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Форма проведення                                      письмова
Тривалість проведення                               1 год. 20 хв.
Максимальна кількість балів:                    40 балів
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кожне запитання, 20 балів – 
розв’язок ситуаційного завдання

Перелік допоміжних матеріалів: література, що рекомендована РП

Орієнтований перелік запитань:
1. Сутність поняття поведінки та організаційної поведінки. 
2. Фактори, які впливають на формування загальної поведінки.
3. Аналіз  організаційної  поведінки  з  погляду  індивідуума,  групи  та

організації в цілому.
4. Поняття індивідуальності. Індивідуальні характеристики особистості, що

впливають на поведінку людини в організації. 
5. Характерні риси особистості, пов’язані з її поведінкою в організації. 
6. Визначення соціальної ролі в організації. 
7. Детермінанти виконання соціальних ролей.  
8. Посадова модель поведінки.
9. Особистісний  потенціал  працівника  та  його  вплив  на  поведінку  в

організації.
10. Модель Майєрс-Бриггс. Комбінування типів і особливості поведінкових

реакцій. 
11.Методи визначення типу особистості.
12.Моделювання програм індивідуальної поведінки. 
13.Поняття та завдання атестації персоналу. 
14.Організація і методи атестації. 
15.Етапи проведення атестації.
16.Зміст, завдання і основні підходи до оцінки персоналу. 
17.Принципи та процедури проведення оцінки персоналу. 
18.Методи оцінки працівників. 
19.Повідомлення працівника про результати оцінки. 
20.Суть професійного розвитку персоналу. 
21.Організація системи професійного навчання персоналу. 



22.Методи і форми професійного навчання. 
23.Особливості навчання дорослих. 
24.Підвищення кваліфікації кадрів (персоналу). 
25.Процес мотивації в системі організаційної поведінки. 
26.Матеріальні та нематеріальні стимули. 
27.Регулятори мотивації та основні мотиватори організаційної поведінки. 
28.Методи соціального впливу та морального стимулювання. 
29.Короткострокові  та  довгострокові  програми  з  мотивації  та  утримання

співробітників.
30.Суть і різновиди дисципліни. 
31.Механізми та методи управління дисципліною. 
32.Правила  внутрішнього  трудового  розпорядку,  посадова  інструкція  і

трудовий договір. 
33.Створення систем  контролю  за  постановкою  завдань  і  виконанням

обов’язків. 
34.Порушення трудової дисципліни.
35.Маніпулятивна поведінка та заходи з її обмеження. 
36.Причини маніпуляцій в організації. 
37.Прийоми маніпуляції. Методи нейтралізації маніпуляцій. 
38.Внутрішній  контроль  в  організації  для  забезпечення  боротьби  з

шахрайством.
39.Конструктивні психологічні методи впливу на працівників. 
40.Принципи та методи управління змінами. 
41. Поняття  протидії  (опору)  змінам  з  боку  персоналу.  Причини  опору

(протидії). 
42.Принципи та методи подолання протидії змінам. 
43.Фази групового розвитку. 
44.Допомога групі в її русі до більшої ефективності. 
45.Вербальна та невербальна комунікаційна поведінка. 
46.Підвищення особистої об’єктивності в контактах. 
47.Ефективні засоби комунікації та їх вплив на групову поведінку. 
48.Рольова поведінка членів груп у процесі прийняття групових рішень. 
49. Групові цінності, збіг особистих та групових цінностей. 
50.Становлення формальних та неформальних ролей у групах. 
51.Методи корекції поведінки в системі «керівник-підлеглий».
52.Методи прийняття колективних рішень і створення атмосфери творчості.
53.Дії менеджера щодо попередження та вирішення конфлікту. 
54.Стресові ситуації та їх вплив на організаційну поведінку. 
55.Забезпечення соціального захисту персоналу



Приклад ситуаційного завдання:
Задача для аналізу. 
Прочитайте умови задачі та дайте відповіді на запитання нижче.

Беручи  до  уваги  необхідність  компанії  за  короткий  час  вийти  на
міжнародний ринок, керівник прийняв рішення створити команду фахівців з
різних  відділів,  які  займатимуться усіма організаційними та змістовними
питаннями. 

Робота була дійсно напруженою,  завдань,  які  потребують вирішення,
багато.  Незважаючи  на  всі  зусилля  фахівців,  справа  просувалася  не  так
швидко, як би хотілося керівництву компанії. Коли прийшов час отримувати
премії  за  підсумками  року,  то  члени  команди  виявилися  серед  тих
небагатьох, хто не отримав премії.  «Не заробили!» – так прокоментував
генеральний директор. Наступного дня всі члени команди принесли заяви про
звільнення. 

Питання:
1. Які помилки зробило керівництво компанії?
2. Як потрібно було організувати роботу команди в цій ситуації?
3. Як треба мотивувати співробітників у командній роботі?

Екзаменатор           Бреус Ю. В.

Завідувач кафедри Ільїч Л. М.


