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Перелік тем, які покладено в снову тестових запитань: 

Тема 1: Зміст та значення управління персоналом в 

системі сучасного менеджменту.  
Роль та значення управління персоналом як науки. Людина як об’єкт 

управління персоналом. Управління персоналом як специфічна функція 

менеджменту. Зміст понять «трудові ресурси», «персонал», «кадри». 

Системний підхід до управління персоналом організації. Основні елементи 

(підсистеми) управління персоналом. Загальна модель управління 

персоналом. Ціннісні орієнтації персоналу та їх класифікація Орієнтація 

персоналу на корпоративну культуру. Особливості та роль персоналу в 

досягненні конкурентоспроможності сучасних організацій.  

Аналіз сучасних концепцій і теорій управління персоналом. 

Співвідношення та зміст концепцій «управління кадрами», «управління 

персоналом», «менеджмент персоналу», «управління людськими ресурсами». 

Етапи історичного розвитку управління персоналом. Особливості управління 

персоналом у закордонних компаніях: можливості використання досвіду.  

Персонал як суб’єкт і об’єкт управління. Характеристика персоналу 

організації. «Індивід», «Особистість». Класифікаційні ознаки персоналу за 

категоріями. Робітники та службовці. Різновиди соціальних груп: за видами 

діяльності, за тривалістю існування. Структура персоналу: штатна, 

організаційна, соціальна, рольова. Соціальна структура персоналу: за віком, 

статтю, стажем роботи, рівнем освіти. Чисельність персоналу: нормативний, 

штатний, фактичний склад працівників. Категорії працівників у складі 

спискової чисельності. Вимоги до професійно – кваліфікаційного рівня 

працівників. Поняття посади, професії, кваліфікації. Компетентність 

працівника. Види компетенцій. Професійна компетентність і професійна 

придатність.  

Основні поняття теми: конкурентоспроможність, трудові ресурси, 

персонал, управління кадрами, управління персоналом, менеджмент 



персоналу, управління людськими ресурсами, структура персоналу, 

професійна компетентність, професійна придатність.  

Тема 2: Кадровий потенціал організації.  
 

Зміст та значення кадрового потенціалу. Структурні елементи кадрового 

потенціалу. Етапи формування кадрового потенціалу. Принципи формування 

кадрового потенціалу. Етапи розвитку кадрового потенціалу. Врахування 

соціальної структури персоналу при формуванні кадрового потенціалу. Роль 

менеджера з персоналу у формуванні кадрового потенціалу. Лідерські якості 

керівника в управлінні персоналом. 

Корпоративна культура в системі управління персоналом. Формування 

корпоративної культури: цінності і традиції колективу.  

Суть та стадії згуртованості колективу. Особливості управління 

персоналом на етапах розвитку колективу. Колективи згуртовані, 

розчленовані та роз’єднані. Фактори, що впливають на згуртованість 

колективу. Роль комунікацій в управлінні персоналом. Соціально-

психологічні особливості колективу як об’єкта управління. Психологічна 

сумісність працівників в організаціях. Вимоги до психологічних якостей 

працівників та керівників сучасних організацій. Психологічні риси 

особистості керівника, вимоги до нього як до лідера. Специфіка процесу 

управління персоналом в багатонаціональних організаціях .  

Сутність та значення соціального розвитку колективу. Зміст, етапи 

розробки проекту, затвердження та реалізація плану соціального розвитку. 

Документальне відображення. Методи збирання соціальної інформації. 

Характеристика основних розділів: удосконалення умов праці, забезпечення 

високого життєвого рівня та підвищення культурно-побутових умов 

працівників, розвиток самоуправління тощо. Функції та повноваження 

трудових колективів.  

Основні поняття теми: кадровий потенціал, соціальна група, 

трудовий колектив, формальні і неформальні групи, корпоративна культура, 

згуртованість колективу, психологічна сумісність працівників, особистість 

керівника, соціальний розвиток колективу. 

Тема 3: Кадрова політика організації  

Поняття та значення сучасної кадрової політики організацій. Основні 

структурні складові кадрової політики. Фактори, що впливають на 

формування кадрової політики. Стратегія управління персоналом. 

Взаємозв’язок стратегії розвитку організації, стратегії управління 

персоналом та кадрової політики. Елементами управлінської стратегії. Зміст 

кадрової політики на різних етапах життєвого циклу організації. Розробка та 

реалізація кадрової політики у концептуальних кадрових документах. 

Правова база для здійснення сучасної кадрової політики (зміст та 

протиріччя). Стратегія та політика менеджменту персоналу в реалізації 

генеральної стратегії організації. Роль держави у здійсненні кадрової 

політики. Вплив стилю керівництва на кадрову політику.  



Основні поняття теми: кадрової політики організацій, кадрова 

стратегія організації, типи кадрових стратегій; типи кадрової політики 

життєвий цикл організації..  

 

Тема 4: Самоменеджмент в системі управління персоналом.  

Сутність та зміст самоменеджменту.  Цілі та функціональна структура 

самоменеджменту. Сутність та зміст концепцій самоменеджменту. Місце 

самоменеджменту в системі управління персоналом. Завдання які виконує 

самоменеджмент. Етапи розвитку самоменеджменту. Ознаки ефективного 

самоменеджменту. Закордонний досвід використання концепцій 

самоменеджменту. НОТ та його зв'язок із самоменеджментом. Сучасні 

погляди на особисту ефективність. Сучасні погляди на організаційну 

ефективність. Історія розвитку концепцій самоменеджменту. Використання 

концепцій самоменеджменту на вітчизняних підприємствах. 

Поняття та основні риси місії. Місце місії у системі планування. Зміст та 

значення цілей у самоменеджменті. Правила постановки цілей. «Дерево 

цілей» як інструмент самоменеджменту. Короткострокові, середньострокові 

та довгострокові цілі, іх місце у «дереві цілей». Правила та принципи 

побудови дерева цілей. Зміст та значення ситуаційного аналізу при 

плануванні у самоменеджменті. Постановка цілей як метод роботи із 

власними життєвими планами. Час, його значення та характеристики. 

Інвентаризація часу. Часовий баланс, його зміст та значення. Інструменти 

тайм-менеджменту. Зміст та значення часу у сучасному світі. 

Характеристики часу, їх зміни. Сучасні дослідження науковців щодо 

особливих рис часу. Принципи та правила планування часу. Система 

планування часу. Складання планів дня із допомогою метода Альпи. 

Менеджмент із допомогою щоденника часу. Ефективність у використанні 

часу: критерії та методи виявлення. Неефективність у використанні часу: 

критерії та методи виявлення. «Поглиначі часу», їх характеристика та 

класифікація. Використання принципу Паретто 80/20 у самоменеджменті. 

Визначення пріоритетів: зміст та методи. Прискорений аналіз по принципу 

Ейзенхауера. Зміст та значення делегування у самоменеджменті. Визначення 

ефективності у прийнятті рішень.  

Основні поняття теми: самоменеджмент, саморозвиток, планування, 

місія, дерево цілей, тайм-менеджмент, «поглиначі часу», принцип Паретто, 

принцип Ейзенхауера, метод Альпи. 

 

Тема 5: Формування комунікативної компетентності персоналу.  

Зміст та значення комунікативної компетентності. Комунікативні 

знання, вміння, здібності. Вербальна комунікація. Невербальна комунікація. 

Комунікативні сигнали, що заохочують до спілкування. Вербальні 

перешкоди ефективної комунікації. Невербальні перешкоди ефективної 

комунікації. Комунікативні техніки: перефразування, відкриті запитання, 

активне слухання, мала бесіда, інтерпретація. Помилки вербалізації й засоби 



їх подолання. Техніки регулювання емоційної напруги. Типові помилки у 

вербалізації почуттів.  

Колектив як соціальна група. Принципи формування колективу. Етапи 

розвитку колективу. Ознаки колективу: єдність мети, умовна 

відокремленість, організаційна та територіальна єдність. Формальні і 

неформальні групи. Врахування соціальної структури персоналу при 

формуванні колективу. Роль менеджера з персоналу у формуванні колективу. 

Специфіка жіночих колективів. Лідерські якості керівника в управлінні 

персоналом. 

Суть та стадії згуртованості колективу. Особливості управління 

персоналом на етапах розвитку колективу. Колективи згуртовані, 

розчленовані та роз’єднані. Фактори, що впливають на згуртованість 

колективу. Роль комунікацій в управлінні персоналом. Соціально-

психологічні особливості колективу як об’єкта управління. Психологічна 

сумісність працівників в організаціях. Вимоги до психологічних якостей 

працівників та керівників сучасних організацій. Психологічні риси 

особистості керівника, вимоги до нього як до лідера. Специфіка процесу 

управління персоналом в багатонаціональних організаціях .  

Основні поняття теми: комунікативна компетентність, комунікативні 

знання, вміння, здібності, вербальна комунікація, невербальна комунікація, 

комунікативні сигнали, вербальні перешкоди, ефективна комунікація, 

невербальні перешкоди, комунікативні техніки, перефразування, відкриті 

запитання, активне слухання, мала бесіда, інтерпретація.. 

Тема 6: Служба персоналу організації  
Призначення та роль сучасних служб персоналу в організації. Стан, 

проблеми і тенденції розвитку кадрових служб. Різновиди служб персоналу. 

Основні функції та відповідальність кадрових служб. Статус, організаційна 

побудова та принципи розподілу повноважень. Взаємозв’язок кадрової 

служби з іншими підрозділами організації. Реорганізація роботи кадрової 

служби. Роль менеджера в роботі з персоналом. Процес планування роботи з 

персоналом. Види та вибір методів планування. Основні напрями діяльності 

та ролі менеджера в управлінні персоналом організації. Вимоги до ділових, 

професійних та особистісних рис менеджера кадрової служби. 

Основні поняття теми: кадрової служба, організаційна структура 

кадрової служби, типи організаційних структур кадрової служби; кадрова 

документація, номенклатура справ 
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