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ВСТУП 

 

Розвиток кадрового консалтингу пов’язаний, перш за все, з потребою 

швидкого впровадження в практику нових теоретичних досягнень у сфері 

управління, необхідних як для керівництва підприємств, так і для 

менеджерів вищої та середньої ланки.  

Запорукою успіху в бізнесі стала не лише ринкова обізнаність 

підприємств щодо цін, конкурентів, споживачів, але й управлінська 

інформованість про доцільну організацію виробництва, праці, мотивацію 

персоналу, менеджмент тощо.  

Сучасні вітчизняні менеджери чітко усвідомлюють потребу у 

професійному консультуванні, при якому здійснюється не лише локальне 

виправлення вузьких проблем, а й через поглиблене дослідження специфіки 

клієнтської організації розробляється комплексна стратегія подальшого 

розвитку даного підприємства. 
Це обумовлює об’єктивну необхідність набуття ґрунтовних знань основних 

положень кадрового консалтингу майбутніми спеціалістами в галузі економіки, 

фінансів, маркетингу, менеджменту і бізнесу. 

Методичні вказівки допоможуть студентам розібратися з проблемами 

розподілу повноважень і відповідальності, підбору співробітників на керівні 

пости, побудови перспектив розвитку кожного співробітника і всього 

персоналу в цілому. організації системи мотивації персоналу, налагодження 

корпоративної культури та соціально-психологічного клімату у колективі. 

Самостійна робота студентів - один з основних засобів оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від аудиторних навчальних занять.  

Головною метою самостійної роботи є закріплення, розширення та 

поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи знань, вмінь та навичок, а 

також самостійне вивчення та засвоєння нового матеріалу під керівництвом 

викладача, але без його безпосередньої участі. 

Для    полегшення  роботи  студентів  в  методичні  вказівки  включено: 

навчальну програму курсу, тематику самостійної роботи з переліком 

рекомендованої літератури. 

Методичні вказівки призначені для використання в навчальному процесі 

студентами денної форми навчання. 

 

І  ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Загальні аспекти організації роботи з 

персоналом у кадровому консалтингу. 
 

Тема 1. Кадровий консалтинг як галузь управлінського 

консультування. 
 

Кадровий консалтинг як галузь науки. Принципи та методи кадрового 

консалтингу. Мета, завдання та предмет дисципліни "Кадровий консалтинг". 
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Предмет і завдання дисципліни. Суб’єкти кадрового консалтингу.  

Управлінські консультанти: «універсали» та «фахівці». Принципи діяльності 

консультантів з питань кадрового консалтингу. Принципи кадрового 

консалтингу та його специфіка. Особливості становлення і розвитку 

консультаційного бізнесу в Україні. Консалтинговий цикл. 

 

Тема 2. Особливості підбору та управління персоналом у 

консалтингу. 
Етапи підбору персоналу. Рекрутинг. Загальні вимоги до претендентів на 

роботу у службі управлінського консультування. Вимоги до працівників 

консалтингових фірм. Відбір, наймання та навчання персоналу. Організація 

праці консультантів. Хедхантинг. Аутсорсинг. Аутстаффінг. Лізинг персоналу. 

Аутплейсмент.  

 

Тема 3. Розробка кадрової стратегії підприємства. 
Мета, елементи та види кадрової політики. Стратегії управління 

персоналом підприємства Інструменти реалізації кадрової стратегії 

підприємства. Зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу 

підприємства. Рівні змін в управлінні персоналом підприємства: Планування 

кар’єри та мотивація праці консультантів .    

 

Змістовий модуль 2. Кадровий аутсорсинг та мотивація персоналу 

 

Тема 4. Кадровий аутсорсинг. 
Поняття та причини аутсорсингу. Функції, що вирішуються в системі 

аутсорсингу. Переваги і недоліки кадрового аутсорсингу  

Кадровий аутсорсинг. Напрями кадрового аутсорсингу. Ключові завдання 

кадрового аутсорсингу. Причини та умови аутсорсингу кадрового обліку. 

 

Тема 5. Розробка системи заробітних плат, винагород та  системи 

нематеріальної мотивації персоналу. 

Необхідність комплексної програми вдосконалення мотивації. 

Характеристика мотиваційного механізму. Особливості матеріального та 

нематеріального стимулювання працівників. Зміст матеріального 

стимулювання праці. Організація заробітної плати за умов ринкової системи 

господарювання. Методи нематеріальної мотивації трудової діяльності 

Організація преміювання персоналу. Мотивація персоналу 

 

Змістовий модуль 3. Формування корпоративної культури  та 

соціально-психологічного клімату у консалтингу. 

 

Тема 6. Формування корпоративної культури. 

Сутність корпоративної культури в організації. Механізм формування 

культури в організації. Етапи проведення змін (чи формування) корпоративної 

культури. Основні принципи формування корпоративної культури. Ознаки та 
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специфіка корпоративної культури. Джерела формування корпоративної 

культури. Елементи формування позитивної корпоративної культури. 

Формування корпоративної культури цільового соціального управління в 

організації 

 

Тема 7. Створення соціально-психологічного клімату на 

підприємстві. 

Соціально-психологічний клімат та його вплив на ефективність 

діяльності організації. Роль соціально-психологічного клімату в 

життєдіяльності організації. Структура та види соціально-психологічного 

клімату в організації Специфіка соціально-психологічного клімату. Фактори 

впливу на соціально-психологічний клімат колективу Соціально-психологічні 

резерви. Морально-психологічний клімат. Заходи, які дозволять поліпшити 

морально-психологічний клімат у колективі. 

 

 

2 ЗМІСТ ТА ОБСЯГ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Головною метою самостійної роботи є закріплення, розширення та 

поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи знань, вмінь та навичок, а 

також самостійне вивчення та засвоєння нового матеріалу під керівництвом 

викладача, але без його безпосередньої участі. 

Обсяг та тематику самостійної роботи наведено в таблиці 2.1 

 

Таблиця 2.1 – Обсяг самостійної роботи 

 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

 

1 Кадровий консалтинг як галузь управлінського 

консультування. 

10 

2 Особливості підбору та управління персоналом 

у консалтингу. 

16 

3 Розробка кадрової стратегії підприємства. 16 

4  Кадровий аутсорсинг. 10 

5 Розробка системи заробітних плат, винагород 

та  системи нематеріальної мотивації 

персоналу. 

16 

6 Формування корпоративної культури. 14 

7 Створення соціально-психологічного клімату 

на підприємстві. 

14 

 Всього 96 

 

Самостійна робота над навчальною дисципліною "Кадровий консалтинг" 

для студентів включає такі складові: 
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- підготовка до семінарських (практичних) занять; 

- підготовка до виконання модульних (контрольних) завдань; 

- критичний огляд наукових публікацій в періодичних виданнях за 

визначеною тематикою; 

- розробка блок-схем наочного подання теоретичного матеріалу за 

визначеною тематикою; 

- розробка та розв’язання творчих та проблемних завдань; 

- презентація результатів дослідження. 

 

Завдання для самостійної роботи студентів 

 

2.1 Кадровий консалтинг як галузь управлінського консультування. 

 

1. Особливості поведінки консалтингової фірми на ринку праці. 

2. Кваліфікаційно-професійні та особисті вимоги до консультанта. 

3. Основні фактори, що впливають на побудову кадрової політики 

консалтингової фірми. 

4. Система мотивації праці консультантів. 

5. Особливості організації праці консультантів. 

 

2.2 Особливості підбору та управління персоналом у консалтингу. 

 

1. Значимість та зміст процесу наймання персоналу у підприємство. 

2. Процедура залучення персоналу у підприємство. 

3. Оформлення контракту про наймання працівника. 

4. Сутність та значення професійної орієнтації працівників. 

5. Сутність та цілі трудової адаптації персоналу підприємства 

6.. Напрямки та аспекти трудової адаптації персоналу. 

7. Сутність та зміст управління процесом адаптації. 

8. Процес створення трудового колективу 

9. Етапи розвитку трудового колективу 

10.Організація процедури відбору та оцінка ефективності системи наймання 

працівників. 

11.Організація підготовки і навчання персоналу консалтингових фірм. 

12. Оцінити переваги та недоліки сучасних технологій підбору кадрів. 

13. Проаналізувати можливості використання послуг консалтингових фірм 

щодо підбору персоналу. 

 

2.3 Розробка кадрової стратегії підприємства 

 

1. Сутність, значення і цілі кадрової політики підприємства в сучасних умовах. 

2. Система чинників, що визначають кадрову політику підприємства. 

3. Напрямки кадрової політики підприємства. 

4. Типи кадрової політики підприємств. 

5. Етапи проектування кадрової політики підприємства. 
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6. Види і завдання кадрової політики. 

7. Основні елементи кадрової політики. 

8. Дослідити пропозиції консалтингових фірм щодо побудови кадрової 

політики для підприємств-замовників. 

 

2.4 Кадровий аутсорсинг. 

 

1. Економічний зміст та завдання, що вирішуються в системі кадрового 

аутсорсингу. 

2. Переваги кадрового аутсорсингу. 

3. Аутсорсинг кадрового обліку в Україні. 

4. Програмні продукти консалтингових фірм у напрямку кадрового 

аутсорсингу. 

5. Оцінити можливості використання кадрового аутсорсингу у діяльності 

вітчизняних підприємств. 

 

2.5 Розробка системи заробітних плат, винагород та  системи 

нематеріальної мотивації персоналу 

 

1. Основні форми матеріального стимулювання персоналу. 

2. Розробка форм та систем оплати праці на підприємстві. 

3. Сучасні методи мотивації персоналу. 

4. Розробка системи мотивації персоналу у системі кадрового консалтингу. 

5. Співробітництво консалтингових фірм і підприємств з питань розробки 

системи мотивації персоналу. 

6. Запропонувати систему матеріальної та нематеріальної мотивації персоналу 

для конкретно обраного підприємства. 

7. Описати власний мотиваційний профіль. 

8. Пояснити критерії ефективності системи винагород для персоналу різних 

вікових груп. 

 

2.6 Формування корпоративної культури. 

 

1. Рівні корпоративної культури підприємства. 

2. Мета та завдання корпоративної культури в системі управління 

персоналом підприємства. 

3. Показники, за допомогою яких визначається сила корпоративної 

культури підприємства. 

4. Зміна корпоративної культури 

5.  Способи передачі культури 

6. Вплив корпоративної культури на процес управління людськими 

ресурсами організації 

7. Запропонувати власну концепцію побудови корпоративної культури в 

організації. 
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2.7 Створення соціально-психологічного клімату на підприємстві. 

 

1. Елементи соціально-психологічного клімату  

2. Первинні та вторинні структурні елементи соціально-психологічного 

клімату 

3.  Основні характеристики сприятливого соціально-психологічного 

клімату 

4. Роль чинників мікросередовища у формуванні соціально-

психологічного клімату колективу. 

5. Психологічний практикум (індивідуальна робота): «Яким є соціально-

психологічний клімат в моєму колективі? Провести оцінку «реального» та 

«ідеального» соціально-психологічного клімату на основі методики «Аналіз та 

оцінка соціально-психологічного клімату в колективі».  

6. Психологічний практикум: «Визначення виду соціально-психологічного 

клімату в колективі». Для проведення психологічного практикуму 

використовується методика «Оцінка психологічного клімату в колективі». 

7. Аналітичне завдання (па основі роботи з психологічною літературою і 

результатами психологічного практикуму): «За якими суб´єктивними та 

об´єктивними показниками можна констатувати те, що соціально-

психологічний клімат в колективі не є сприятливим (є нездоровим)?» 

8. Творче завдання з наступною презентацією (робота в малих групах):               

- «Подати у вигляді схеми, малюнка структуру соціально-психологічного та 

організаційного клімату».  

- «Ідеальний соціально-психологічний клімат в моєму колективі: як цього 

досягти?» 

 

3 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ 

 

1. Кадровий консалтинг як галузь науки.  

2. Принципи та методи кадрового консалтингу.  

3. Мета, завдання та предмет дисципліни "Кадровий консалтинг". 

4. Предмет і завдання дисципліни «Кадровий консалтинг».. 

5. Суб’єкти кадрового консалтингу.  

6. Управлінські консультанти: «універсали» та «фахівці».  

7. Принципи діяльності консультантів з питань кадрового консалтингу. 

8. Принципи кадрового консалтингу та його специфіка. 

9. Особливості становлення і розвитку консультаційного бізнесу в Україні.  

10. Консалтинговий цикл. 

11. Етапи підбору персоналу у консалтингу.. 

12. Рекрутинг.  

13. Загальні вимоги до претендентів на роботу у службі управлінського 

консультування. 

14. Вимоги до працівників консалтингових фірм.  

15. Відбір, наймання та навчання персоналу. 

16. Організація праці консультантів.  
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17. Хедхантинг. 

18. Аутсорсинг.  

19. Аутстаффінг.  

20. Лізинг персоналу.  

21. Аутплейсмент.  

22. Мета, елементи та види кадрової політики. 

23. Стратегії управління персоналом підприємства. 

24.  Інструменти реалізації кадрової стратегії підприємства.  

25. Зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу підприємства.  

26. Рівні змін в управлінні персоналом підприємства. 

27. Планування кар’єри та мотивація праці консультантів .    

28. Поняття та причини аутсорсингу. 

29. Функції, що вирішуються в системі аутсорсингу. 

30. Переваги і недоліки кадрового аутсорсингу  

31. Кадровий аутсорсинг. 

32. Напрями кадрового аутсорсингу. 

33. Ключові завдання кадрового аутсорсингу. 

34. Причини та умови аутсорсингу кадрового обліку. 

35. Необхідність комплексної програми вдосконалення мотивації.  

36. Характеристика мотиваційного механізму.  

37. Особливості матеріального та нематеріального стимулювання працівників.  

38. Зміст матеріального стимулювання праці. 

39. Організація заробітної плати за умов ринкової системи господарювання.  

40. Методи нематеріальної мотивації трудової діяльності. 

41. Організація преміювання персоналу.  

42. Сутність корпоративної культури в організації.  

43. Механізм формування культури в організації. 

44. Етапи проведення змін (чи формування) корпоративної культури.  

45. Основні принципи формування корпоративної культури. 

46. Ознаки та специфіка корпоративної культури.  

47. Джерела формування корпоративної культури.  

48. Елементи формування позитивної корпоративної культури.  

49. Формування корпоративної культури цільового соціального управління в 

організації 

50. Соціально-психологічний клімат та його вплив на ефективність діяльності 

організації. 

51. Структура та види соціально-психологічного клімату в організації . 

52. Специфіка соціально-психологічного клімату.  

53. Фактори впливу на соціально-психологічний клімат колективу. 

54. Соціально-психологічні резерви.  

55. Морально-психологічний клімат. 

56. Заходи, які дозволять поліпшити морально-психологічний клімат у 

колективі. 
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4 ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ 

ЗНАНЬ 

 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовуються такі методи оцінювання знань: 

 поточне тестування після вивчення змістового модуля; 

 оцінка за самостійну роботу; 

Для діагностики знань використовується модульно-рейтингова система зі 

100-бальною шкалою оцінювання. 

Поточний контроль проводиться шляхом спілкування із студентами під час 

лекцій, семінарських занять та консультацій, рішення практичних ситуацій, під 

час виконання самостійної та контрольної роботи, а також за виконані 

індивідуальні роботи студентами. 

Наприкінці навчальної дисципліни виконується Комплексна контрольна 

робота. Варіанти завдань до самостійних та контрольної роботи знаходяться в 

пакеті документів на дисципліну. 

Бали, які набрані студентом під час поточного контролю, дораховуються 

до модульних оцінок. 

Семестровий контроль за результатами вивчення дисципліни проводиться 

в екзаменаційну сесію шляхом зваженого додавання результатів модульного 

контролю та постановки підсумкової оцінки до екзаменаційної відомості.   

 

Таблиця 4.1- Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою для екзамену 

 

90 – 100 А 

відмінно 

 

 

82-89 В добре 

 75-81 С 

66-74 D 
задовільно 

60-65 Е  

35-59 FX 

незадовільно з можливістю 

повторного складання 

 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Для успішного продовження подальшого навчання та отримання оцінки 

«задовільно», що відповідає мінімальним вимогам до знань з дисципліни 

студент повинен знати:  

1)   економічний зміст та призначення кадрового консалтингу; 
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2)   особливості підбору персоналу та управління трудовим колективом у 

системі кадрового консалтингу; 

3)   послідовність розробки кадрової стратегії підприємства; 

4)  призначення та переваги кадровий аутсорсингу; 

5)  механізм  розробка системи заробітних плат, винагород та  системи 

нематеріальної мотивації персоналу; 

6)  особливості механізму формування корпоративної культури в 

організації. 

В результаті вивчення курсу "Кадровий консалтинг" студент повинен 

вміти: 
1)   економічно мислити на основі вивчення вітчизняного та світового 

досвіду здійснення кадрового консалтингу; 

2) оцінювати  поточний стан та кадровий потенціал підприємства 

2)   аналізувати та узагальнювати форми прояву економічних законів та 

закономірностей; 

3) виявляти оптимальні  пропорції між керівним і виконавчим 

персоналом; 

4) аналізувати ефективність системи управління людськими ресурсами; 

5)  розробляти й оптимізувати процедури з управління кадрами 

6)   працювати з економічною літературою. 
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