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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Людство починає реалізовувати нову модель свого розвитку. 
Стратегія стійкого розвитку, сформована світовим співтовариством, 
вимагає відповідного кадрового забезпечення. 

Підготовка нової людини, фахівця, професіонала потребує мобілі-
зації сил і засобів, зміни системи цінностей і світосприйняття, обу-
мовлює особливу роль навчання, виховання і розвитку, формування 
культури мислення, суспільної й індивідуальної свідомості, що від-
повідають гармонічній взаємодії і взаємному сприянню людини, сус-
пільства і природи. 

Стратегічний кадровий менеджмент спрямований на реалізацію 
кадрових стратегій, кадрової політики великих соціальних систем, 
основним об’єктом яких є людські ресурси. Управління людськими 
ресурсами в умовах зміни парадигми суспільного розвитку і діючої 
концепції соціального управління вимагає стратегічного управління.

Це принципово змінює роль стратегічного кадрового менеджмен-
ту в державі, на окремому підприємстві, орієнтуючи його на страте-
гічні цілі планетарної значимості, виживання і на розвиток людської 
цивілізації. 

На вивчення дисципліни “Стратегічний кадровий менеджмент” 
виділяється 108 годин. У процесі навчання студентами виконується 
курсова робота. Результати освоєння дисципліни оцінюються на се-
местровому (наприкінці семестру) і державному іспитах.

Мета вивчення дисципліни “Стратегічний кадровий менедж-
мент” — сформувати у студентів комплекс знань, умінь і навичок у 
галузі теорії і практики стратегічного кадрового менеджменту. Пред-
метом вивчення дисципліни є загальні основи стратегічного управ-
ління кадрами організації.

Випускник повинен бути підготовлений до вирішення професій-
них завдань на основі засвоєння дисциплін: з економіки, соціології, 
психології, менеджменту, акмеології, валеології тощо, володіти ши-
роким кругозором і культурою мислення, навичками проведення до-
сліджень, зокрема: 

знати:
	 •	 основні закономірності розвитку природи і суспільства;
	 •	 основи кадрової політики держави, законодавчі і нормативні 

акти з кадрових питань;
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	 •	 еволюцію функції управління людськими ресурсами і тенденції 
розвитку кадрового менеджменту;

	 •	 моделі диверсифікованості економічної діяльності, глобальної 
економіки, що формується;

	 •	 механізм державного управління кадровими органами, реалізації 
кадрової політики;

	 •	 теорію і практику стратегічного управління персоналом органі-
зації;

	 •	 теорію соціального розвитку і управління, кадрової політики, 
психолого-педагогічні і моральні аспекти управлінської діяль-
ності;

	 •	 національні особливості у сфері стратегічного кадрового ме-
неджменту;

	 •	 роль і місце людини в сучасній системі управління трудовими 
ресурсами, ефективні підходи до обліку людського фактора в уп-
равлінні персоналом в організаціях;

	 •	 теоретичні і практичні основи використання розвиваючих за-
собів акмеології;

	 •	 зміст і порядок діяльності персоналу управління макрорівня при 
розробці і реалізації кадрових стратегій і кадрової політики;

	 •	 концептуальні і технологічні основи розробки кадрових страте-
гій і кадрової політики;

	 •	 особливості експлуатації АСУ у сфері кадрового менеджменту;
уміти:

	 •	 розкривати суперечності і тенденції розвитку сучасного кадро-
вого менеджменту, визначати роль кадрових служб у вирішенні 
економічних, соціально-політичних завдань суспільного розвит-
ку;

	 •	 аналізувати погляди щодо природи кадрової політики і вико-
ристання людського фактора наявні і що формуються;

	 •	 використовувати в процесі виконання службових обов’язків 
знання в галузі вітчизняної і світової культури управління, куль-
турологічні навички й уміння;

	 •	 здійснювати сучасні методи стратегічного управління персона-
лом на практиці, приймати обґрунтовані стратегічні рішення з 
кадрових питань, організовувати ефективний кадровий менедж-
мент в організації;
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бути ознайомленим:
	 •	 із сучасними концепціями у сфері стратегічного управління пер-

соналом, розвитку людських ресурсів;
	 •	 з методами, техніками, технологіями, що використовуються пе-

редовими школами управління персоналом у галузі підготовки 
керівників стратегічного рівня;

	 •	 з тенденціями розвитку і проблемами стратегічного кадрового 
менеджменту.

НАВчАЛЬНО-темАтИчНИЙ  ПЛАН  
вивчення дисципліни 

“СтРАтеГІчНИЙ  КАДРОВИЙ  меНеДЖмеНт”

№ 
пор.

Назва теми

1 2
Вступ 

1 Стратегічний кадровий менеджмент у системі 
стратегічного управління

2 Стратегія в житті людини і суспільства
3 Людина як суб’єкт і об’єкт стратегічного кадрового 

менеджменту
4 Діяльність як об’єкт стратегічного кадрового 

менеджменту
5 Керівник у системі стратегічного управління
6 Акмеологічний підхід у стратегічному управлінні кадрами
7 Методологічні основи розробки кадрової політики і 

кадрової стратегії
8 Стратегічне управління людськими ресурсами
9 Розробка системи стратегічного управління персоналом

10 Розробка кадрової політики
11 Розробка кадрової стратегії
12 Стратегічне управління маркетингом персоналу
13 Стратегічне управління розвитком персоналу
14 Стратегічне самовизначення персоналу організації
15 Еліта як об’єкт стратегічного кадрового менеджменту
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1 2
16 Методи стратегічного управління кадрами
17 Підготовка персоналу стратегічного рівня
18 Теоретичні основи акмеологічного тренінгу
19 Методика і технологічні елементи акмеологічного 

тренінгу

ПРОГРАмНИЙ  мАтеРІАЛ  
до вивчення дисципліни 

“СтРАтеГІчНИЙ  КАДРОВИЙ  меНеДЖмеНт”

Вступ
Джерела розвитку стратегічного кадрового менеджменту (СКМ) у 

поглядах, теоріях, концепціях Плашона, Х. Ортегі-і-Гассета, Дж. Віко, 
Ш. Гобіна і Л. Гумпловіча, М. Вебера, Н. Я. Данилевського, Л. Н. Гумі-
льова, П. А. Сорокіна, К. Ясперса. 

Формаційний і цивілізований підходи до суспільного розвитку. 
Багатомірність і багатоваріантність суспільного розвитку. Синерге-
тика як нове бачення світу, як теорія самореалізації. Системно-цик-
лічний підхід до розуміння розвитку суспільства, людини. Теорія і 
практика кадрового менеджменту в світлі різних концепцій. Пара-
дигми управління персоналом у ХХ столітті.

Соціальні закони, механізми їх дії в системі кадрового менедж-
менту. Особливості кадрового менеджменту з позицій теорій соціаль-
ної стратифікації М. Вебера і П. А. Сорокіна. Роль і місце кадрового 
менеджменту в концепції соціального ринкового господарства Л. Ер-
харда, шведської моделі соціалізму Г. Мюрдаля. Філософія японсько-
го управління персоналом. Порівняльні характеристики систем стра-
тегічного управління персоналом. Стратегічні концепції управління 
персоналом за кордоном. Концепція “людського капіталу”. Теорія 
людського капіталу. Концепція “аналізу людських ресурсів”. Стохас-
тична позиційна модель.

Література [45; 52; 100; 127]



�

тема 1. Стратегічний кадровий менеджмент у системі  
стратегічного управління

Управління персоналом на стратегічному рівні. Об’єкт, предмет 
і категорії стратегічного кадрового менеджменту. Об’єкт і предмет 
стратегічного кадрового менеджменту. Категорії стратегічного управ-
ління. Моделі стратегічного управління. 

Література [30; 52; 66; 127; 128]

тема 2. Стратегія в житті людини і суспільства
Поняття “стратегія”. Аналіз існуючих концепцій стратегії. Приро-

да і компоненти стратегії у версіях сучасних авторів. Метод і страте-
гія. Класифікація стратегій. Стратегії людського життя в межах стра-
тегічного кадрового менеджменту.

Література [9–12; 23; 25; 30; 52; 96; 97]

тема 3. Людина як суб’єкт і об’єкт стратегічного кадрового 
менеджменту

Людина як самокерована біосоціальна і духовна система. 
Суб’єктогенетичний підхід у стратегічному кадровому менеджменті. 
Самоуправління розвитком людини як фактор стратегічного кадро-
вого менеджменту. Моделювання самоуправління (самоменеджмен-
ту) розвитком. Стратегічне самоуправління розвитком. 

Література [6; 12; 17; 26; 27; 29; 31; 37; 47; 52; 116–119]

тема 4.  Діяльність як об’єкт стратегічного кадрового  
менеджменту

Об’єкт і предмет стратегічного кадрового менеджменту. Поняття 
діяльності. Принципи аналізу діяльності. Полісистемність діяльності 
у стратегічному кадровому менеджменті. Поняття про загальну тео-
рію діяльності. Символи, схеми і мислення. Життєдіяльність і діяль-
ність, представлені мовою схем і символів. Рефлексія у стратегічному 
кадровому менеджменті.

Література [4–9; 34; 52; 59; 95; 128]

тема 5. Керівник у системі стратегічного управління
Загальні вимоги до керівника стратегічного рівня. Аналіз існую-

чих версій стратегічного мислення.
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Особливості підготовки керівників (менеджерів) вищого рівня 
управлінської ієрархії. Нове мислення в управлінні. Особливості 
способів підготовки (навчання).

Література [6; 11; 13; 20; 25; 31; 35; 48; 52; 53; 56; 78; 96; 104; 128]

тема 6. Акмеологічний підхід у стратегічному управлінні 
кадрами

Акмеологія — ідеологічна основа стратегічного кадрового менедж-
менту. Теоретико-методологічні основи акмеології. Історія виникнен-
ня акмеології, її основні поняття. Професіоналізм як ціль стратегічно-
го кадрового менеджменту. Акмеологічні технології в стратегічному 
кадровому менеджменті. 

Організація і функціонування акмеологічної служби.
Література [4; 6–9; 52; 79; 83; 98]

тема 7. методологічні основи розробки кадрової політики  
і кадрової стратегії

Методологія в системі стратегічного кадрового менеджменту. Тео-
ретико-методологічні основи розробки кадрової політики і кадрової 
стратегії. Аналіз існуючих рекомендацій з розробки кадрової політи-
ки і кадрової стратегії.

Література [7; 25; 30; 52; 54; 68; 70; 122–125; 127]

тема 8. Стратегічне управління людськими ресурсами
Якісні особливості людських ресурсів в Україні. Наукові основи 

ментального механізму ефективного управління людськими ресурса-
ми. Роль системи освіти у формуванні високоякісних людських ре-
сурсів.

Література [9; 12; 24; 28; 31; 52; 72; 75; 97; 107; 127]

тема 9. Розробка системи стратегічного управління  
персоналом

Концептуальні основи системи управління кадрами. Стратегічне 
управлінське рішення — основа управління. Стратегічний механізм 
управління кадрами. Принципи і методи побудови систем управлін-
ня персоналом. Завдання і функції системи управління персоналом. 
Особливості проектування системи стратегічного управління персо-
налом. 

Література [12; 16; 22–25; 28; 29; 52; 54; 57; 69; 72; 125; 127]
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тема 10. Розробка кадрової політики
Політика як діяльність управлінського персоналу стратегічного 

рівня. Концептуальні основи розробки кадрової політики і кадрової 
стратегії. Класифікація кадрової політики як діяльності. Організація 
політичної кадрової діяльності. Схема і технологічний цикл кадрової 
політики. Досвід розробки і реалізації кадрової політики. Роль і місце 
кадрової політики в організації.

Література [30; 50; 52; 68; 99; 106; 115; 127]

тема 11. Розробка кадрової стратегії
Концептуальна модель кадрової стратегії. Проблемні аспекти 

розробки стратегії. Досвід розробки стратегій. Розробка стратегій у 
працях американських фахівців. Розробка стратегії за О. Анісімовим. 
Методи, які використовуються при розробці стратегії.

Література [9; 12; 25; 30; 52; 54; 57; 106; 127; 128]

тема 12. Стратегічне управління маркетингом персоналу
Теоретико-методологічні основи управління маркетингом пер-

соналу. Маркетинг персоналу організації. Стратегічний маркетинг 
персоналу. Організація інформаційного забезпечення на ринку праці. 
Функціонування ринку кадрової інформації. Стратегічне плануван-
ня потреби в персоналі. 

Література [19; 30; 52; 127]

тема 13. Стратегічне управління розвитком персоналу
Суть розвитку персоналу й особливості управління ним. Умови 

розвитку людських ресурсів. Загальні проблеми розвитку. Розвиток 
персоналу як об’єкт стратегічного управління. Розвиток мислення, 
особистості, здібностей. 

Література [12; 52; 54; 128]

тема 14. Стратегічне самовизначення персоналу організації
Стратегічне управління функціонуванням і розвитком. Самовиз-

начення і дії механізму стратегічної мотивації. Особливості самовиз-
начення. Професійна орієнтація. 

Література [8; 9; 52]
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тема 15. еліта як об’єкт стратегічного кадрового  
менеджменту

Сутність поняття “еліта”. Основні ідеї елітизму, що визначають 
державну кадрову політику. Формування управлінської еліти. Елі-
тарні орієнтації стратегічного самовизначення персоналу. Сутність і 
природа елітарних орієнтацій. Самовизначення за елітарними орієн-
таціями. Особливості самовизначення за елітарними орієнтаціями.

Сутність самовизначення за елітарними орієнтаціями. Проблеми 
самовизначення людини, персоналу.

Література [6; 8; 31; 52; 68; 74; 80; 88; 117; 126–128]

тема 16. методи стратегічного управління кадрами
Організаційна культура як метод. Управління опором персоналу 

підприємств організаційним змінам. Рефлексивне управління. Ін-
формаційно-психологічне управління. Метод інформаційного уп-
равління і психологічні методи стратегічного управління. Людина як 
об’єкт інформаційно-психологічного впливу. Гіпноз як метод впливу 
на людей.

Література [31; 39; 46; 47; 52; 58; 74; 85; 88–93; 95,121]

тема 17. Підготовка персоналу стратегічного рівня
Підвищення вимог до професіоналізму. Методи і технології ігро-

моделювання в системі професійної підготовки кадрів. Управління 
розвитком професійних якостей керівників у ігромоделюванні. Ор-
ганізована комунікація в процесі розробки і реалізації кадрової полі-
тики. Словник мови схематизованих зображень. Читання схем.

Література [4; 6; 9; 23; 32; 48; 52; 63; 79; 88; 96; 98; 127]
 

тема 18. теоретичні основи акмеологічного тренінгу
Акмеологія в системі наук про професійну діяльність менеджерів 

з персоналу. Професійно-психологічний аспект їхньої продуктивної 
діяльності. Особистісний аспект продуктивної професійної діяль-
ності. Антропотехнічні засоби підвищення професійної майстерності. 
Методологічні принципи акмеологічного тренінгу.

Література [4; 8; 9; 52; 54; 98]
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тема 19. методика і технологічні елементи акмеологічного 
тренінгу

Організаційно-ділові ігри. Організаційно-розумові ігри. Приклад-
ні психотехнології. Вправи. (Плануються і здійснюються на практич-
них заняттях з урахуванням рівня підготовки тих, кого навчають.)

Література [4; 8; 9; 52; 54; 98]

ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  САмОСтІЙНОЇ  РОБОтИ

Самостійна робота студентів при вивченні курсу “Стратегічний 
кадровий менеджмент” передбачає:
	 •	 опрацювання і засвоєння лекційного матеріалу. Оскільки лекції 

як форма навчання забезпечують в основному теоретичні знання 
з дисципліни, то для закріплення і поглиблення необхідна само-
стійна підготовка до практичних занять;

	 •	 підготовку до семінарських занять з теоретичних проблем курсу 
та практичних занять з метою засвоєння змісту окремих напря-
мів господарської діяльності підприємства, яка здійснюється на 
базі самостійного вивчення окремих питань, а також за списком 
рекомендованої літератури, самостійного проведення обчислень 
і розрахунків показників різних видів діяльності підприємства;

	 •	 підготовку та виконання контрольних робіт за основними роз-
ділами дисципліни “Стратегічний кадровий менеджмент” згідно 
з планами семінарських занять;

	 •	 підготовку до іспиту, а також:
	 •	 контроль поточних (рубіжних) знань студентів шляхом опиту-

вання на семінарських і практичних, індивідуальних заняттях, а 
також тестування;

	 •	 підсумковий контроль у формі іспиту за результатами рубіжного 
контролю як у письмовій, так і усній формі.

Невіддільною складовою підготовки студентів до рубіжного і під-
сумкового контролю є наявність конспекту лекцій і конспекту з прак-
тичних занять.

ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНтРОЛЬНОЇ  РОБОтИ

Відповідно до навчального плану студенти виконують контроль-
ну роботу з дисципліни “Стратегічний кадровий менеджмент”, яка 
складається з відповідей на теоретичні запитання.
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При підготовці теоретичних питань студент повинен користува-
тися відповідними законами України та нормативними актами, реко-
мендованими підручниками, навчальними посібниками, матеріалами 
галузевих і економічних періодичних видань, а також наводити при-
клади з практики господарювання підприємств.

Контрольна робота повинна бути написана охайно, чітко, від-
повідно оформлена, сторінки пронумеровані. На титульній сторінці 
наводяться назва курсу, прізвище та ініціали виконавця. На першій 
сторінці і далі — номер варіанта та зміст завдання. В кінці роботи про-
ставляється дата виконання і підпис студента. Виконану контрольну 
роботу необхідно подати в установлені графіком строки.

Контрольна робота, яка не відповідає вимогам, не зараховується.

КРИтеРІЇ  ОЦІНЮВАННЯ  ЗНАНЬ  СтУДеНтІВ

Оцінювання знань студентів під час підсумкового контролю здійс-
нюється за п’ятибальною системою. 

Залік чи іспит проводиться у присутності не менше двох викла-
дачів.

Кожен студент повинен відповісти на три питання у письмовій 
або усній формі.

Знання студентів оцінюються за такими критеріями:
“відмінно” — якщо студент висвітлив всі три питання і відповів на 

додаткові запитання з переліку тих, що опрацьовані самостійно;
“добре” — повністю висвітлено всі питання, проте відповіді на до-

даткові запитання були неповними;
“задовільно” — в цілому питання висвітлені, але неповно і не зов-

сім правильно витлумачено терміни і поняття, наведені в питаннях.
Студенти, які не пройшли атестацію і мають більше трьох пропус-

ків занять без поважних причин, до іспиту (чи заліку) не допуска-
ються.

темИ  КОНтРОЛЬНИХ  РОБІт

 1. Стратегічне управління персоналом у системі сучасного менедж-
менту.

 2. Підсумки розвитку стратегічного кадрового менеджменту в кон-
цепціях і теоріях соціального розвитку і управління. 

 3. Еволюція функції стратегічного управління людськими ресурса-
ми.



1�

 4. Сутність сучасного стратегічного кадрового менеджменту.
 5. Стратегічний кадровий менеджмент організації у сфері впливу 

державної кадрової політики.
 6. Проблеми взаємозв’язку стратегічних цілей організації, кадрової 

політики і стратегічного кадрового менеджменту.
 7. Стратегія розвитку організації і управління персоналом (на при-

кладі конкретної фірми).
 8. Стратегічне управління персоналом кризового підприємства.
 9. Кадрова політика в умовах системної кризи.
10. Основи стратегії і тактики управління персоналом у кризових 

умовах.
11. Дослідження можливостей використання основних підходів до 

вдосконалення стратегічного управління персоналом в умовах 
України.

12. Використання концепції “людського капіталу” у стратегічному 
управлінні людськими ресурсами.

13. Стратегічний кадровий менеджмент і розвиток людських ре-
сурсів.

14. Вплив національної культури на стратегічний кадровий менедж-
мент.

15. Самоменеджмент як засіб стратегічного розвитку людських ре-
сурсів.

16. Проблеми методології стратегічного управління персоналом.
17. Маркетинг персоналу як філософія і стратегія управління люд-

ськими ресурсами організації.
18. Стратегії ефективного менеджменту людських ресурсів на сучас-

ному підприємстві.
19. Розробка системи стратегічного управління персоналом органі-

зації.
20. Розробка методологічних основ оцінки ефективності стратегіч-

ного управління людськими ресурсами в умовах України.
21. Стратегічне планування роботи з персоналом організації.
22. Проблеми теорії і практики акмеологічного тренінгу.
23. Практика застосування психотехнологій, психотехнологічного 

аналізу в управлінні людськими ресурсами.
24. Стратегічний кадровий менеджмент у системі стратегічного уп-

равління.
25. Стратегія в житті людини і суспільства.
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26. Людина як суб’єкт і об’єкт стратегічного кадрового менеджмен-
ту.

27. Діяльність як об’єкт стратегічного кадрового менеджменту.
28. Керівник у системі стратегічного управління.
29. Акмеологічний підхід у стратегічному управлінні кадрами.
30. Методологічні основи розробки кадрової політики і кадрової 

стратегії.
31. Стратегічне управління людськими ресурсами.
32. Розробка системи стратегічного управління персоналом.
33. Розробка кадрової політики.
34. Розробка кадрової стратегії.
35. Стратегічне управління розвитком персоналу.
36. Стратегічне самовизначення персоналу організації.
37. Еліта як об’єкт стратегічного кадрового менеджменту.
38. Методи стратегічного управління кадрами.
39. Підготовка персоналу стратегічного рівня.
40. Організована комунікація в процесі розробки і реалізації кадро-

вої політики.

ПИтАННЯ  ДЛЯ С АмОКОНтРОЛЮ

 1. Стратегічний кадровий менеджмент у системі стратегічного уп-
равління.

 2. Об’єкт, предмет і категорії стратегічного кадрового менеджменту. 
Об’єкт і предмет стратегічного кадрового менеджменту.

 3. Категорії стратегічного управління.
 4. Моделі стратегічного управління.
 5. Стратегія в житті людини і суспільства.
 6. Поняття “стратегія”. Аналіз існуючих концепцій стратегії.
 7. Природа і компоненти стратегії у версіях сучасних авторів.
 8. Метод і стратегія. Класифікація стратегій.
 9. Стратегії людського життя в межах стратегічного кадрового ме-

неджменту.
10. Людина як суб’єкт і об’єкт стратегічного кадрового менеджмен-

ту.
11. Людина як самокерована біосоціальна і духовна система.
12. Суб’єктогенетичний підхід у стратегічному кадровому менедж-

менті.
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13. Самоуправління розвитком людини як фактор стратегічного 
кадрового менеджменту.

14. Моделювання самоуправління (самоменеджменту) розвитком.
15. Стратегічне самоуправління розвитком.
16. Діяльність як об’єкт стратегічного кадрового менеджменту.
17. Об’єкт і предмет стратегічного кадрового менеджменту.
18. Поняття діяльності.
19. Принципи аналізу стратегічної кадрової діяльності.
20. Поняття про загальну теорію стратегічної діяльності.
21. Життєдіяльність і діяльність, представлені мовою схем і сим-

волів.
22. Керівник у системі стратегічного управління.
23. Загальні вимоги до керівника стратегічного рівня.
24. Аналіз існуючих версій стратегічного мислення.
25. Особливості підготовки керівників (менеджерів) вищого рівня 

управлінської ієрархії.
26. Нове мислення в управлінні.
27. Акмеологічний підхід у стратегічному управлінні кадрами.
28. Акмеологія — ідеологічна основа стратегічного кадрового ме-

неджменту.
29. Професіоналізм як ціль стратегічного кадрового менеджменту.
30. Акмеологічні технології в стратегічному кадровому менеджмен-

ті.
31. Методологічні основи розробки кадрової політики і кадрової 

стратегії.
32. Методологія в системі стратегічного кадрового менеджменту.
33. Теоретико-методологічні основи розробки кадрової політики і 

кадрової стратегії.
34. Аналіз існуючих рекомендацій з розробки кадрової політики і 

кадрової стратегії.
35. Стратегічне управління людськими ресурсами.
36. Якісні особливості людських ресурсів в Україні.
37. Наукові основи ментального механізму ефективного управління 

людськими ресурсами.
38. Роль системи освіти у формуванні високоякісних людських ре-

сурсів.
39. Розробка системи стратегічного управління персоналом.
40. Концептуальні основи системи управління кадрами.
41. Стратегічний механізм управління кадрами.
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42. Принципи і методи побудови систем управління персоналом.
43. Особливості проектування системи стратегічного управління 

персоналом.
44. Розробка кадрової політики.
45. Політика як діяльність управлінського персоналу стратегічного 

рівня.
46. Концептуальні основи розробки кадрової політики і кадрової 

стратегії.
47. Класифікація кадрової політики як діяльності.
48. Організація політичної кадрової діяльності.
49. Схема і технологічний цикл кадрової політики.
50. Досвід розробки і реалізації кадрової політики.
51. Роль і місце кадрової політики в організації.
52. Розробка кадрової стратегії.
53. Концептуальна модель кадрової стратегії.
54. Проблемні аспекти розробки стратегії.
55. Досвід розробки стратегій.
56. Методи, що застосовуються при розробці стратегії.
57. Стратегічне управління маркетингом персоналу.
58. Стратегічний маркетинг персоналу.
59. Організація інформаційного забезпечення на ринку праці.
60. Функціонування ринку кадрової інформації.
61. Стратегічне планування потреби в персоналі. 
62. Стратегічне управління розвитком персоналу.
63. Суть розвитку персоналу й особливості управління ним.
64. Умови розвитку людських ресурсів.
65. Загальні проблеми розвитку.
66. Розвиток персоналу як об’єкт стратегічного управління.
67. Особливості розвитку мислення, особистості, здібностей.
68. Стратегічне самовизначення персоналу організації.
69. Стратегічне управління функціонуванням і розвитком.
70. Самовизначення і дії механізму стратегічної мотивації.
71. Особливості самовизначення.
72. Професійна орієнтація.
73. Еліта як об’єкт стратегічного кадрового менеджменту.
74. Сутність поняття “еліта”.
75. Основні ідеї елітизму, що визначають державну кадрову політи-

ку.
76. Формування управлінської еліти.
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77. Елітарні орієнтації стратегічного самовизначення персоналу.
78. Сутність і природа елітарних орієнтацій.
79. Самовизначення за елітарними орієнтаціями.
80. Особливості самовизначення за елітарними орієнтаціями.
81. Проблеми самовизначення людини, персоналу.
82. Організаційна культура як метод.
83. Управління ситуацією опору персоналу підприємств організа-

ційним змінам.
84. Рефлексивне управління.
85. Інформаційно-психологічне управління.
86. Метод інформаційного управління і психологічні методи страте-

гічного управління.
87. Людина як об’єкт інформаційно-психологічного впливу.
88. Підготовка персоналу стратегічного рівня
89. Методи і технології ігромоделювання в системі професійної під-

готовки кадрів.
90. Управління розвитком професійних якостей керівників у ігро-

моделюванні.
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