
 

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

Факультет управління фінансами та бізнесу 
Кафедра економіки та публічного управління 

 
 
 

Затверджено 

на засіданні кафедри економіки та публічного 

управління 

факультету управління фінансами та бізнесу 

Львівського національного університету імені 

Івана Франка 

(Протокол № 1 від 30.08.2021 р.) 

 

Завідувач кафедри 

________________ Капленко Г.В. 
 

 

СИЛАБУС  
з навчальної дисципліни 

 «Теорія та практика кадрової політики»,  
що викладається в межах  

ОПП «Управління персоналом в органах публічної влади та 

бізнес-структурах »  

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

для здобувачів із спеціальності  

281 Публічне управління та адміністрування 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Львів 2021 р. 

 

 

 
  

 

 

  



2 
 

 
Назва дисципліни «Теорія та практика кадрової політики» 

Адреса викладання 

дисципліни 

вул. Коперника, 3  

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет управління фінансами та бізнесу, 

Кафедра економіки та публічного управління 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

галузь знань:  

28 “Публічне управління та адміністрування” 

спеціальність:  

281  “Публічне управління та адміністрування” 

Викладачі 

дисципліни 

Пікулик Оксана іванівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та 

публічного управління 

 

Контактна 

інформація 

викладачів 

opikulyk73@gmail.com     oksana.pikulyk@lnu.edu.ua 
 

Консультації з 

питань навчання 

по дисципліні 

відбуваються 

 

Консультації в день проведення лекцій/семінарських занять (за попередньою 

домовленістю).  

Також можливі он-лайн консультації через Teams, Skype, Viber, Telegram 

або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн консультацій слід писати 

на електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу Сторінка Методичні матеріали кафедри економіки та публічного управління  

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

Інформація про 

дисципліну 

Дисципліна «Теорія та практика кадрової політики» спрямована на вивчення 

теоретичних та практичних аспектів 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. 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Теорія та практика кадрової політики» є навчальною 

дисципліною зі спеціальності 281  “Публічне управління та 

адміністрування”, другого (магістерського) рівня вищої освіти для освітньо-

професійної програми «Управління персоналом в органах публічної влади та 

бізнес-структурах», яка викладається в  другому_семестрі__в обсязі 3 

кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 

дисципліни 

 

Метою вивчення дисципліни «Теорія та практика кадрової політики» є 

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. 

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. 

 

 

 

mailto:opikulyk73@gmail.com
mailto:oksana.pikulyk@lnu.edu.ua
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Література для 

вивчення 

дисципліни 

 

    СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

Законодавчі акти 

1. Конституція України [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80  

2. Про державну службу [Електронний ресурс] : закон України від 10 грудня 

2015 року № 889-VIII. – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text  

3. Про затвердження Типового положення про службу управління 

персоналом державного органу [Електронний ресурс] : наказ НАДС від 

03.03.2016 року № 47. — Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0438-16/paran13#n13. 

4. 9. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 

1700-VII [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18  

5. Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу» 

/ Ред. кол.: К.О. Ващенко, І.Б. Коліушко, В.П. Тимощук, В.А. Дерець (відп. 

ред.). – К.: ФОП Москаленко О.М., 2017. – 796 с. 

Література 

1. Білинська М. М. Кадрова політика і державна служба: конспект лекцій / М. 

М. Білинська, О. Л. Євмешкіна, І. Г. Сурай; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., каф. держ. 

упр. і менедж. - К.: НАДУ, 2013. - 72 с. 

2. Бутенко І.А. Напрями вдосконалення кадрової політики та підвищення 

ефективності управління персоналом підприємства / І.А. Бутенко, А.В. 

Курносова // Вісник економічної науки України. – 2016. – № 3. – С. 7–11.  

3. Бучинська Т.В. Конкурентоспроможність персоналу як основний чинник 

підвищення ефективності діяльності підприємства / Т.В. Бучинська // 

Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. – 

Вип. 10(1). – С. 74–77.   

4. Денисенко, М. П., Будякова, О. Ю. (2018). Кадрова політика як основа 

формування інноваційної стратегії управління персоналом 

підприємств. Вчені записки Університету «КРОК». №4 (52). 2018. С.231–

238.  

5. Денисенко М. П., Будякова О. Ю., Волощук Ю. В. Зарубіжний досвід 

управління персоналом. Вчені записки Університету «КРОК». № 2 (54). 

2019. С.137–144.  

6. Денисенко, М. П., Мельник, Л. С.. Міжнародний досвід мотивації 

персоналу в умовах сучасної економіки. Вчені записки Університету 

«КРОК», №3 (55). 2019.С.94–100. 

7. Державна служба в Україні: теоретико-правова характеристика у контексті 

реформування законодавства: монографія / [С. В. Ківалов та ін.]; за заг. 

ред. С. В. Ківалова, Л. Р. Білої-Тіунової; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - 

О.: Фенікс, 2013. - 436 с. 

8. Захарова І.В. Перспективні напрями вдосконалення кадрової політики в 

органах державної влади в умовах адміністративно-територіальної 

реформи / І.В. Захарова // Вісник Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля. – 2016. - № 16(205). - С. 116-120.  

9. Кагановська Т. Є. Кадрове забезпечення державного управління в 

Україні: Монографія. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 330 с.  

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

Т. Гончарук, Н. А. Липовська та ін.; за заг ред. С. М. Серьогіна. - Д.: ДРІДУ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19%23Text
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0438-16/paran13#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
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НАДУ, 2012. - 352 с.  

11. Левицька Н. А. Особливості управління керівним персоналом в органах 

державної служби України / Н. А. Левицька // Управління розвитком. 

2015. - №7 (170). – С.135-138.  

12. Марченко В.М., Хондока В.А. Кадрова політика та кадрова стратегія 

підприємства. / Марченко В.М., Хондока В.А. // Глобальні та національні 

проблеми економіки. –2017. – Вип. 20. – С.440-443. 

13. Павленко В. Л. Державна служба в Україні: підручник / В. Л. Павленко, 

В. В. Павленко; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц., Засл. юриста України 

А. М. Подоляки. - Хмельницький: ХмЦНП, 2013. - 356 с.  

14. Пірен М. І. Державна кадрова політика: шляхи елітизації: монографія / М. 

І. Пірен; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К.: Талком, 

2014. - 251 с.  

15. Удовенко Т.С. Формування ефективної кадрової політики на 

підприємстві / Т.С. Удовенко, С.М. Невмержицька // Формування 

ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 3. – С. 125–127. 

16. Шаповал О.А. Кадрова політика та шляхи її покращення / О.А. Шаповал // 

Економіка і суспільство. – 2017. – Вип. 9. – С. 712–715. 

 

Іноземні джерела літератури 

1. Anderson, Chris (2016). Human Resources Policies and Procedures 

Manual. Bizmanualz Page. p. 906. 

2. Bondaletov, V. V., Medvedeva, N. V., Senicheva, L. V., Frolova, E. V., & 

Santos, E. (2017). Local politics, business, people: issues and cooperation 

strategies. Journal of Advanced Research in Law and Economics, 5(2), 63-73.  

3. Buley, N. V., Demchenko, T. S., Makushkin, S. A., Vinichenko, M. V., & 

Melnichuk, А. V. (2016). Human Resource Management in the Context of the 

Global Economic Crisis. International Journal of Economics and Financial 

Issues, 6(S8), 160-165.  

4. Human Resource Policy and Procedures Manual. Public Service 

Commission.(2018). https://psc.gpei.ca/human-resource-policy-and-procedures-manual 

5. Human Resources Management: Country Profiles. Organisation for 

Economic Co-operation and Development. (2015). 
https://www.oecd.org/gov/pem/hrpractices.htm 

6. Lumina, S. A., & Moskowitz, D. S. (2016). Quarrelsomeness in the 

workplace: An exploration of the interpersonal construct within the 

organizational context. Organizational Psychology Review, 4(1), 27-48.  

7. Masalimova A. R., & Shaidullina A. R. (2017). Diversification of 

Professional On-the-Job Training Models and Forms in Contemporary Business 

Conditions. Modern Journal of Language Teaching Methods, 7(3), 554- 561. 

8. Personnel Policies. Carter McNamara. 
https://managementhelp.org/personnelpolicies/policies.htm 

9. Rivolin, J. U. (2017). Global crisis and the systems of spatial governance 

and planning: a European Eurasian J Anal Chem 1077 comparison. European 

Planning Studies, 25(6), 994-1012. 

10. Sndhya M . Personnel Policies.  https://www.economicsdiscussion.net/human-

resource-management/personnel-policies/personnel-policies/32440 
11. Vinogradova, M. V., Babakaev, S. V., Larionova, A. A., Laiko, M. Yu., & 

Kobyak, M. V. (2016). Modernization of management: Social and socio-cultural 

aspects. International Journal of Environmental and Science Education, 11(15), 

7847-7856.  
12. Why Personnel Policies Are Important (2021). 

https://smallbusiness.chron.com/personnel-policies-important-4093.html 
Інтернет-ресурси 

https://psc.gpei.ca/human-resource-policy-and-procedures-manual
https://www.oecd.org/gov/pem/hrpractices.htm
https://managementhelp.org/personnelpolicies/policies.htm
https://www.economicsdiscussion.net/human-resource-management/personnel-policies/personnel-policies/32440
https://www.economicsdiscussion.net/human-resource-management/personnel-policies/personnel-policies/32440
https://smallbusiness.chron.com/personnel-policies-important-4093.html
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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 

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

З них: 24 години аудиторних занять: 12 годин лекцій, 12 годин 

семінарських занять.  

66 годин самостійної роботи (в т.ч. 22 години – ІНДР, 44 години – СРС). 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після вивчення дисципліни студент буде :  

а) знати 

• сутність та теоретико-методологічні засади кадрової політики у публічній 

та приватній сферах;  

• понятійно-категорійний апарат дослідження кадрової політики; 

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

• сучасні підходи до формування кадрової політики органів публічного 

управління та бізнес-структурах  

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

• сутність, форми та види кадрових процесів; 

• механізми формування і реалізації кадрової політики на державній 

службі;  

• нормативно-правові акти, що регулюють кадрову політику органів 

публічного управління та адміністрування;  

• планування роботи з кадрами та основи кадрового менеджменту;  

• зарубіжний досвід кадрової політики; 

• специфіку здійснення державної кадрової політики в Україні.  

 

б) уміти 

• визначати основну мету, напрямки та типи кадрової політики держави та 

організації; 

• розрізняти два рівні кадрової політики: теоретичний та прикладний; 

• налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та 

розв’язувати конфлікти; 

• розуміти закономірності розвитку кадрових процесів в органах державної 

влади та їх апаратах;  

• критично осмислювати проблеми та розв’язувати складні завдання у 

сфері кадрової політики органів публічного управління та 

адміністрування, бізнес-структур; 

• враховувати особливості здійснення державної кадрової політики в 

контексті становлення та розвитку державної служби в Україні; 

• розробляти та реалізовувати заходи щодо адаптації та впровадження 

кращих вітчизняних та зарубіжних практик формування та реалізації 

кадрової політики органів публічного управління та організацій.   

http://www.liga.net/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukr.net/ua/news/jekonomika
http://www.nbuv.gov.ua/
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 Після завершення курсу 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 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог.  

ЗК01 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК02 Здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до 

спільної мети, бути лідером, діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК03 Здатність розробляти та управляти проєктами 

ЗК04 Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і 

культурний рівні. 

ЗК05 Здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати сучасні 

комунікаційні технології. 

ЗК06 Здатність до професійного спілкування іноземною мовою.  

ЗК07 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

СК01 Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, 

попереджати та розв’язувати конфлікти. 

СК07 Здатність самостійно готувати проєкти нормативно-правових актів, 

аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку нормативно-

правовим актам на різних рівнях публічного управління та адміністрування. 

СК08 Здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-

економічних систем на вищому, центральному, регіональному, місцевому та 

організаційному рівнях. 

СК10 Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням 

питань європейської та євроатлантичної інтеграції.  

СК11 Здатність формувати кадрову стратегію в сучасних умовах, здійснювати 

набір, відбір, оцінку персоналу, розробляти ефективну систему мотивації та оплати 

праці, створення сприятливих умов навчання, професійної підготовки й 

перепідготовки, саморозвитку персоналу організації. 

СК12 Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій 

управління персоналом, розробляти та впроваджувати інноваційні технології в 

управлінні персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах. 

СК13 Здатність ініціювати, планувати та управляти змінами в організації для 

вдосконалення існуючих та розроблення нових управлінських систем. 

СК14 Здатність вивчати та впроваджувати новітній досвід управлінської 

роботи, удосконалювати інструментарій та відповідні стандарти. 

 

Програмні 

результати 

навчання  за 

Освітньою 

програмою 

РН01 Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної 

політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень. 

РН02 Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, 

враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, 

розробляти проєкти нормативно-правових актів для їх усунення. 

РН03 Знати основні засади національної безпеки та уміти попереджати й 

нейтралізувати виклики і загрози національним інтересам України в межах своєї 

професійної компетенції.  

РН06 Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, 

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

міжнародний досвід при проєктуванні та реорганізації управлінських та загально-

організаційних структур. 

РН11 Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні законодавчі, 

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

екологічні наслідки варіантів рішень.  

РН13 Уміти використовувати методологію та інструментарій управління: 

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

РН15 Володіти базовими категоріями та новітніми теоріями, демонструвати 

знання методів і функцій, застосовувати інструментарій HR-менеджменту в 

організаціях публічної сфери або інших сфер господарювання, а також сучасні 



7 
 

концепції лідерства. 

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

управлінні персоналом з метою забезпечення ефективного функціонування 

суб’єктів управління та адміністрування у конкретних практичних ситуаціях. 

РН17 Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя, 

дотримуватися принципів безперервного розвитку та постійного 

самовдосконалення; прагнути професійного зростання, проявляти толерантність та 

готовність до інноваційних змін, уміти встановлювати життєві цілі, визначати їх 

пріоритетність, планувати власну кар’єру. 

Ключові слова Кадри, кадрова політика держави, кадрова робота, кадровий менеджмент, 

кадрова політика організації, кадрова стратегія, кадрові процеси 

Формат курсу заочний  

 Проведення лекцій, семінарських занять та консультацій, самостійна робота, 

ІНДЗ, аналіз статистичних показників 

Теми курсу Тема 1. Теоретико-методологічні засади формування й реалізації кадрової 

політики  

Тема 2. Основи сучасної державної кадрової політики  

Тема 3. Механізми та методи здійснення кадрової політики  

Тема 4. Кадрова політика  у сфері публічного управління 

Тема 5. Основи кадрового менеджменту. Планування роботи з кадрами  

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

органів публічного управління  

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

кваліфікації управлінських кадрів  

Тема 8. Кадрова політика у сфері матеріального та соціального забезпечення 

публічних службовців  

Тема 9. Кадрова політика у сфері матеріального та соціального забезпечення 

публічних службовців  

Тема 10. Кадрова політика та кадрова стратегія організації в ринкових 

умовах. Стратегічне управління персоналом  

Тема 11.Формування кадрового складу організації  

Тема 12. Особливості формування кадрової еліти організації 

Тема 13. Гендерна політика як інтегруючий компонент державної кадрової 

політики  

Тема 14. Державна кадрова політика України на сучасному етапі 

 

Підсумковий 

контроль, форма 

Екзамен в кінці 3-ого семестру  

 

Перереквізити Дисципліна вивчається після дисципліни «Управління людськими 

ресурсами», «Система оцінювання та мотивації персоналу» та передує 

вивченню навчальних дисциплін «Професійна компетентність державного 

службовця та професійний розвиток», «Розвиток персоналу організації: від 

адаптації до побудови ефективної кар’єри»   

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 
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(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 

Б
а

л
и

 р
ей

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 виносяться лише на самостійну 

роботу контролюється при підсумковому семестровому контролі (виконанні 

залікового модулю, екзамені). 

5 

3. Залік по модулю 

Критерії оцінювання  15 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 0,5 бала. (максимально 10 0,5=5 балів). 

2. Другий рівень (5 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 1 бал. 

(максимально 5 1 = 5 балів). 
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3. Третій рівень (1 завдання) – теоретичне питання. В цьому завданні 

потрібно послідовно та логічно відповісти на поставлене питання. 

Оцінювання завдання третього рівня 5 балів.  

4. Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

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 

 

 

Поточний та підсумковий контроль 

 
РАЗОМ –  

100 балів 

Семінари та 

самостійна 

робота 

(25 балів) 

Індивідуальна 

робота студента 

(ІНДР)  

(10 балів) 

Залік по 

модулю 

(15 балів)  

Екзамен 

(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 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 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 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 
 

Тиждень Тема, план, короткі тези 

Форма  

діяльності 

(заняття)* 

Література. 

Ресурси в інтернеті 

Завдання, 

год 

Термін 

виконанн

я 

Згідно з 

розкладом 

Тема 1. Теоретико-методологічні 

засади формування й реалізації 

кадрової політики  
1. Кадрова політика як об’єкт 

наукового пізнання та навчальна 

дисципліна. Два рівні кадрової 

політики: теоретичний і прикладний.  

2.Понятійно-категорійний апарат 

дослідження кадрової політики.  

3.Об’єкт, мета, складові елементи, 

принципи, аспекти реалізації  кадрової 

політики.  

4.Типи кадрової політики.  

5.Кадрові процеси: сутність форми та 

види. 

Лекція 
 

1. .Білинська М. М. Кадрова політика і державна служба: конспект лекцій 

/ М. М. Білинська, О. Л. Євмешкіна, І. Г. Сурай; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., каф. держ. 

упр. і менедж. - К.: НАДУ, 2013. - 72 с. 

2.Захарова І.В. Перспективні напрями вдосконалення кадрової політики в 

органах державної влади в умовах адміністративно-територіальної 

реформи / І.В. Захарова // Вісник Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля. – 2016. - № 16(205). - С. 116-120.  

3.Кагановська Т. Є. Кадрове забезпечення державного управління в 

Україні: Монографія. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 330 с. 

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

Гончарук, Н. А. Липовська та ін.; за заг ред. С. М. Серьогіна. - Д.: ДРІДУ 

НАДУ, 2015. - 352 с.  

5.Пірен М. І. Державна кадрова політика: шляхи елітизації: монографія / 

М. І. Пірен; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К.: Талком, 

2014. - 251 с. 

6.Шаповал О.А. Кадрова політика та шляхи її покращення / О.А. Шаповал 

// Економіка і суспільство. – 2017. – Вип. 9. – С. 712–715. 

 

2 год 
Згідно з 

розкладом 

Згідно з 

розкладом 

Тема 2. Основи сучасної державної 

кадрової політики 

1.Історичний досвід здійснення 

державної кадрової політики. 

2.Зарубіжний досвід реалізації 

державної кадрової політики. 

3.Американська, європейська, 

японська модель управління кадровим 

забезпеченням. 

4. Зміст і характерні риси сучасної 

державної кадрової політики.  

 

Лекція 

1.Білинська М. М. Кадрова політика і державна служба: конспект лекцій / 

М. М. Білинська, О. Л. Євмешкіна, І. Г. Сурай; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., каф. держ. 

упр. і менедж. - К.: НАДУ, 2013. - 72 с. 

2.Денисенко М. П., Будякова О. Ю., Волощук Ю. В. Зарубіжний досвід 

управління персоналом. Вчені записки Університету «КРОК». № 2 (54). 

2019. С.137–144.  

3.Денисенко, М. П., Мельник, Л. С.. Міжнародний досвід мотивації 

персоналу в умовах сучасної економіки. Вчені записки Університету 

«КРОК», №3 (55). 2019.С.94–100. 

4.Кагановська Т. Є. Кадрове забезпечення державного управління в 

Україні: Монографія. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 330 с. 

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

Гончарук, Н. А. Липовська та ін.; за заг ред. С. М. Серьогіна. - Д.: ДРІДУ 

НАДУ, 2015. - 352 с.  

6.Пірен М. І. Державна кадрова політика: шляхи елітизації: монографія / 

М. І. Пірен; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К.: Талком, 

2014. - 251 с.  

2 год Згідно з 

розкладом 

Згідно з Тема 3. Механізми та методи  1.Білинська М. М. Кадрова політика і державна служба: конспект лекцій /   Згідно з 
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розкладом здійснення кадрової політики. 

1.Механізм нормативно-правового 

забезпечення системи управління 

кадрами.  

 2.Механізм методичного та 

інформаційного забезпечення системи 

управління кадрами.  

3.Соціально-психологічні способи 

реалізації механізмів кадрової 

політики. 4.Методи  кадрової 

політики.  

 

 

 

 

Лекція 

М. М. Білинська, О. Л. Євмешкіна, І. Г. Сурай; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., каф. держ. 

упр. і менедж. - К.: НАДУ, 2013. - 72 с. 

2.Державна служба в Україні: теоретико-правова характеристика у 

контексті реформування законодавства: монографія / [С. В. Ківалов та 

ін.]; за заг. ред. С. В. Ківалова, Л. Р. Білої-Тіунової; Нац. ун-т "Одес. 

юрид. акад.". - О.: Фенікс, 2013. - 436 с. 

3.Кагановська Т. Є. Кадрове забезпечення державного управління в 

Україні: Монографія. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 330 с. 

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

Гончарук, Н. А. Липовська та ін.; за заг ред. С. М. Серьогіна. - Д.: ДРІДУ 

НАДУ, 2015. - 352 с.  

5.Павленко В. Л. Державна служба в Україні: підручник / В. Л. Павленко, 

В. В. Павленко; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц., Засл. юриста України А. 

М. Подоляки. - Хмельницький: ХмЦНП, 2015. - 356 с.  

6.Пірен М. І. Державна кадрова політика: шляхи елітизації: монографія / 

М. І. Пірен; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К.: Талком, 

2014. - 251 с.  

2 год розкладом 

Згідно з 

розкладом 

Тема 4. Кадрова політика  у сфері 

публічного управління. 

1.Кадрова політика у сфері державної 

служби.  

2.Служба управління 

персоналом(СУП) та її відмінність від 

відділу кадрів.  

3. Закон України «Про державну 

службу», «Положення про службу 

управління персоналом державного 

органу», як такі що визначають 

становлення кадрового потенціалу.  

4.Управління державною службою в 

Україні. Національне агентство 

України з питань державної служби 

(НАДС). 

 

Лекція 

1.Про державну службу [Електронний ресурс] : закон України від 10 

грудня 2015 року № 889-VIII. – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text  

2.Про затвердження Типового положення про службу управління 

персоналом державного органу [Електронний ресурс] : наказ НАДС від 

03.03.2016 року № 47. — Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0438-16/paran13#n13. 

3.Білинська М. М. Кадрова політика і державна служба: конспект лекцій / 

М. М. Білинська, О. Л. Євмешкіна, І. Г. Сурай; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., каф. держ. 

упр. і менедж. - К.: НАДУ, 2013. - 72 с. 

4.Державна служба в Україні: теоретико-правова характеристика у 

контексті реформування законодавства: монографія / [С. В. Ківалов та 

ін.]; за заг. ред. С. В. Ківалова, Л. Р. Білої-Тіунової; Нац. ун-т "Одес. 

юрид. акад.". - О.: Фенікс, 2013. - 436 с. 

5.Кагановська Т. Є. Кадрове забезпечення державного управління в 

Україні: Монографія. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 330 с. 

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

Гончарук, Н. А. Липовська та ін.; за заг ред. С. М. Серьогіна. - Д.: ДРІДУ 

НАДУ, 2015. - 352 с. 

Питання для 

самоконтрол

ю знань, 

практичні 

задачі, кейси 

Тестові 

завдання 

 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

Згідно з 

розкладом 

Тема 5. Основи кадрового 

менеджменту. Планування роботи з 

кадрами. 

1.Сутність та функції кадрового 

Лекція 

1.Білинська М. М. Кадрова політика і державна служба: конспект лекцій / 

М. М. Білинська, О. Л. Євмешкіна, І. Г. Сурай; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., каф. держ. 

упр. і менедж. - К.: НАДУ, 2013. - 72 с. 

2.Державна служба в Україні: теоретико-правова характеристика у 

 

2 год. 
Згідно з 

розкладом 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19%23Text
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0438-16/paran13#n13
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менеджменту.  

2. Основні вимоги до змісту планів по 

роботі з кадрами, організація їх 

підготовки, виконання, контроль за 

здійсненням.  

3.Організація планування 

індивідуальної роботи з кадрами, 

оцінка їх роботи.  

4. Вимоги до державних службовців. 

Типові професійно-кваліфікаційні 

характеристики посад державних 

службовців.  

5.Застосування моделі компетентності 

та профілів компетентності для 

управління персоналом у системі 

державної служби. 

 

контексті реформування законодавства: монографія / [С. В. Ківалов та 

ін.]; за заг. ред. С. В. Ківалова, Л. Р. Білої-Тіунової; Нац. ун-т "Одес. 

юрид. акад.". - О.: Фенікс, 2013. - 436 с. 

3.Кагановська Т. Є. Кадрове забезпечення державного управління в 

Україні: Монографія. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 330 с. 

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

Гончарук, Н. А. Липовська та ін.; за заг ред. С. М. Серьогіна. - Д.: ДРІДУ 

НАДУ, 2015. - 352 с.  

5.Павленко В. Л. Державна служба в Україні: підручник / В. Л. Павленко, 

В. В. Павленко; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц., Засл. юриста України А. 

М. Подоляки. - Хмельницький: ХмЦНП, 2015. - 356 с.  

6.Пірен М. І. Державна кадрова політика: шляхи елітизації: монографія / 

М. І. Пірен; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К.: Талком, 

2014. - 251 с.  

 

Згідно з 

розкладом 

Тема 11. Формування кадрового 

складу організації 

1.Сучасні персонал-технології. Ринок 

професіоналів. Лізинг персоналу. 

2.Особливості формування ефективної 

команди організації.  

3.Оптимальний стиль керівництва. 

Організація командної роботи. 

4. Поняття коучингу як особливого 

стилю менеджменту персоналу.  

 

Topic 11. Formation of personnel of 

the organization 

1.Modern personnel technologies. Market 

professionals. Staff leasing. 

2. Features of forming an effective team 

of the organization.  

Лекція 

(англ 

мовою) 

1.Бутенко І.А. Напрями вдосконалення кадрової політики та підвищення 

ефективності управління персоналом підприємства / І.А. Бутенко, А.В. 

Курносова // Вісник економічної науки України. – 2016. – № 3. – С. 7–11.  

2.Бучинська Т.В. Конкурентоспроможність персоналу як основний 

чинник підвищення ефективності діяльності підприємства / Т.В. 

Бучинська // Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. – 2016. – Вип. 10(1). – С. 74–77.   

3.Денисенко, М. П., Будякова, О. Ю. (2018). Кадрова політика як основа 

формування інноваційної стратегії управління персоналом 

підприємств. Вчені записки Університету «КРОК». №4 (52). 2018. С.231–

238.  

4.Марченко В.М., Хондока В.А. Кадрова політика та кадрова стратегія 

підприємства. / Марченко В.М., Хондока В.А. // Глобальні та національні 

проблеми економіки. –2017. – Вип. 20. – С.440-443. 

5.Удовенко Т.С. Формування ефективної кадрової політики на 

підприємстві / Т.С. Удовенко, С.М. Невмержицька // Формування 

ринкових відносин в Україні. – 2016. – № 3. – С. 125–127. 

6.Шаповал О.А. Кадрова політика та шляхи її покращення / О.А. Шаповал 

// Економіка і суспільство. – 2017. – Вип. 9. – С. 712–715. 
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3.Optimal leadership style. Organization 

of teamwork.  

4.The concept of coaching as a special 

style of personnel management. 

 

Згідно з 

розкладом 

Семінарське заняття №1 з теми:  

Тема 1. Теоретико-методологічні 

засади формування й реалізації 

кадрової політики.  
1. Кадрова політика як об’єкт 

наукового пізнання та навчальна 

дисципліна. Два рівні кадрової 

політики: теоретичний і прикладний.  

2.Понятійно-категорійний апарат 

дослідження кадрової політики.  

3.Об’єкт, мета, складові елементи, 

принципи, аспекти реалізації  кадрової 

політики.  

4.Типи кадрової політики.  

5.Кадрові процеси: сутність форми та 

види. 

Семінарське 

заняття 

1.Білинська М. М. Кадрова політика і державна служба: конспект лекцій / 

М. М. Білинська, О. Л. Євмешкіна, І. Г. Сурай; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., каф. держ. 

упр. і менедж. - К.: НАДУ, 2013. - 72 с. 

2.Захарова І.В. Перспективні напрями вдосконалення кадрової політики в 

органах державної влади в умовах адміністративно-територіальної 

реформи / І.В. Захарова // Вісник Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля. – 2016. - № 16(205). - С. 116-120.  

3.Кагановська Т. Є. Кадрове забезпечення державного управління в 

Україні: Монографія. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 330 с. 

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

Гончарук, Н. А. Липовська та ін.; за заг ред. С. М. Серьогіна. - Д.: ДРІДУ 

НАДУ, 2015. - 352 с.  

5.Пірен М. І. Державна кадрова політика: шляхи елітизації: монографія / 

М. І. Пірен; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К.: Талком, 

2014. - 251 с. 

6.Шаповал О.А. Кадрова політика та шляхи її покращення / О.А. Шаповал 

// Економіка і суспільство. – 2017. – Вип. 9. – С. 712–715. 
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Семінарське заняття №2 з теми:  

Тема 2. Основи сучасної державної 

кадрової політики 

1.Історичний досвід здійснення 

державної кадрової політики. 

2.Зарубіжний досвід реалізації 

державної кадрової політики. 

3.Американська, європейська, 

японська модель управління кадровим 

забезпеченням. 

4. Зміст і характерні риси сучасної 

державної кадрової політики.  

 

Семінарське 

заняття 

1.Білинська М. М. Кадрова політика і державна служба: конспект лекцій / 

М. М. Білинська, О. Л. Євмешкіна, І. Г. Сурай; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., каф. держ. 

упр. і менедж. - К.: НАДУ, 2013. - 72 с. 

2.Денисенко М. П., Будякова О. Ю., Волощук Ю. В. Зарубіжний досвід 

управління персоналом. Вчені записки Університету «КРОК». № 2 (54). 

2019. С.137–144.  

3.Денисенко, М. П., Мельник, Л. С.. Міжнародний досвід мотивації 

персоналу в умовах сучасної економіки. Вчені записки Університету 

«КРОК», №3 (55). 2019.С.94–100. 

4.Кагановська Т. Є. Кадрове забезпечення державного управління в 

Україні: Монографія. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 330 с. 

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

Гончарук, Н. А. Липовська та ін.; за заг ред. С. М. Серьогіна. - Д.: ДРІДУ 

НАДУ, 2015. - 352 с.  

6.Пірен М. І. Державна кадрова політика: шляхи елітизації: монографія / 

М. І. Пірен; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К.: Талком, 

2014. - 251 с.  
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Згідно з 
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Семінарське заняття №3 з теми:  

Тема 4. Кадрова політика  у сфері 

публічного управління. 

1.Кадрова політика у сфері державної 

служби.  

2.Служба управління персоналом 

(СУП) та її відмінність від відділу 

кадрів.  

3. Закон України «Про державну 

службу», «Положення про службу 

управління персоналом державного 

органу», як такі що визначають 

становлення кадрового потенціалу.  

4.Управління державною службою в 

Україні. Національне агентство 

України з питань державної служби 

(НАДС). 

 

Семінарське 

заняття 

1.Про державну службу [Електронний ресурс] : закон України від 10 

грудня 2015 року № 889-VIII. – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text  

2.Про затвердження Типового положення про службу управління 

персоналом державного органу [Електронний ресурс] : наказ НАДС від 

03.03.2016 року № 47. — Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0438-16/paran13#n13. 

3.Білинська М. М. Кадрова політика і державна служба: конспект лекцій / 

М. М. Білинська, О. Л. Євмешкіна, І. Г. Сурай; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., каф. держ. 

упр. і менедж. - К.: НАДУ, 2013. - 72 с. 

4.Державна служба в Україні: теоретико-правова характеристика у 

контексті реформування законодавства: монографія / [С. В. Ківалов та 

ін.]; за заг. ред. С. В. Ківалова, Л. Р. Білої-Тіунової; Нац. ун-т "Одес. 

юрид. акад.". - О.: Фенікс, 2013. - 436 с. 

5.Кагановська Т. Є. Кадрове забезпечення державного управління в 

Україні: Монографія. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 330 с. 

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

Гончарук, Н. А. Липовська та ін.; за заг ред. С. М. Серьогіна. - Д.: ДРІДУ 

НАДУ, 2015. - 352 с. 
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розкладом  

Семінарське заняття №4 з теми:  

Тема. 10. Кадрова політика та 

кадрова стратегія організації в 

ринкових умовах 

1.Суть, мета та головні цілі кадрової 

політики організації. Роль кадрової 

політики у процесі управління 

організацією.  

2.Різновиди, елементи та напрями 

здійснення кадрової політики в 

організації.  

3. Кадрова політика як сукупність 

напрямів реалізації кадрової стратегії 

організації. Типи кадрових стратегій. 

4.Стратегічне управління персоналом. 

Семінарське 

заняття 

(англ мовою) 

1.Бутенко І.А. Напрями вдосконалення кадрової політики та підвищення 

ефективності управління персоналом підприємства / І.А. Бутенко, А.В. 

Курносова // Вісник економічної науки України. – 2016. – № 3. – С. 7–11.  

2.Бучинська Т.В. Конкурентоспроможність персоналу як основний 

чинник підвищення ефективності діяльності підприємства / Т.В. 

Бучинська // Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. – 2016. – Вип. 10(1). – С. 74–77.   

3.Денисенко, М. П., Будякова, О. Ю. (2018). Кадрова політика як основа 

формування інноваційної стратегії управління персоналом 

підприємств. Вчені записки Університету «КРОК». №4 (52). 2018. С.231–

238.  

4.Марченко В.М., Хондока В.А. Кадрова політика та кадрова стратегія 

підприємства. / Марченко В.М., Хондока В.А. // Глобальні та національні 

проблеми економіки. –2017. – Вип. 20. – С.440-443. 

5.Удовенко Т.С. Формування ефективної кадрової політики на 

підприємстві / Т.С. Удовенко, С.М. Невмержицька // Формування 

ринкових відносин в Україні. – 2016. – № 3. – С. 125–127. 

6.Шаповал О.А. Кадрова політика та шляхи її покращення / О.А. Шаповал 

// Економіка і суспільство. – 2017. – Вип. 9. – С. 712–715. 
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5.Шляхи вдосконалення кадрової 

політики в ринкових умовах. 

Seminar №4: 

Topic. 10. Personnel policy and 

personnel strategy of the organization 

in market conditions 

1. The essence, purpose and main goals 

of personnel policy of the organization. 

The role of personnel policy in the 

management of the organization. 

2. Varieties, elements and directions of 

personnel policy implementation in the 

organization. 

3. Personnel policy as a set of areas of 

implementation of personnel strategy of 

the organization. Types of personnel 

strategies. 

4. Strategic personnel management. 

5. Ways to improve personnel policy in 

market conditions. 

Згідно з 

розкладом 

Семінарське заняття №5 з теми:  

Тема 14. Державна кадрова політика 

України на сучасному етапі 

1.Сучасний стан та особливості 

державної кадрової політики в 

Україні. 2.Система управління 

кадрами. Система організаційної 

роботи з кадрами. 3.Формування 

складу керівних кадрів, персоналу 

управління. 

4.Шляхи реформування державної 

кадрової політики в Україні. 

5. Контроль у сфері державної 

кадрової політики. 

Семінарське 

заняття 

1.Білинська М. М. Кадрова політика і державна служба: конспект лекцій / 

М. М. Білинська, О. Л. Євмешкіна, І. Г. Сурай; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., каф. держ. 

упр. і менедж. - К.: НАДУ, 2013. - 72 с. 

2.Захарова І.В. Перспективні напрями вдосконалення кадрової політики в 

органах державної влади в умовах адміністративно-територіальної 

реформи / І.В. Захарова // Вісник Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля. – 2016. - № 16(205). - С. 116-120.  

3.Кагановська Т. Є. Кадрове забезпечення державного управління в 

Україні: Монографія. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 330 с. 

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

Гончарук, Н. А. Липовська та ін.; за заг ред. С. М. Серьогіна. - Д.: ДРІДУ 

НАДУ, 2015. - 352 с.  

5.Пірен М. І. Державна кадрова політика: шляхи елітизації: монографія / 

М. І. Пірен; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К.: Талком, 

2014. - 251 с. 

6.Шаповал О.А. Кадрова політика та шляхи її покращення / О.А. Шаповал 

// Економіка і суспільство. – 2017. – Вип. 9. – С. 712–715. 
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Практичне  заняття №6. 

 Заліковий модуль 

Семінарське 

заняття 
Список основної літератури 

Перелік питань для підсумкового контролю 

Засоби діагностики знань та умінь  студентів з навчальної 

дисципліни 

 

2 год 

Згідно з 

розкладом 


