
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»  

курс 4 

Спеціальність: 6.030601 «Менеджмент» 

Форма проведення                                      письмова 

Тривалість проведення                               1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:                    40 балів 

Критерії оцінювання:                                  40 балів -  письмова відповідь 
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Орієнтований перелік питань: 

1. Основні компоненти ринку трудових ресурсів. 

2. Особливості структури персоналу організації. 

3. Специфіка функціонування організації на різних етапах її розвитку. 

4. Особливість чинників внутрішнього та зовнішнього середовища у 

впливі на кадрову політику організації, зміст і специфіку конкретних програм 

і кадрових заходів. 

5. Основні етапи процесу залучення кандидатів на посади. 

6. Переваги та недоліки, пов’язані із залученням кандидатів на посаду із 

внутрішнього та зовнішнього ринків праці. 

7. Ефективні методи зовнішнього пошуку для залучення кандидатів та 

управлінські посади. 

8. Які способи роботи з навчальними закладами можна організувати в 

процесі залучення персоналу? 

9. Переваги регулярної оцінки персоналу для організації та працівників 

та її вплив на ефективність діяльності. 

10. Переваги та недоліки методу атестації персоналу. 

11. Роль компенсаційного пакету в системі мотивації персоналу. 

12. Типи мотиваторів та їх роль у формуванні мотиваційного ефекту. 

13. Які чинники впливають на побудову системи мотивації 

управлінського персоналу? 

14. Значення нематеріальної мотивації для підвищення

 лояльності співробітників до компанії. 

15. Основні мотиви, які впливають на мотивацію різних

 категорій персоналу компанії. 

16. Поняття компетенцій в системі оцінки персоналу. 

17. Управління змінами в організації. 

18. Управління знаннями в організації. 

19. Управління кар’єрою в системі управління персоналом. 



20. Професійне навчання та організація, що навчається. 

21. Фактори впливу на людей в процесі виробництва. 

22. Методи вивчення стану менеджменту персоналу організації. 

23. Професійно-кваліфікаційний рівень менеджера та

 директора підприємства. 

24. Лідерські якості керівника в управлінні персоналом. 

25. Етичні цінності корпоративної культури. 

26. Види психологічної сумісності працівників організації. 

27. Кадрова політика управління персоналом у країнах з розвиненою 

ринковою економікою. 

28. Сутність і принципи маркетингу персоналу. 

29. Методи оцінки кандидатів при прийомі на роботу. 

30. Конкурсний відбір персоналу. 

31. Методи та критерії оцінки персоналу. Взаємодія типів особистості та 

типів кар’єри. 

32. Права та обов’язки профспілок та їх об’єднань. 

33. Управління плинністю і трудовою мотивацією працівників у фірмах і 

компаніях. 
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