  

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. 

 

Програмні результати навчання за Освітньою програмою 

РН04 Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові 

технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних 

задач публічного управління та адміністрування.  

РН05 Визначати пріоритетні напрями впровадження електронного 

урядування та розвитку електронної демократії. 

РН06 Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, 

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

міжнародний досвід при проєктуванні та реорганізації управлінських та загально-

організаційних структур. 

РН09 Спілкуватися іноземною мовою на професійну тематику, обговорювати 

проблеми публічного управління та результати досліджень.  

РН10 Представляти органи публічного управління й інші організації 

публічної сфери та презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх 

діяльності.  

РН13 Уміти використовувати методологію та інструментарій управління: 

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

РН14 Формувати додаткові компетентності шляхом самонавчання та 

організації для державних службовців / персоналу навчання, участі у тренінгах, 

сертифікаційних і грантових програмах. 

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. 
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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. 

 

Студенти повинні 

а) знати: сучасні концепції управління людськими ресурсами; основи 

стратегічного планування і політики в сфері управління людськими ресурсами; 

сучасні технології побудови команд; розумітиме значення емоційної компетенції в 

розвитку управлінського персоналу; базові категорії та новітні теорії, методи і 

функції HR-менеджменту; сучасні концепції лідерства; прийоми розробки та 

впровадження вимог до посад, критеріїв відбору та закріплення персоналу; 

загальноприйняті норми поведінки та моралі в міжособистісних відносинах.  

б) вміти:  застосовувати коучинг-технології для розвитку персоналу організації; 

застосовувати технології оцінки діяльності працівників організації; оцінювати 

результатів діяльності персоналу в процесі його використання; підвищувати 

результативність діяльності персоналу; класифікувати компетенції в управлінській 

діяльності; використовувати моделі компетенцій в управлінні розвитком людських 

ресурсів організації; діагностувати стан розвитку людських ресурсів організації; 

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; дотримуватись 

етичних цінностей, у тому числі у професійній діяльності; використовувати 

невербальні засоби комунікації; використовувати принципи формування системи 

адаптації персоналу. 

Ключові слова Управління, людські ресурси, інноваційний менеджмент, комунікативність, 

HR-стратегія, кадрова політика, колектив, емоційна компетентність, 

коучінг-технологія, державний службовець, ефективність. 

Формат курсу Заочний 

 Лекції, семінарські заняття, поточний тест-контроль, заліковий модуль, 

доповідь з індивідуальної науково-дослідної роботи. 

Теми курсу Тема 1. Концептуальні засади управління людськими ресурсами. 

Тема 2. Сучасні технології формування та розвитку колективу. 

Тема 3. Технології оцінки діяльності працівників організації. 

Тема 4. Компетенційний підхід та його використання в управлінні 

людськими ресурсами. 

Тема 5. Вітчизняна практика управління людськими ресурсами на засадах 

компетенцій. 

Тема 6. Управління людськими ресурсами в умовах кризи: сучасні техніки 

та технології. 

Тема 7. Управління людськими ресурсами державного органу. 

Тема 8. Технології управління людськими ресурсами державного органу. 

Тема 9. Забезпечення ефективності використання людських ресурсів в 

органах влади. 

Тема 10. Світові тенденції HR-менеджменту в органах публічної влади та 

бізнес-структурах. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Екзамен в кінці семестру 

Пререквізити Дисципліна після  вивчення навчальних дисциплін «Управління проєктами 

та інноваціями», «Європейська інтеграція та сталий розвиток», «Прийняття 

управлінських рішень в сфері публічного управління та адміністрування», 

«Система оцінювання та мотивації персоналу», «Інформаційні технології, 

ресурси і сервіси в управлінні та адмініструванні», проходження 

виробничої (зі спеціалізації) практики, виконання курсової роботи. 
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Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

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

ділові ігри, колаборативне навчання (форми – групові проекти, спільні 

розробки, тьюторство* ,  навчальні спільноти і т. д.) проектно-орієнтоване 

навчання, дискусія 
 

Необхідне 

обладнання 

Ноутбук та проектор для презентації доповідей та НДР здобувачів. 

Вивчення навчальної дисципліни не потребує використання спеціального 

програмного забезпечення, крім загальновживаних програм і операційних 

систем. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

 

 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів Б
а

л
и

 

р
е
й

т
и

н
гу

 

М
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 

б
а
л

ів
 

1. Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

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

матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає 

під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та 

всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову 

літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

5 

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

матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів 

та письмових відповідей, в основному розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при 

цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких 

питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні 

помилки. Правильно вирішив більшість тестових завдань.  

4 

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

матеріалом викладає його основний зміст під час усних виступів 

та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, без використання необхідної 

літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та 

помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 

3 

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

навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без 

аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних 

виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при 

цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових 

завдань. 

2 

Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним 

матеріалом не в змозі викласти зміст більшості питань теми під 

час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при 

цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі тестові 

завдання. 

0-1 

2. Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання  

Самостійна робота (тестування за результатами виконаних 

самостійних робіт) 

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з 

аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю 

теми на відповідному практичному занятті. Засвоєння тем, які 

20 
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виносяться лише на самостійну роботу контролюється при 

підсумковому семестровому контролі (виконанні залікового 

модулю, на іспиті). 
3. Залік по модулю 

Критерії оцінювання  5 балів 

1. Перший рівень (10 завдань) – завдання із вибором 

відповіді – тестові завдання. 

Завдання із вибором відповіді вважається виконаним правильно, 

якщо в картці тестування записана правильна відповідь. За 

кожне правильно виконане завдання виставляється 0,1 бала. 

(максимально 10  0,1 = 1 бал). 

2. Другий рівень (6 завдань) – завдання з короткою 

відповіддю. 

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним 

правильно, якщо студент дав вірні визначення, посилання, 

тлумачення, короткі коментарі. За кожне правильно виконане 

завдання студенту виставляється 0,3 бала. (максимально 6  0,3 

= 1,8 балів). 

3. Третій рівень (2 завдання) – завдання з розгорнутою 

відповіддю (повне обґрунтування відповіді). 

В цих завданнях потрібно зробити послідовні, логічні пояснення, 

необхідні посилання, вказати факти, з яких випливає те чи інше 

твердження. Якщо потрібно, то слід проілюструвати думки 

схемами, графіками, таблицями. Оцінювання завдань третього 

рівня 1,1 бала: (максимально 1,1  2 = 2,2 бали). 

 

4. Індивідуальна робота студента (ІНДР) 

Критерії оцінювання 10 балів 

▪ робота виконана та захищена згідно графіка, з поясненнями та 

висновками і в повному обсязі 
9-10 

▪ робота захищена, але виконана частково, з порушенням 

термінів або вимог 
6-8 

▪ робота не захищена та виконана частково, з порушенням 

термінів або вимог 
4-5 

▪ робота не захищена та виконана з порушенням Методичних 

рекомендацій 
1-3 

▪ робота не виконана. 0 

5. Екзамен 50 

Семестровий екзамен як форма підсумкового контролю є 

обов’язковим для всіх студентів.  

Екзаменаційний білет містить 29 завдань, завдання 3-ьох 

рівнів складності. 

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

– це теоретичні питання, що мають по чотири варіанти 

відповідей, з яких одна є правильною. За кожне правильно 

виконане завдання студент одержує 0,4 бала (максимально 20  

0,4 = 8,0 балів).  

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

декількома варіантами розв’язку. За кожне правильно виконане 

завдання студенту виставляється 3 бали (максимально 6  3,0 = 

18,0 балів).  

Третій рівень (завдання 27-29) – практичні завдання з повним 

розв’язком і поясненням одержаних відповідей. В цих завданнях 

треба записати формули для розрахунків, послідовні та логічні 

дії всіх розрахунків, навести одиниці вимірювання одержаних 

показників і зробити належні висновки. У разі необхідності 

розв’язки задач супроводжувати графіками і таблицями, які 

необхідно оформляти відповідно до встановлених вимог. За 

кожне правильно виконане завдання студенту виставляється 8 
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балів (максимально 3  8,0 = 24,0 бали) 

Результат екзамену залежить від загальної кількості набраних 

балів. Оцінка одержана на екзамені є остаточною. 
 

 

Поточний та модульний контроль 

Екзамен 

РАЗОМ – 100 

балів 

Семінарські 

заняття 

(15 балів) 

Індивідуальна 

робота 

студента 

(ІНДР)  

(10 балів) 

 

Самостійна 

робота 

студентів 

(20 балів) 

Залік 

по 

модулю 

(5 

балів) 

50 балів 50 балів 

100 балів 

 

Підсумкова модульна оцінка за семестр є сумою оцінок, отриманих 

студентом за поточне оцінювання на семінарських заняттях, оцінки за 

підсумковий модульний контроль, оцінок за СРС та ІНДР та екзамен. 

Максимальна модульна оцінка становить 100 балів. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на семінарських 

заняттях (поточне тестування), заліковому модулі, захисті ІНДР та 

перевірки СРС. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків; користування мобільним телефоном, планшетом 

чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 

навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін. Екзаменаційна оцінка є результатом письмового виконання 

завдань екзаменаційного білету (максимальна екзаменаційна оцінка 

становить 50 балів). 

 

Питання до 

підсумкового 

контролю 

 

1. Поняття парадигми інноваційного розвитку у зв’язку з управлінням 

людськими ресурсами. Поняття проблемної управлінської ситуації. 

2. Поняття основних сучасних концепцій управління людськими 

ресурсами.  

3. Здійснення стратегічного планування для підвищення якості людських 

ресурсів. 

4. Політика розвитку та управління людськими ресурсами.  

5. Формування моделей інноваційного розвитку.  

6. Комерціалізація науково-технічної діяльності. 

7. Інноваційний менеджмент як вид діяльності. 

8. Системний та ситуаційний підходи до управління. 

9. Стадії впровадження управлінських інновацій. Бар’єри, що 

перешкоджають інноваціям. 

10. Коучінг-технології. Відмінності між коучінгом та психо-терапією. 

Області використання коучінгу. 

11. Методи співпраці між керівником та підлеглими. 

12. Висновки з Хоторнського експерименту. 

13. Типи носіїв рольових функцій у процесі запровадження інновацій в 

управлінні людськими ресурсами. 
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14. Інновативність управлінської діяльності керівника. 

15. Концепція Performance Management. 

16. Стратегії підтримки належної діяльності організації. Система 

управління результативністю. 

17. Практичне використання Performance Management. Формула успіху. 

18. Формулювання стандартів виконання роботи. Вимоги до складання 

стандартів роботи. 

19. Спостереження і зворотній зв’язок. 

20. Процес оцінки, підведення підсумків і стимулювання виконання робіт 

службовцем. 

21. Планування офіційної зустрічі. 

22. Застосування технології Assessment Center в оцінці діяльності 

працівників. 

23. Етапи розвитку компетенційного підходу, основні чинники впливу, 

сфери застосування, позитивний вплив на людські ресурси. 

24. Найважливіші компетенції з точки зору роботодавця. 

25. Компоненти компетентності. 

26. Застосування поняття «компетентність» у практичній діяльності. 

Майстерність як найвищий прояв компетентності. 

27. Базові компетенції: інструментальні, міжособистісні, системні. 7 груп 

вимірів базових компетенцій керівника. Види компетенцій в управлінській 

діяльності. 

28. Формування моделей компетенцій на сучасному етапі. 

29. Позитивні результати використання моделей компетенцій. 

30. Моделі компетенції та рекрутмент. 

31. Створення профілю компетенцій працівника. 

32. Діагностика стану персоналу. 

33. Стратегічні проблеми вітчизняних підприємств та існуючі 

альтернативи. 

34. Особливості форм навчання працівників за рівнями управління. 

35. Чинники впливу на керівників вищої ланки. 

36. Мотивація людей до навчання. 

37. Система мотивацій працівників: принципи, методи, засоби. 

38. Командна мотивація. 

39. Значення еvent-заходів. 

40. "Антикризова" схема дій керівництва в області мотивації персоналу. 

41. Управління персоналом в умовах кризи: сучасні техніки та технології. 

42. Причини кризи управління персоналом. 

43. Завдання антикризового управління. 

44. Кадрова політика державного органу як основа формування стратегії  

управління людськими ресурсами. 

45. Стратегічне управління державним органом як передумова 

стратегічного управління його людськими ресурсами. 

46. Стратегія управління людськими ресурсами у державному органі. 

47. Основні об’єкти стратегічного управління людськими ресурсами  

державного органу. 

48. Основні суб’єкти стратегічного управління людськими ресурсами 

державного органу. 

49. Конкурсний відбір та призначення на посади державної служби. 

50. Проходження та припинення державної служби. 

51. Управління ефективністю службової діяльності. 

52. Оплата праці, заохочення і соціальні гарантії державного службовця. 

53. Міжнародні принципи управління публічними службовцями. 
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54. Світові тенденції управління персоналом муніципальних служб. 

55. Інструментарій ефективного управління публічними службовцями в 

умовах децентралізації.  

56. Механізми і показники ефективності управління людськими ресурсами. 

57. Інформаційне забезпечення менеджменту персоналу в органах влади. 
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 

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

по завершенню курсу. 
 

 
 

https://cutt.ly/ofX2uIH
https://cutt.ly/nfX2itr
https://cutt.ly/4fX2iE6
https://education-quality.lnu.edu.ua/
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СХЕМА КУРСУ 

Тиж

день 
Тема, план, короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

Література. 

Ресурси в інтернеті 
Завдання, год 

Термін 

виконання 

1. 

Тема 1. Концептуальні засади управління людськими 

ресурсами. 

Управління людськими ресурсами в контексті парадигми 

інноваційного розвитку. Сучасні концепції управління 

людськими ресурсами.  

Тема 2. Сучасні технології формування та розвитку 

колективу. 

Сучасні технології побудови команд. Коучинг-технології та їх 

застосування в розвитку людських ресурсів. Емоційна 

компетентність (EQ) в розвитку управлінського персоналу. 

 

Лекція 

Список основної 

літератури [2-10] 

Інтернет-ресурси 

2 год Згідно з 

розкладом 

2. 

Семінарське заняття №1. Концептуальні засади управління 

людськими ресурсами.  

Мета вивчення: оволодіти знаннями про основні напрями 

управління людськими ресурсами.  

1. Поняття парадигми інноваційного розвитку у зв’язку з 

управлінням людськими ресурсами. Поняття проблемної 

управлінської ситуації. 

2. Поняття основних сучасних концепцій управління 

людськими ресурсами.  

3. Здійснення стратегічного планування для підвищення якості 

людських ресурсів. 

4. Політика розвитку та управління людськими ресурсами.  

5. Формування моделей інноваційного розвитку.  

6. Комерціалізація науково-технічної діяльності. 

Семінарське 

заняття  

Самостійна 

робота 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси 

Питання, 

управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

3. 

Тема 3. Технології оцінки діяльності працівників 

організації. 

Емоційна компетентність (EQ) в розвитку управлінського 

персоналу. Технологія Assessment Center та її застосування в 

оцінці діяльності працівників. Оцінювання діяльності 

Лекція 

Список основної 

літератури [2-10] 

Інтернет-ресурси 

2 год Згідно з 

розкладом 
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працівників за методом Hay Group. 

 

4. 

Семінарське заняття 2.  Сучасні технології формування та 

розвитку колективу. 

Мета: оволодіти знаннями щодо сучасних технологій 

формування  колективу. 

1. Інноваційний менеджмент як вид діяльності. 

2. Системний та ситуаційний підходи до управління. 

2. Стадії впровадження управлінських інновацій. Бар’єри, що 

перешкоджають інноваціям. 

3. Коучінг-технології. Відмінності між коучінгом та психо-

терапією. Області використання коучінгу. 

4. Методи співпраці між керівником та підлеглими. 

5. Висновки з Хоторнського експерименту. 

6. Типи носіїв рольових функцій у процесі запровадження 

інновацій в управлінні людськими ресурсами. 

7. Інновативність управлінської діяльності керівника. 

 

Семінарське 

заняття  

Самостійна 

робота 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси 

Питання, 

управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

5. 

Тема 4. Компетенційний підхід та його використання в 

управлінні людськими ресурсами. 

Сутність та зміст компетенційного підходу в управлінні 

людськими ресурсами. Класифікація компетенцій в 

управлінській діяльності. Сучасні підходи до формування 

моделей компетенцій. Використання моделей компетенцій в 

управлінні людськими ресурсами. 

 

Тема 5. Вітчизняна практика управління людськими 

ресурсами на засадах компетенцій. 

Діагностика стану розвитку людськими ресурсами. Аналіз 

практики стимулювання управлінського персоналу. 

Практичний інструментарій оцінки професійних та соціально-

особистісних компетенцій керівників в ієрархії управління. 

Сучасні напрями формування та розвитку потенціалу успіху 

керівника.  

Лекція 

Список основної 

літератури [2-10] 

Інтернет-ресурси 

2 год Згідно з 

розкладом 
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6. 

Семінарське заняття 3. Технології оцінки діяльності 

працівників організації. 

1. Концепція Performance Management. 

2. Стратегії підтримки належної діяльності організації. 

Система управління результативністю. 

3. Практичне використання Performance Management. Формула 

успіху. 

4. Формулювання стандартів виконання роботи. Вимоги до 

складання стандартів роботи. 

5. Спостереження і зворотній зв’язок. 

6. Процес оцінки, підведення підсумків і стимулювання 

виконання робіт службовцем. 

7. Планування офіційної зустрічі. 

8. Застосування технології Assessment Center в оцінці 

діяльності працівників. 

 

   

7. 

Тема 6. Управління людськими ресурсами в умовах кризи: 

сучасні техніки та технології. 

Особливості управління людськими ресурсами в умовах 

кризи. Технології вивільнення персоналу в умовах кризи: 

даунсайзинг, реінжиніринг, аутплейсмент. Застосування 

аутсорсингу, аутстаффінгу, лізингу персоналу в умовах 

кризи.  

 

Лекція 

Список основної 

літератури [2-10] 

Інтернет-ресурси 

2 год Згідно з 

розкладом 

8. 

Семінарське заняття 4. Компетенційний підхід та його 

використання в управлінні людськими ресурсами. 

1. Етапи розвитку компетенційного підходу, основні чинники 

впливу, сфери застосування, позитивний вплив на людські 

ресурси. 

2. Найважливіші компетенції з точки зору роботодавця. 

3. Компоненти компетентності. 

4. Застосування поняття «компетентність» у практичній 

діяльності. Майстерність як найвищий прояв компетентності. 

5. Базові компетенції: інструментальні, міжособистісні, 

Семінарське 

заняття  

Самостійна 

робота 

Список основної 

літератури 

Інтернет-ресурси 

Питання, 

управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 
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системні. 7 груп вимірів базових компетенцій керівника. Види 

компетенцій в управлінській діяльності. 

6. Формування моделей компетенцій на сучасному етапі. 

7. Позитивні результати використання моделей компетенцій. 

8. Моделі компетенції та рекрутмент. 

9. Створення профілю компетенцій працівника. 

 

9. 

Тема 7. Управління людськими ресурсами державного 

органу. 

Управління людськими ресурсами не державній службі в 

умовах інституціональних змін. Правові та організаційні 

засади управління людськими ресурсами в органах державної 

влади. Інструменти та методи управління людськими 

ресурсами на державній службі. 

Topic 7. Human resources management of a state body. 

Human resource management is not a public service in the context 

of institutional change. Legal and organizational principles of 

human resources management in public authorities. Tools and 

methods of human resources management in the civil service. 

 

Тема 8. Технології управління людськими ресурсами 

державного органу. 

Конкурсний відбір та призначення на посади державної 

служби. Проходження та припинення державної служби. 

Управління ефективністю службової діяльності. Інформаційна 

система управління людськими ресурсами на державній 

службі. 

Topic 8. Technologies of human resources management of the 

state body. 

Competitive selection and appointment to civil service positions. 

Passage and termination of civil service. Management of efficiency 

of official activity. Information system of human resources 

management in the civil service. 

Лекція (англ) 

Список основної 

літератури [1-10] 

Інтернет-ресурси 

2 год Згідно з 

розкладом 

10. Семінарське заняття 5.  Управління людськими ресурсами Семінарське Список основної Питання, Згідно з 
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державного органу. 

1. Кадрова політика державного органу як основа формування 

стратегії управління людськими ресурсами. 

2. Стратегія розвитку державної кадрової політики в Україні. 

та шляхи її реалізації. 

3. Стратегічне управління державним органом як передумова 

стратегічного управління його людськими ресурсами. 

4. Основні об’єкти стратегічного управління людськими 

ресурсами державного органу. 

5. Основні суб’єкти стратегічного управління людськими 

ресурсами державного органу. 

6. Інструменти та методи управління людськими ресурсами на 

державній службі. 
 

 Seminar 5. Human resources management of a public 

authority. 
1. Personnel policy of a state body as a basis for the formation of 

human resources management strategy. 

2. Strategy for the development of state personnel policy in 

Ukraine. and ways to implement it. 

3. Strategic management of a state body as a prerequisite for 

strategic management of its human resources. 

4. The main objects of strategic management of human resources of 

the state body. 

5. The main subjects of strategic management of human resources 

of the state body. 

6. Tools and methods of human resources management in the civil 

service. 

заняття (англ)  

Самостійна 

робота 

літератури 

Інтернет-ресурси 

управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

розкладом 

11. 

Тема 9. Забезпечення ефективності використання 

людських ресурсів в органах влади. 

Професійна етика. Інструментарій ефективного управління 

публічними службовцями в умовах децентралізації. Механізми 

і показники ефективності управління людськими ресурсами. 

Культура поліпшення ефективності управління. 

Лекція 

Список основної 

літератури [1-10] 

Інтернет-ресурси 

2 год Згідно з 

розкладом 
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12. 

Семінарське заняття №6. Заліковий модуль 

Семінарське 

заняття 

Залік по 

модулю 

Список основної 

літератури 

Перелік питань для 

підсумкового 

контролю 

Засоби діагностики 

знань та умінь  

студентів з 

навчальної 

дисципліни  

Тестові завдання 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

 
 


