
ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ 

 

Форма проведення іспиту:        письмова 

Тривалість проведення іспиту: 1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:   40 балів 

Критерії оцінювання:                 15 балів -  письмова відповідь на кожне 

питання, 10 балів – розв’язок ситуаційного 

завдання 

Перелік допоміжних матеріалів: література, що рекомендована РНП 
 

 

Орієнтований перелік питань для підготовки: 

1. Значення використання сучасних методичних підходів і процедур в 

управлінні персоналом.  

2. Ресурсне забезпечення системи управління персоналом на принципах 

технологічності.  

3. Напрями використання результатів аналізу робіт у практиці 

управління персоналом.  

4. Методи збору інформації для аналізу робіт: сутність та порівняльний 

аналіз.  

5. Технологія розроблення анкет та опитувальних листів для проведення 

аналізу робіт.  

6. Процедура збирання інформації для проведення аналізу робіт методом 

репертуарних ґрат.  

7. Сутність, порівняльна характеристика паспорта посади, опису роботи, 

посадової інструкції.  

8. Розкрийте призначення, структуру, зміст основних розділів і 

технологію розроблення посадової інструкції.  

9. Розкрийте призначення і зміст професіограми.  

10. Складання кваліфікаційної карти та карти компетенцій.  

11. Охарактеризуйте вимоги, яким мають відповідати критерії підбору 

кандидатів на вакантні посади та робочі місця.  

12. Пояснити, яке значення для організації має позитивний НR - бренд. 

Охарактеризуйте чинники, що його формують.  

13. Охарактеризуйте інформацію, яка може бути включена до тексту 

рекламного оголошення для пошуку необхідних кандидатів на вакантні 

посади.  

14. Розкрийте особливості використання послуг служб зайнятості у 

пошуку і залученні необхідних кандидатів.  

15. Охарактеризуйте критерії вибору рекрутингової агенції для пошуку 

й відбору необхідних кандидатів на вакантні посади.  

16. Розкрийте процедуру аналізу інформації, що стосується підготовки і 

підвищення кваліфікації кандидата, під час вивчення його резюме.  

17. Дайте характеристику інформації, на яку слід звернути увагу під час 

аналізу трудової діяльності кандидата.  



18. Визначити, які характеристики у резюме можуть свідчити про 

успішність кандидата у його професійній діяльності. Наведіть приклади.  

19. Поясніть мотиви розроблення фахівцями з підбору персоналу 

стандартних форм для заповнення кандидатами на вакантні посади.  

20. Охарактеризуйте структуру і зміст стандартних форм для кандидатів 

на вакантні посади.  

21. Назвати характеристики, які можна дослідити, вивчаючи 

автобіографію претендента на вакантну посаду.  

22. Інформація, яку можна почерпнути під час вивчення резюме.  

23. Розкрийте процедуру підготовки до проведення телефонного 

інтерв’ю з кандидатом на вакантну посаду.  

24. Обґрунтуйте необхідність перевірки інформації, наданої 

претендентом на вакантну посаду.  

25. Дайте порівняльну характеристику основним формам проведення 

інтерв’ю.  

26. Структура та етапи проведення інтерв’ю з претендентом на вакантну 

посаду.  

27. Розкрийте значення етапу «установлення контакту» для 

забезпечення ефективності проведення інтерв’ю з претендентом на вакантну 

посаду.  

28. Вірогідні проблеми, що можуть виникнути під час інтерв’ю з 

претендентом на вакантну посаду, способи їх розв’язання.  

29. Прийоми активного слухання, що їх слід використовувати 

інтерв’юерам для підвищення ефективності інтерв’ю з претендентом на 

вакантну посаду. 

26 Розкрийте значення етапу «запитання кандидата» під час проведення 

інтерв’ю з претендентом на вакантну посаду.  

30. Використання метапрограм при підборі персоналу. Визначення 

мотиваційних тенденцій «прагнення до досягнень» та «уникнення невдач» при 

підборі кандидата на вакантну посаду.  

31. Обґрунтуйте значення мотиваційних тенденцій для встановлення 

професійної придатності кандидата. Розкрийте технологію їх визначення під 

час інтерв’ю.  

32. Наведіть приклади запитань, які можна поставити кандидатам для 

визначення їхньої орієнтації на процес чи результат (процедури чи 

можливості). Дайте вірогідні варіанти відповідей кандидатів на запитання.  

33. Обґрунтуйте значення типу референції для встановлення 

професійної придатності кандидата. Розкрийте технологію її визначення під 

час інтерв’ю.  

34. Дайте порівняльну характеристику різних типів людей залежно від 

їхнього позиціонування у робочих відносинах.  

35. Визначення позиціонування кандидата у робочих відносинах для 

встановлення його професійної придатності. Розкрийте технологію 

визначення даної характеристики під час інтерв’ю.  



36. Наведіть приклади запитань, які можна поставити кандидатам для 

визначення їхнього позиціонування у робочих відносинах. Дайте вірогідні 

варіанти відповідей кандидатів на запитання.  

37. Сутність і технологія проведення поведінкового інтерв’ю. Наведіть 

приклади запитань.  

38. Сутність і технологія проведення проективного інтерв’ю. Наведіть 

приклади запитань.  

39. Сутність і технологія проведення ситуаційного інтерв’ю. Наведіть 

приклади ситуацій, які використовуються під час його проведення, та 

компетенції, що визначаються за їх допомогою.  

40. Порівняльна характеристика основних видів тестів. Призначення 

тестів на професійну придатність.  

41. Тестування як метод оцінювання претендентів на вакантну посаду. 

Основні правила тестування  

42. Охарактеризуйте призначення й види тестів загальних здібностей. 

Наведіть перелік інтелектуальних здібностей, які досліджуються під час 

оцінювання рівня інтелекту кандидатів на вакантну посаду.  

43. Поясніть значення дослідження мотиваційної сфери кандидата для 

визначення його професійної придатності.  

44. Дайте характеристику проективним тестам.  

45. Охарактеризуйте види надійності тестів і джерела помилок.  

46. Розкрийте процедуру оцінювання дієвості тесту.  

47. Характеристики почерку, які вивчаються під час графологічної 

експертизи.  

48. Зв’язок між психологічними якостями та характеристиками почерку 

людини. Призначення поліграфологічного дослідження кандидатів на 

вакантні посади.  

49. Сутність і призначення фізіономічного аналізу, його використання 

при підборі кандидатів на вакантні посади.  

50. Розкрийте процедуру відмови кандидатам у прийнятті на роботу. 

Поясніть значення даної процедури для формування позитивного НR - бренду.  

51. Складіть лист з відмовою кандидату після вивчення резюме, 

інтерв’ю.  

52. Структура витрат на професійний підбір персоналу.  

53. Причини тривалого незаповнення вакансії. Взаємозв’язок між 

вартістю та ефективністю підбору персоналу.  

54. Показники, за якими можна оцінити якість професійного підбору 

персоналу.  

55. Помилки, пов’язані з професійним підбором персоналу, які 

негативно позначаються на його якості, викликають підвищення плинності 

нових працівників.  

56. Дослідження здатності кандидата адаптуватися до соціального 

середовища під час професійного підбору.  

57. Рекрутування як вид підприємницької діяльності.  



58. Дайте порівняльну характеристику послуг, які надають рекрутингові 

агенції.  

59. Інфраструктура ринку рекрутингових послуг.  

60. Стратегії роботи рекрутингових агенцій.  

61. Технології роботи рекрутингових агенцій: стандартний і прямий 

пошук персоналу.  

62. Характеристика послуг, які надають рекрутингові агенції: 

рекрутмент (recruitment), екзек’ютів сеч (executive search),. хедхантинг 

(headhunting), аутплейсмент (autplacement). Їх специфіка та особливості.  

63. Завдання і компетенції фахівців з підбору персоналу. Напрями 

спеціалізації фахівців з підбору персоналу рекрутингової агенції.  

64. Характеристика основних етапів рекрутування.  

65. Наведіть перелік запитань, які має поставити рекрутер кандидату 

після проходження ним інтерв’ю з представниками організації-замовника.  

66. Наведіть перелік запитань, які має поставити рекрутер представнику 

організації-замовника, котрий проводив інтерв’ю з кандидатом на вакантну 

посаду. 67. Передумови використання організаціями аутсорсингових послуг.  

68. Дайте порівняльну характеристику внутрішнього і зовнішнього, 

часткового і повного аутсорсингу.  

69. Наведіть види діяльності, у яких набуло поширення використання 

аутсорсингової технології. 

70. Дайте характеристику проблемам, пов’язаним із використанням 

аутсорсингової технології.  

71. Охарактеризуйте зміст і структуру контракту про аутсорсинг.  

72. Наведіть основні випадки виникнення додаткової потреби у 

персоналі. Дайте порівняльну характеристику основних форм залучення 

персоналу.  

73. Розкрийте переваги залучення персоналу на умовах лізингу для 

організаціїлізингоотримувача.  

74. Вірогідні проблеми залучення персоналу на умовах лізингу для 

організаціїзамовника. Обґрунтуйте способи їх мінімізації.  

75. Проблеми, з якими можуть зіткнутись організації - провайдери 

лізингових послуг. Обґрунтуйте способи їх мінімізації.  

76. Поясніть чому вітчизняні агенції, які надають лізингові послуги, 

практикують укладання строкових трудових договорів з найманими 

працівниками. 77. Розкрийте особливості змісту та порядку укладання 

трудових договорів із лізинговими працівниками.  

78. Дайте порівняльну характеристику технологій аутстафінгу та 

аутсорсингу. 79. Визначити шляхи мінімізації негативних наслідків 

використання організаціями аутстафінгу як технології управління.  

80. Охарактеризуйте етапи виведення персоналу зі штату організації.  

81. Обґрунтуйте доцільність використання експертного опитування для 

встановлення достовірності сформованих показників оцінювання.  



82. Розробіть анкету для проведення експертного опитування з метою 

встановлення достовірності показників, використовуючи для оцінювання 

важливості показників методи ранжування та метод парних порівнянь.  

83. Побудова оцінювальних шкал для визначення ступеня прояву у 

працівників компетенцій, якостей і характеристик. Наведіть приклад описової 

шкали оцінювання рівня прояву певних компетенцій.  

84. Розробіть різні варіанти оцінювальних шкал для визначення ступеня 

прояву окремих компетенцій.  

85. Методичні підходи до використання коефіцієнтних методів 

оброблення інформації.  

86. Сутність і особливості використання рейтингових методів у практиці 

оцінювання працівників. Наведіть приклади.  

87. Дайте характеристику описовим методам оцінювання працівників.  

88. Розкрийте переваги, недоліки й особливості використання 

письмових характеристик в оцінюванні працівників.  

89. Технологія роботи центрів оцінювання (assessment centers).  

90. Розроблення загальних моделей оцінювання працівників в 

організації. 

 

 

Усі типові ситуаційні завдання курсу, розглянуті під час практичних 

занять, виносяться на іспит 

 

 

 

Екзаменатор               Лукін С.Ю. 

 

Завідувач кафедри      Ільїч Л. М. 


