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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Самостійна робота студентів – один з основних засобів оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від аудиторних навчальних занять. 
Головною метою самостійної роботи є закріплення, розширення та 

поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи знань, вмінь та навичок, а також 
самостійне вивчення та засвоєння нового матеріалу під керівництвом викладача, 
але без його безпосередньої участі. 

Мета самостійної роботи студентів – сприяння засвоєнню в повному обсязі 
навчальної програми дисципліни «Управління персоналом в транснаціональних 
компаніях» та формування самостійності як важливої освітньої та професійної 
якості, сутність якої полягає у систематизації, плануванні та контролі власної 
діяльності. 

Завдання самостійної роботи студентів – засвоєння певних знань, умінь, 
навичок, закріплення та систематизація здобутих знань, їх застосування при виконанні 
практичних завдань та творчих робіт, а також виявлення прогалин у системі знань із 
предмету «Управління персоналом в транснаціональних компаніях». 

Зміст самостійної роботи студента з дисципліни «Управління персоналом в 
транснаціональних компаніях» визначається навчальною програмою дисципліни, 
методичними матеріалами, завданнями викладача. 

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних 
засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни «Управління персоналом в 
транснаціональних компаніях»: підручниками, навчальними та методичними 
посібниками, методичними матеріалами для самостійної роботи студентів, 
конспектом лекцій, періодичними виданнями вітчизняних та іноземних авторів тощо. 

Проведення семінарських занять є важливою складовою процесу підготовки 
майбутніх фахівців, оскільки має на меті: 

• сприяти глибокому засвоєнню матеріалу, запропонованого в рамках 
лекційних занять; 

• надавати студентам можливість обговорити питання дискусійного характеру; 
• мотивувати студентів самостійно досліджувати проблемні питання 

дисципліни із наступним формуванням висновків і власної точки зору. 
Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни «Управління персоналом 

в транснаціональних компаніях» організовується з дотриманням низки вимог: 
- надання детальних методичних рекомендацій щодо виконання роботи; 
- забезпечення можливості творчого підходу у виконанні роботи, не 

обмежуючи освітній процес виконанням стандартних завдань; 
- підтримка у процесі виконання самостійної роботи постійного взаємозв'язку 

між викладачем та студентами. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

«Управління персоналом в транснаціональних компаніях» 

 
№ Назва змістових модулів та тем 

Змістовий модуль I. Теоретико-методологічні основи управління в 
транснаціональних компаніях 

1.  Тема 1. Основнi поняття та категорії 
2.  Тема 2. Управління персоналом у системі сучасного управління 
3.  Тема 3. Концепції управлiння персоналом 
4.  Тема 4. Методологія організації системи управлiння персоналом в 

транснаціональних компаніях 
Змістовий модуль II. Організація управлінської діяльності персоналу 

управління в транснаціональних компаніях 
5.  Тема 5. Кадрова політика транснаціональних компаній  
6.  Тема 6. Система управлiння й організації роботи з персоналом 
7.  Тема 7. Планування роботи з персоналом в транснаціональних компаніях 
8.  Тема 8. Технології управлiння персоналом в транснаціональних компаніях 
9.  Тема 9. Управлінська діяльність персоналу в транснаціональних компаніях 
10.  Тема 10.Національно-культурні особливості персоналу в транснаціональних 

компаніях 
11.  Тема 11. Управління персоналом в транснаціональних компаніях 
12.  Тема 12. Оцінка результатів діяльності персоналу служб управління 

персоналом. Організація діловодства 
Змістовий модуль III. Соціологічні, психологічні і психотехнологічні основи 

підбору і перевірки персоналу 
13.  Тема 13. Психологічні основи підбору і перевірки персоналу в 

транснаціональних компаніях 
14.  Тема 14. Психолого-акмеологічне забезпечення ефективності управління 

персоналом в транснаціональних компаніях 
15.  Тема 15. Методика і технологічні елементи акмеологічного тренінгу 
Всього – 120 год.  
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
СТУДЕНТІВ 

Самостійна робота студентів над навчальною дисципліною «Управління 
персоналом в транснаціональних компаніях» для бакалаврів денної форми навчання 
включає такі форми: 

- підготовка до семінарських (практичних) занять; 
- підготовка до виконання модульних (контрольних) завдань; 
- виконання домашніх (розрахункових) завдань; 
- написання реферату (есе) за заданою тематикою; 
- пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою; 
- аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій; 
- формування аналітичних звітів (із побудовою схем, діаграм, графіків, таблиць 

тощо) за заданою тематикою. 
Для заочної форми навчання навчальним планом передбачаються тільки лекції 

і практичні заняття в досить обмеженій кількості. Основною формою вивчення 
дисципліни  є самостійна робота. 

Студенти, які розпочинають вивчати дисципліну «Управління персоналом в 
транснаціональних компаніях», мають інформуватися викладачем щодо організації 
самостійної роботи, її форм та видів, термінів виконання, форм контролю та 
звітності, кількості балів за виконання завдань. 

Перелік завдань для самостійної роботи, форми її організації та звітності, 
термін виконання та кількість отриманих балів за виконані завдання, визначаються 
викладачем кафедри при розробці робочої навчальної програми дисципліни 
(розділу “Самостійна робота студентів”). 

Організація і контроль процесу та змісту самостійної роботи і її результатів 
здійснюються викладачами кафедри. Оцінки (бали), одержані студентами за 
виконання різних видів самостійної роботи, фіксуються викладачами і доводяться 
до відома студентів. 

Всі завдання самостійної роботи студентів поділяються на обов’язкові та 
вибіркові, виконуються у встановлені терміни, з відповідною максимальною 
оцінкою та передбачають певні форми звітності щодо їх виконання. Обов’язкові 
завдання виконуються кожним без винятку студентом у процесі вивчення 
дисципліни, вибіркові завдання є альтернативними. 

Семінарські заняття проводяться у формі бесіди, дискусій, рецензування та 
обговорення рефератів і доповідей, а також результатів розв’язання ситуаційних 
вправ і практичних завдань. 

Питання, що виникають у студентів стосовно виконання запланованих завдань, 
вирішуються на консультаціях, які проводяться згідно з графіками, затвердженими 
кафедрою. 
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ЗМІСТ  САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ 
ПЕРСОНАЛОМ В ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЯХ» 

 

Змістовий модуль I. Теоретико-методологічні основи управління в 
транснаціональних компаніях 

 
Тема 1. Основнi поняття і категорії 

Питання, які виносяться на самостійне опрацювання (до іспиту, заліку): 
1. Людський фактор як основний компонент продуктивних сил. 
2. Основні аспекти і рівні вивчення людського фактора, врахування його в 

управлінні персоналом. 
 

Дати відповіді на питання (для обговорення на семінарських заняттях): 
1. Що таке «Управління персоналом в транснаціональних компаніях»? 
2. Різноманітність визначень управління персоналом. 
3. Назвіть якісні характеристики персоналу. 
4. В чому полягає сутність економічної і соціальної ефективності персоналу? 

 
Теми рефератів: 

1. Управління персоналом як навчальна дисципліна: шляхи вдосконалення, 
тенденції становлення і розвитку.  

2. Сутність управління персоналом і напрями його розвитку. 
3. Управління персоналом як об’єктивне соціальне явище та сфера професійної 

діяльності. 
4. Цілі та функції управління персоналом. 
5. Об’єкти і суб’єкти управління персоналом. 
6. Персонал організації та його структура. 

 
Рекомендована література [16, 17, 21,  35, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 48, 56, 68] 

 
Тема 2. Управління персоналом у системі сучасного управління 

Питання, які виносяться на самостійне опрацювання (до іспиту, заліку): 
1. Основні фактори підвищення ролі кадрового менеджменту в 

постiндустріальному суспільстві.  
2. Зв'язок управління людьми з успішною діяльністю організації й майбутнім 

людства. 
3. Ототожнення інтересів персоналу з інтересами організації. 

 



8 
 
Дати відповіді на питання (для обговорення на семінарських заняттях): 

1. В чому полягає зміст та мета дисципліни «Управління персоналом в 
транснаціональних компаніях»? 

2. Які основні завдання дисципліни «Управління персоналом в 
транснаціональних компаніях». 

3. Методологічні аспекти управління персоналом: метод, методологія, методика. 
4. Системний підхід в управлінні персоналом. 
5. Порівняйте системи управління персоналом в США та Японії. 

 
Теми рефератів: 

1. Основні поняття дисципліни «Управління персоналом в транснаціональних 
компаніях». 

2. Людський фактор як основний компонент продуктивних сил. 
3. Загальна характеристика концепції управління персоналом підприємства  
4. Основні аспекти і рівні вивчення людського фактора, врахування його в 

управлінні персоналом. 
5. Управління персоналом економічно розвинутих країн. 

 
Рекомендована література [ 22, 27, 31, 35, 36, 38,  42, 44, 45, 48, 56, 68] 

 

Тема 3. Концепції управлiння персоналом 
Питання, які виносяться на самостійне опрацювання (до іспиту, заліку): 

1. Порівняльний аналіз технологій управління персоналом: управління кадрами, 
управління персоналом, управління людськими ресурсами.  

2. Урахування вимог об'єктивних законів управління в системах управління 
персоналом. 

3. Принципи, що визначають напрямки розвитку системи управління 
персоналом. 

 
Дати відповіді на питання (для обговорення на семінарських заняттях): 
1. Концепція управління персоналом, еволюція розвитку підходів до управління 

персоналом.  
2. Що таке “система управління персоналом”? 
3. Розкрийте зміст цілей, завдань і функцій системи управління персоналом. 
4. Охарактеризуйте економічний підхід до управління персоналом. 
5. Дайте характеристику органічного підходу до управління персоналом. 
6. Що входить до гуманістичного підходу до управління персоналом? 
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Теми рефератів: 
1. Функції системи управління персоналом. 
2. Принципи побудови системи управління персоналом організації. 
3. Організаційна культура підприємства як інструмент управління персоналом. 
4. Характеристика концепції аналізу людських ресурсів. 
5. Методи побудови системи управління персоналом в Україні. 

 
Рекомендована література [ 16, 17, 27, 31, 35,  38, 39, 41, 42, 44, 45, 48] 

 

Тема 4. Методологія організації системи управлiння персоналом в 
транснаціональних компаніях 
Питання, які виносяться на самостійне опрацювання (до іспиту, заліку): 

1.  Завдання та функції системи управлiння персоналом. 
2. Склад функціональних підсистем системи управлiння персоналом 

організації. 
3. Роль і місце керівника  в системі кадрового менеджменту. 

 
Дати відповіді на питання (для обговорення на семінарських заняттях): 
1.  Організаційна структура управлiння персоналом. Особливості 

організаційних структур.  
2. Врахування вимог об’єктивних законів управління в системах управління 

персоналом. 
3.  Принципи, які характеризують вимоги до формування системи управлiння 

персоналом.  
4. Методи побудови системи управлiння персоналом: аналізу, побудови, 

обгрунтування, впровадження. 
 

Теми рефератів: 
1. Особливості розробки системи управлiння персоналом в транснаціональних 

компаніях. 
2. Планування трудових ресурсів регіону,  підприємства  
3. Організація і структурування кадрових служб в Україні 
4. Співробітництво служби персоналу з іншими структурними ланками 

організації 
5. Проблеми роботи кадрових служб  в умовах формування ринку 
6. Організаційний розвиток кадрових служб в умовах України 

 
Рекомендована література [1- 14, 40, 58,61,71] 
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Змістовий модуль II. Організація управлінської діяльності персоналу 

управління в транснаціональних компаніях 
Тема 5. Кадрова політика транснаціональних компаній  

Питання, які виносяться на самостійне опрацювання (до іспиту, заліку): 
1. Зміст політики управління персоналом на різних етапах життєвого циклу 

транснаціональних компаній.  
2. Особливості розробки і реалізації кадрової політики в транснаціональних 

компаніях. 
3. Розробка та реалізація політики управління персоналом у концептуальних 

кадрових документах транснаціональних компаній.  
 

Дати відповіді на питання (для обговорення на семінарських заняттях): 
1. Назвіть типи політики управління персоналом, охарактеризуйте їх. 
2. Назвіть етапи побудови політики управління персоналом. 
3. Як впливають зовнішні та внутрішні чинники на організацію політики 

управління персоналом транснаціональних компаній? 
4. Що таке моніторинг персоналу? Мета його проведення? 
5. Цілі, норми і засоби здійснення кадрових заходів під час реалізації політики 

управління персоналом. 
 

Теми рефератів: 
1. Розробка кадрової політики організації в умовах України.  
2. Чинники стратегії та політики менеджменту персоналу. 
3. Реалізація стратегії та політики управління персоналом транснаціональних 

компаній. 
4. Принципи стратегії та політики менеджменту персоналу. 
5. Основні напрями бюрократичної та патерналістичної моделей управління 

персоналом. 
 

Рекомендована література [15, 18, 29, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 65] 
 

Тема 6. Система управлiння й організації роботи з персоналом 
Питання, які виносяться на самостійне опрацювання (до іспиту, заліку): 

1. Функціонально-кошторисний аналіз діяльності управлінського персоналу.  
2. Організаційне проектування системи управління персоналом.  
3. Теоретико-методологічні проблеми управління персоналом.  
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Дати відповіді на питання (для обговорення на семінарських заняттях): 

1. В чому полягає специфіка діяльності служб персоналу у ринкових умовах? 
2. Конкурентоспроможний працівник  
3. Характеристика структури, функцій та завдань служби персоналу 
4. В чому полягає зміст кадрового діловодства? 
5. Які комп’ютерні програми використовуються для автоматизації кадрового 

діловодства? 
 

Теми рефератів: 
1. Системи управління персоналом економічно розвинених країн, можливості 

використання цього досвіду в Україні 
2. Місце і роль служби персоналу в організації. 
3. Структура, функції та завдання служби персоналу. 
4. Права, обов’язки й відповідальність керівника служби персоналу. 
5. Характеристика документаційного забезпечення обліку та руху кадрів. 

  

Рекомендована література [9, 19, 24, 31, 24, 26, 30, 37, 51-55, 58, 59, 67] 
 

Тема 7. Планування роботи з персоналом в транснаціональних компаніях 
Питання, які виносяться на самостійне опрацювання (до іспиту, заліку): 

1. Сутність стратегічного планування людських ресурсів. 
2. Психологічні аспекти добору і перевірки персоналу.  
3. Первинний відбір.  

 
Дати відповіді на питання (для обговорення на семінарських заняттях): 

1. Назвіть чинники, що продукують зміни в потребі організацій у персоналі? 
2. Що включає в себе аналіз наявної чисельності та структури персоналу? 
3. Які ринки праці відносяться до внутрішніх, а які до зовнішніх джерел 

поповнення й оновлення персоналу? 
4. Дайте характеристику методів професійного підбору персоналу організацій. 

 
Теми рефератів: 

1. Об’єктивні й суб’єктивні чинники зміни потреб організації у персоналі. 
2. Аналіз наявної чисельності та структури персоналу. 
3. Методи визначення потреб організації в персоналі. 
4. Зовнішній та внутрішній ринки праці як джерела поповнення персоналу. 
5. Методи професійного підбору персоналу. 

 
Рекомендована література [16, 17, 21, 27, 31, 35,  38, 39, 41, 42, 44, 45, 48, 69-71 ] 



12 
 

 

Тема 8. Технології управлiння персоналом в транснаціональних 
компаніях 
Питання, які виносяться на самостійне опрацювання (до іспиту, заліку): 

1. Планування та управління службовою кар'єрою працівників. 
2. Самоосвіта. Саморозвиток, самовдосконалення.  
3. Досвід профорієнтації в США і Канаді, Західнiй Європі і Японії.  
4. Використання персоналу. Організація системи навчання персоналу 

 
Дати відповіді на питання (для обговорення на семінарських заняттях): 

1. У чому полягає завдання розвитку персоналу? 
2. Які особисті якості є найважливішими для керівника? 
3. В чому полягає значення організації планування трудової кар’єри. 
4. Конфлікт як інструмент розвитку організації.  
5. Яке значення має підготовка молодих керівників? 

 
Теми рефератів: 

1. Проблеми реалізації службової  кар'єри.  
2. Розвиток персоналу як засіб забезпечення його конкурентоспроможності. 
3. Первинна професійна підготовка кадрів у профтехучилищах, вищих 

навчальних закладах та на виробництві. 
4. Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів.  
5. Система неперервного навчання персоналу. 
6. Створення й підготовка резерву на заміщення вакантних посад керівників. 

 

Рекомендована література [11, 15, 25,29, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 48, 69-72] 
 

Тема 9. Управлінська діяльність персоналу в транснаціональних 
компаніях 
Питання, які виносяться на самостійне опрацювання (до іспиту, заліку): 

1. Керівна і виховна роль керівника та менеджера персоналу. Інструктаж. 
Наставництво.  

2. Швидкість трудової адаптації та фактори, що її зумовлюють. 
 

Дати відповіді на питання (для обговорення на семінарських заняттях): 
1. Що таке “рух персоналу в організації”? 
2. Назвіть види і фактори руху персоналу в організації. 
3. Якими показниками характеризується рух персоналу на підприємстві? 
4. Що таке “трудова угода”? 
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5. До чого можуть призвести надмірний рух та звільнення працівників? 
6. Розкрийте зміст поняття “методи управління персоналом”? 
7. В чому полягає зміст взаємозв’язку функцій та методів управління 

персоналом? 
8. Охарактеризуйте поняття аутстафінг, аутсорсінг, лізинг персоналу?  
9. Що таке “регламент”, “регламентування трудової діяльності персоналу”? 
10. Що в себе включає посадова інструкція першого керівника (головного 

бухгалтера, керівника служби персоналу, головного інженера) організації? 
11. Проаналізуйте зміст і призначення правил внутрішнього трудового 

розпорядку. 
 

Теми рефератів: 
1. Зміст регулювання трудової діяльності персоналу організації. 
2. Створення умов для ефективної діяльності персоналу. 
3. Загальні засади регламентування діяльності персоналу та підприємства. 
4. Поняття руху персоналу в організації. 
5. Основні процеси руху персоналу. 
6. Пристосування персоналу до економічних змін. 
7. Методи управління персоналом. 

 
Рекомендована література [15, 16, 17, 25,27, 29, 34, 35, 38,  

39, 41, 42, 44, 46- 48, 58, 69-72 ] 
 

Тема 10. Національно-культурні особливості персоналу в 
транснаціональних компаніях 
Питання, які виносяться на самостійне опрацювання (до іспиту, заліку): 

1.  Національна культура, організаційна культура. Взаємозалежність культур. 
2. Кластерна форма організації бізнес-структур. 
3. Колективізм, індивідуалізм і їхній прояв в організаціях. 

 
Дати відповіді на питання (для обговорення на семінарських заняттях): 

1.  Особливості мотивації персоналу і відповідальності.  
2. Інституціональна культура бізнесу. 
3. Національна культура як специфічна сукупність засобів взаємодії людей у 

певному суспільстві із зовнішнім і внутрішнім середовищем.  
4. Внутрішньокультурні відношення в системі державного управління і 

менеджменту горизонтальних ринкових структур.  
5. Західна і Східна культури , їхні специфічні особливості , порівняльні 

характеристики, необхідність урахування в кадровому менеджменті.  
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Теми рефератів: 

1. Роль керівника і специфіка його роботи.  
2. Прищеплювання іноземних культур управління персоналом  
3. Регіональні особливості формування національного характеру. Загальна 

характеристика особливостей національного характеру народів  
4. Облік національних особливостей при плануванні і проведенні ділових 

зустрічей.   
5. Прогнозування взаємин із представниками етнічних груп.  

 
Рекомендована література [15, 16, 17, 25,27, 29, 34, 35, 38, 39, 41,  58, 72] 

 
Тема 11. Управління персоналом в транснаціональних компаніях 

Питання, які виносяться на самостійне опрацювання (до іспиту, заліку): 
1. Особливості управління персоналом в транснаціональних компаніях. 
2. Особливості адаптації персоналу після повернення на Батьківщину.  
3. Сутність і функції заробітної плати. 
4. Матеріальна та нематеріальна мотивація. 

 
Дати відповіді на питання (для обговорення на семінарських заняттях): 
1. Особливості добору, орієнтації, оплати праці, оподатковування. 
2. Які чинники ринкові і неринкові впливають на формування заробітної плати? 
3. Різносистемна оплата праці, різна система пільг у представників різних 

держав. 
4. Добір працівників для участі в міжнародних програмах. 
5. Охарактеризуйте основні типи заробітної плати. 
6. В чому полягає ефективність системи преміювання працівників? 

 
Теми рефератів: 

1. Міжнародний характер діяльності. 
2. Сутність і функції заробітної плати. 
3. Додаткові функції для служб керування персоналом. 
4.  Характеристика систем оплати праці. 
5. Нормування праці та його роль у визначенні заробітної плати. 
6. Методи нематеріальної мотивації трудової діяльності. 
7. Ключові фактори, що визначають оплату праці. 

 
Рекомендована література [15, 16, 17, 25, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 44, 69-72] 
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 Тема 12. Оцінка результатів діяльності персоналу служб управління 
персоналом. Організація діловодства 

Питання, які виносяться на самостійне опрацювання (до іспиту, заліку): 
1.  Фактори, які впливають на ефективність управління персоналом.  
2. Класифікація чинників, які враховуються під час проведення оцінки 

результативності праці. 
3. Показники результативної діяльності. Оцінка результатів діяльності. 

 
Дати відповіді на питання (для обговорення на семінарських заняттях): 
1. Результати праці спеціалістів. Умови ефективної оцінки результативності 

праці.  
2. Основні методи оцінки результативності праці управлінських працівників.  
3. Оцінка діяльності підрозділів управління персоналом. 
4. Які існують методи оцінювання персоналу? 
5. Що таке “атестація”? Які в Україні існують її види та процедури проведення? 

 
Теми рефератів: 

1.  Оцінка результатів праці як функція управління персоналом. 
2. Методи оцінювання персоналу. 
3. Атестація працівників і робочих місць. 
4.  Основні вимоги до організації діловодства кадрових служб.  
5. Документаційне забезпечення управління кадрами.  
6. Організація обліку і звітності по кадрах.  
7. Система банку даних. 

 
 Рекомендована література [5, 15, 16, 17, 20, 23,27- 29, 33, 34,  

 35, 38, 39, 41, 42, 44, 49, 71] 
  

Змістовий модуль III. Соціологічні, психологічні і психотехнологічні 
основи підбору і перевірки персоналу 

Тема 13. Психологічні основи підбору і перевірки персоналу в 
транснаціональних компаніях 
Питання, які виносяться на самостійне опрацювання (до іспиту, заліку): 

1.  Науково-методичні принципи підбору персоналу. 
2.  Психологічні особливості роботи кадрових органів на етапах оголошення 

конкурсу і співбесіди. 
3. Економічні та соціальні показники оцінювання ефективності заходів з 

удосконалення умов праці. 
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Дати відповіді на питання (для обговорення на семінарських заняттях): 

1.  Основні вимоги до персоналу і класифікація методів оцінки. 
2. Назвіть основні фактори умов праці та їх вплив на людину. 
3.  Психодіагностика в доборі кадрів.  
4. Основні тести: увага і пам'ять, Психофізіологічні характеристики, особистісні 

характеристики, соціально-психологічні характеристики, ділові якості. 
5. Проаналізуйте основні напрями поліпшення умов праці на виробництві? 

 
Теми рефератів: 

1. Психологічне тестування, його переваги й недоліки.  
2. Основні напрями та соціально-економічна ефективність поліпшення умов 

праці на виробництві.  
3. Діагностична система оцінки: самовизначення, самоуявлення і 

самовизначення. 
4. Тести на інтелект. 
5. Діагностичні ігри. 
6. Психологія і менеджмент людських ресурсів. 

 
Рекомендована література [10, 25,27, 29, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 44, 58, 71] 

 

 Тема 14. Психолого-акмеологічне забезпечення ефективності управління 
персоналом в транснаціональних компаніях 

Питання, які виносяться на самостійне опрацювання (до іспиту, заліку): 
1. Ознаки колективу: єдність мети, умовна відокремленість, організаційна та 

територіальна єдність.  
2. Акмеологічні, психологічні, педагогічні, організаційні і потрібні передумови 

як основа акмеологічного супроводу професійної діяльності, підвищення 
професіоналізму персоналу. 

3. Закономірності формування позитивного соціально-психологічного клімату. 
 

Дати відповіді на питання (для обговорення на семінарських заняттях): 
1. Навіщо потрібно знати керівникам підприємств основи психології 

управління? 
2. Якими рисами повинен володіти менеджер, щоб бути лідером? 
3. Які існують потреби та ціннісні орієнтації працівників підприємств? 
4. Які функції виконує процес спілкування в управлінні персоналом? 
5. Що таке “стрес” і як ним управляти? 
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6. Назвіть типи та основні причини конфліктів в організаціях. 
 

Теми рефератів: 
1. Психодіагностика як сукупність тестів, наука (розробка і психологічного 

діагнозу), особлива форма мислення менеджера.  
2. Керівна й виховна роль менеджера. Вимоги до керівника як до лідера. 
3. Соціально-психологічні фактори трудової поведінки персоналу. 
4. Комунікації в управлінні персоналом. 
5. Типи і причини конфліктів у трудових колективах.  
6. Управління конфліктною ситуацією. 
7. Соціально-психологічні резерви підвищення ефективності діяльності 

організації. 
 

Рекомендована література [19, 25,27, 29, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 44, 50, 69-71] 
 

Тема 15. Методика і технологічні елементи акмеологічного тренінгу 
Питання, які виносяться на самостійне опрацювання (до іспиту, заліку): 

1.  Основні етапи проведення тренінгу 
2. Комплекс основних тренінгових процедур 
3. Визначення ефективності тренінгових процедур 

 
Дати відповіді на питання (для обговорення на семінарських заняттях): 

1. Основні процедури тренінгу - лекції, групові заняття, тренінги та ігри. 
2. Особистісний аспект продуктивної професійної діяльності 
3. Розробка методу математичного моделювання продуктивної професійної 

діяльності 
4. Методичні комплекси акмеологічного тренінгу 
5. Процесуально-технологічний аспект удосконалення професійної діяльності 

кадрів управління 
 

Теми рефератів: 
1.  Програма основного етапу тренінгу 
2. Акмеологичний тренінг програмно-цільової спрямованості  
3. Антропотехніческіе засоби підвищення професійної майстерності 
4. Особистісні якості в системі професійної майстерності кадрів управління та 

проблема їх вдосконалення 
 

Рекомендована література [15, 29, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 44, 55, 58, 69-71] 

http://medbib.in.ua/lichnostnyiy-aspekt-produktivnoy.html
http://medbib.in.ua/razrabotka-metoda-matematicheskogo.html
http://medbib.in.ua/razrabotka-metoda-matematicheskogo.html
http://medbib.in.ua/metodicheskie-kompleksyi-akmeologicheskogo.html
http://medbib.in.ua/protsessualno-tehnologicheskiy-aspekt32284.html
http://medbib.in.ua/protsessualno-tehnologicheskiy-aspekt32284.html
http://medbib.in.ua/antropotehnicheskie-sredstva-povyisheniya.html
http://medbib.in.ua/lichnostnyie-kachestva-sisteme.html
http://medbib.in.ua/lichnostnyie-kachestva-sisteme.html
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є 
складовою навчального процесу та активною формою самостійної роботи 
студентів. 

Мета контрольної роботи — закріпити й поглибити теоретичні знання, здобуті 
в процесі вивчення дисципліни «Управління персоналом в транснаціональних 
компаніях», сформувати вміння самостійно працювати з навчальною, спеціальною 
літературою, законодавчими актами та статистичними матеріалами, а також з 
матеріалами власних досліджень в організаціях. 

Номер варіанта контрольної роботи студент вибирає за першою літерою свого 
прізвища (див. таблицю). У кожному варіанті завдання пропонується план, в який 
можна вносити зміни відповідно до вибраної інформації і специфіки роботи. 
 

Перша літера прізвища студента Номер варіанта контрольної роботи 
А, Б,  
В,Г,  

Д, Е, Є 
Ж, 3, І 
Й, К  
Л, М  
Н, О 
П, Р,  
С, Т 
 У, Ф 

X, Ц, Ч 
Ш, Щ 
Ю, Я 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

 
Структура контрольної роботи така: титульний лист, зміст, вступ, розділи, 

висновки і список використаної літератури. 
У вступі висловлюється сутність та характеристика проблеми, що вивчається, 

завдання дослідження і мета роботи. 
 У основних розділах проводиться аналіз нормативних положень, 

висловлюється точка зору різних авторів, доводиться, яка точка зору є 
правильнішою, які положення можуть бути прийняті повністю або частково і чому. 

 Структура роботи має бути послідовна і логічна. В кінці роботи пишуться 
висновки про те, що зроблене в роботі і висновки, що випливають з аналізу. 



19 
 

Вступ та висновки повинні відображати власне ставлення студента до 
матеріалу, який вивчається. Далі наводиться список літератури, який має містити не 
менше 10 джерел. При потребі оформлюються додатки. 

Контрольна робота повинна мати обсяг не менше 15-ти сторінок тексту на 
листах форма А4 (комп’ютерний набір - 14-й кегль, 1,5 інтервал, шрифт Times New 
Roman). Всі сторінки, окрім титульної, мають бути пронумеровані.  

 Рекомендується наступна послідовність виконання роботи: 
 1. Вивчити положення, що діють, і інструкції. 
 2. Підібрати необхідну літературу по темі самостійно, користуючись 

послугами довідково-бібліографічного відділу і каталогів бібліотеки. Необхідно 
звернути увагу на публікації, монографії і періодичну літературу по темі за 
останній час. 

 3. Ознайомитися з літературою, скласти власний план роботи, уточнюючий 
типовий план, запропонований у виконуваному варіанті завдання. 

Підготувати конспект літературних джерел, акцентуючи увагу на цікавих 
ідеях, дискусійних висловах авторів, які студент має намір процитувати в роботі. 
Цитати слід наводити в тексті роботи з вказівкою джерела та сторінки цитованого 
матеріалу у квадратних дужках. 

 4. Розподілити матеріал відповідно до плану і оформити текст, набравши його 
на комп'ютері. 

5. Наводячи список літератури, необхідно вказати автора, назву книги або 
статті, роки видання і відповідної сторінки, на які зроблено посилання. 

 
ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 
Варіант 1. Роль управління персоналом в транснаціональних компаніях   
1. Місце управління персоналом   в управлінні підприємством. 
2. Системний підхід до управління персоналом в транснаціональних 

компаніях. 
3. Функції управління персоналом. 
4. Організаційна культура і управління персоналом. 
 
 Варіант 2. Кадрова політика як складова управління персоналом 
1. Зміст поняття «Кадрова політика». 
2. Кадрова політика як елемент стратегії бізнесу. 
3. Структура кадрової політики української і зарубіжної фірми. 
4. Види кадрової політики. 
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 Варіант 3. Правова і організаційна регламентація управління персоналом в 
транснаціональних компаніях  

1. Організаційна структура і функції управління персоналом в 
транснаціональних компаніях. 

2. Положення про підрозділи, їх склад і структура. Способи їх розробки. 
3. Посадові інструкції. 
4. Трудова угода, її структура і зміст. Розгляд трудових суперечок. 
 
 Варіант 4. Відбір претендентів на вакантну посаду 
1. Система відбору як система дій на різних рівнях управління персоналом в 

транснаціональних компаніях. 
2. Профвідбір: суть і етапи. 
3. Процедура прийому на роботу. 
4. Досвід вітчизняних і зарубіжних підприємств в частині процедури прийому 

на роботу. 
 
 Варіант 5. Формування високоефективних трудових колективів 
1. Категорії «кадри», «трудовий колектив» і «мала» група. Їх суть, схожість і 

відмінність. 
2. Вимоги до формування трудових колективів. 
3. Розстановка по робочих місцях і адаптація кадрів. 
4. Мотивація праці і ефективний трудовий колектив. 
 
 Варіант 6. Підготовка і перепідготовка кадрів на підприємстві 
1. Професійна підготовка, її суть, форми і управління персоналом в 

транснаціональних компаніях. 
2. Форми перепідготовки. 
3. Оцінка ефективності перепідготовки і підвищення кваліфікації. 
4. Завдання служб фірми в області підготовки кадрів. 
 
 Варіант 7. Професійне зростання і підготовка резерву керівників 
1. Формування резерву на просування. 
2. Способи підготовки осіб до заняття керівних посад. 
3. Процес введення керівників в посаду. 
4. Професійна оцінка керівників. Контроль за їх роботою. 
 
 Варіант 8. Оцінка ділових і особистих якостей працівників 
1. Соціологічний і психологічний контроль за кадровою ситуацією. 
2. Цілі оцінки працівників. Методика проведення різних типів оцінок. 
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3. Атестація працівників і робочих місць. 
 
 Варіант 9. Посадове переміщення працівників  
1. Суть, різновиди і порядок переміщень працівників. 
2. Планування переміщень. 
3. Види, причини і способи покарання працівників. 
4. Процедура покарання і звільнення працівника. 
 
 Варіант 10. Соціальний захист працівників і охорона праці 
1. Основні завдання і напрями соціального захисту працівників організації. 
2. Система заходів соціального захисту. 
3. Зміст роботи по охороні праці як частина управління персоналом в 

транснаціональних компаніях. 
4. Добродійність і спонсорство. 
 
 Варіант 11. Склад, структура і організація кадрових служб 
1. Організаційна структура кадрової служби, її права і обов'язки. 
2. Склад кадрової служби. 
3. Розподіл ролей між функціональною кадровою службою і лінійною 

адміністрацією. 
4. Оцінка ефективності діяльності кадрових служб організації. 
 
 Варіант 12. Соціально-економічна ефективність роботи з кадрами 
1. Критерії ефективності роботи з кадрами. Основні і супутні показники 

ефективності. 
2. Форми прояву ефекту в кадровому менеджменті: економічні і соціальні. 
3. Способи розрахунку ефекту від заходів щодо роботи з кадрами. 
 
 Варіант 13. Соціально-психологічний клімат в колективі 
1. Сутність та загальна оцінка соціально-психологічного клімату: 
2. Заходи адміністрації щодо об'єднання колективу вихованню 

корпоративного духу. 
3. Рекомендації по оптимізації соціально-психологічного клімату (пов'язати з 

мотивацією, задоволеністю роботою, зарплатою взаєминами і ін.). 
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ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ  
Завдання. Вказати правильні варіанти відповіді на такі тестові 

завдання: 
1. Персонал – це: 
а) трудові можливості, які визначаються професійними, кваліфікаційними та 

іншими характеристиками працівників; 
б) люди, які вже працюють або будуть залучені до праці в майбутньому; 
в) сукупність працівників, які отримали необхідну професійну підготовку або 

досвід роботи в певній галузі; 
г) це сукупність духовних і фізичних здібностей людини, які вона використовує 

кожного разу, коли створює споживчі вартості. 
 
2. Кадри – це: 
а) постійний штатний склад працівників, які перебувають у трудових відносинах 

з роботодавцями; 
в) весь персонал, який працює в матеріальній і нематеріальній сферах; 
г) усе перелічене. 
 
3. Кадровий потенціал – це: 
а) знання працівників підприємства; 
б) спроможність і можливість реалізуватися у професійній діяльності; 
в) рівень кваліфікації працівників. 
 
4. Менеджмент людських ресурсів – це: 
а) організація доцільної трудової діяльності, стимулювання активної праці; 
б) створення сприятливого психологічного клімату в колективі; 
в) високопродуктивна праця; 
г) контроль і оцінювання персоналу. 
 
5. Організація – це: 
а) соціальна система; 
б) система, яка забезпечує людей роботою; 
в) сукупність людей, які взаємодіють з метою досягнення певних цілей. 
 
6. Менеджмент персоналу – це: 
а) мобілізація працівників за допомогою активної роботи лінійних менеджерів; 
б) контроль діяльності працівників; 
в) стратегічне й оперативне управління діяльністю, спрямоване на  підвищення 

ефективності використання людських ресурсів організації. 
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7. Зазначте, у чому різниця між термінами "трудовий потенціал" і "трудові 

ресурси": 
а) немає різниці; 
б) трудовий потенціал характеризується працездатністю, а трудові ресурси – 

чисельністю, демографічним і кваліфікаційним складом; 
в) терміна "трудовий потенціал" немає, є поняття "людські ресурси". 
 
8. Менеджмент людських ресурсів – це: 
а) організація доцільної трудової діяльності, мотивація і стимулювання активної 

праці; 
б) створення сприятливого психологічного клімату в колективі; 
в) високопродуктивна праця; 
г) контроль і оцінювання персоналу. 
 
9. Менеджери вищої ланки управління: 
а) здійснюють управління відносинами між організацією і зовнішнім 

середовищем 
б) узгоджують різноманітні форми діяльності і зусилля різних підрозділів 

організації 
в) приймають рішення щодо напрямів діяльності організації та вироблення 

стратегії фірми 
г) усе перелічене 
 
10. Який підхід властивий управлінню персоналом: 
а) системний, а не комплексний; 
б) комплексний, а не системний; 
в) і системний, і комплексний; 
г) ні системний, ні комплексний 
 
11. В управлінні персоналом кадри виступають 
а) об’єктом, а не суб’єктом управління; 
б) не об’єктом, а суб’єктом управління; 
в) і не об’єктом, і не суб’єктом управління; 
г) і об’єктом, і суб’єктом управління 
 
12. Превентивна кадрова політика характеризується:  
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а) керівництво організації не має вираженої програми дій щодо персоналу; 
відсутній прогноз кадрових потреб, засобів оцінки праці і персоналу, діагностики 
кадрової ситуації;  

б) керівництво підприємства здійснює контроль за симптомами негативного стану 
в роботі з персоналом, причинами і ситуацією розвитку кризи; кадрова служба 
підприємства у своєму розпорядженні засоби діагностики існуючої ситуації, однак 
відсутня система середньострокового прогнозування;  

в) керівництво фірми має обґрунтовані прогнози розвитку ситуації, однак не має 
засобів впливу на неї; кадрова служба має у своєму розпорядженні засоби 
діагностики персоналу, засобами прогнозування кадрової ситуації, однак не 
розробляються цільові програми;  

г) керівництво має не тільки прогноз, але і засоби впливу на ситуацію.  
 
 
13.  «Планування людських ресурсів» як один із етапів управління персоналом 

означає: 
а) розробку плану задоволення потреби в кадрах 
б) знання та використання джерел задоволення потреби в кадрах 
в) відбір та підготовку кваліфікованих спеціалістів і менеджерів по кадрах та 

розробка оптимальної структури кадрової служби 
г) розробку системи залучення, найму та збереження працівників 
 
14. «Набір персоналу» як один із етапів управління персоналом означає: 
а) розробку плану задоволення потреби в кадрах 
б) знання та використання джерел задоволення потреби в кадрах 
в) введення прийнятих працівників у фірму 
г) розробку системи мотивації з метою залучення, найму та збереження 

працівників, розробку процедур переміщення працівників на посадах  
 
15. Який із видів планів кадрової роботи містить заходи із удосконалення, 

підготовки, перепідготовки та виховання кадрів 
а) довгостроковий план 
б) перспективний план 
в) поточний план 
г) середньостроковий план 
 
 16. «Управління дисципліною праці та плинністю кадрів» як один із етапів 

управління персоналом передбачає: 
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а) розробку програм, спрямованих на розвиток можливостей та здібностей 
працівників та підвищення ефективності праці керівних кадрів 

б) розробку процедур переміщення працівників на посадах 
в) оцінку і створення резерву потенційних кандидатів по всіх посадах, розробку 

методик оцінки трудової діяльності  
г) розробку системи мотивації з метою залучення, найму і збереження 

працівників, розробку процедур переміщення працівників на посадах 
 
17. У зв’язку із скороченням чисельності штату, реорганізацією чи ліквідацією 

адміністрація повинна попередити працівника: 
а) письмовим розпорядженням 
б) письмовим повідомленням 
в) письмовим розпорядженням під розписку 
г) письмовим повідомленням під розписку 
 
18.  Якщо працівник звільняється у зв’язку із скороченням чисельності штату, 

реорганізацією чи ліквідацією підприємства, то протягом перших двох місяців він 
отримує допомогу: 

а) в розмірі заробітної плати, яку сплачує підприємство 
б) в розмірі 75% від заробітної плати, яку сплачує підприємство 
в) в розмірі заробітної плати, яку сплачує служба зайнятості 
г) в розмірі 75% від заробітної плати, яку сплачує служба зайнятості 
 
19.  Більшість організацій надають перевагу у проведенні набору кадрів в 

основному  
а) через біржі праці 
б) всередині своєї фірми 
в) через публікації оголошень в газетах 
г) через звертання до навчальних закладів 
 
20. Кваліметрія – це: 
 а) область знань про методи кількісної оцінки якісних явищ; 
б) технологія підвищення якості, розумової і фізичної праці; 
в) вимір кількості праці всіх категорій працівників; 
г) якісна і кількісна характеристика продукції; 
д) усе перелічене; 
е) жодної правильної відповіді з наведених. 
 
21. Оцінка працівників – це: 
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 а) оцінка результатів праці; 
б) оцінка ділових та особистісних якостей людини; 
в) головний інструмент управління персоналом, його мотивації; 
г) усе перелічене. 
 
22. Стимулюючі програми: 
а) за допомогою мотиваційних характеристик мають можливість прогнозувати та 

формувати мислення і поведінку людини; 
б) мають чітко визначені мету і шляхи її досягнення; 
в) впливають на формування змін дії зовнішніх умов. 
 
 23. Використання трудового потенціалу характеризує: 
а) рівень професійної підготовки; 
б) заробітна плата; 
в) рівень зайнятості населення  
 
24. Робочі кадри - це: 
а) кадри матеріально-господарської сфери; 
б) робітники основного чи допоміжного виробництва; 
в) робітники за розрядами і галузевою приналежністю 
 
25. Виконавча дисципліна – це: 
а) раціональне використання робочого часу; 
б) суворе дотримання вказівок, рішень і постанов на підприємстві; 
в) самоконтроль. 
 
26. Секрет мистецтва поводження з людьми полягає в умінні: 
 а) максимально використовувати потенціал працівників задля досягнення мети 

організації; 
 б) ніколи не вступати в конфлікти. 
 
27.Процес розвитку трудового колективу може: 
а) залежати від умов діяльності колективу та його структурних ознак; 
б) бути поступовим; 
в) бути непоступовим; 
г) залежати від умов діяльності колективу та зовнішніх факторів. 
 
28. Трудовий колектив є такою спільнотою: 
а) етнічною; 
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б) соціальною; 
в) територіальною; 
г) релігійною. 
 
29. Управління соціальним розвитком є частиною підсистеми управління: 
а) трудовими ресурсами; 
б) зайнятістю; 
в) персоналом. 
 
30 Партнерські взаємовідносини стимулюють такий стиль особистісного 

спілкування: 
а) конформний; 
б) діалогічний; 
в) авторитарний. 
 
31.  Взаємодія людини з організацією проявляється в такому: 
а) виконанні конкретної роботи на робочому місці; 
б) конкретизації щорічних планів індивідуального росту робітників; 
в) взаємозумовленості соціально-економічних і соціально-психологічних процесів 

на підприємстві. 
 
 32. Елементи маркетингу персоналу — це: 
а) комплексне вивчення ринку робочої сили; 
б) планування професійного розвитку і становлення кадрів; 
в) виявлення потреби в персоналі; 
г) всі разом та інші елементи. 
 
33. Яка концепція менеджменту персоналу зараз використовується в економічно 

розвинутих країнах:  
а) управління людськими ресурсам 
б) управління людиною (соціальний менеджмент) 
в) управління персоналом 
г) використання трудових ресурсів 
 
34. До посередників на ринку праці відносять таких суб’єктів:  
а) рекрутери  
б) промоутери  
в) мерчандайзери  
г) хедхантери  
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д) служба зайнятості  
 
35. Зазначте рівні стратегічних змін людських ресурсів: 
а) у знаннях; 
б) в установках; 
в) у поведінці; 
г) усе разом. 
 
36. Організація маркетингу персоналу — це: 
а) структура і процес одержання маркетингової інформації на ринку робочої 

сили; 
б) структура і процес реалізації однієї з функцій управління персоналом; 
в) група людей, які реалізують функцію маркетингу у сфері управління 

персоналом. 
 
37. Активну роль у регулювання міжнародного ринку праці відіграє: 
а) Міжнародна організація праці  
б) ООН  
в) МВФ  
 
38.  Міжнародна міграція робочої сили: 
а) переміщення населення із одних держав в інші, викликана причинами 

економічного та іншого характеру  
б) переміщення працездатного населення із одних держав в інші строком більше 

ніж на рік, викликана причинами економічного та іншого характеру  
в) еміграція + імміграція  
 
39. До основних форм міграції робочої сили відносять: 
а) імміграція, еміграція  
б) імміграція, рееміграція  
в) імміграція, еміграція, рееміграція  
 
40. Трудові посередники  —  це: 
а) агенти ринку праці; 
б) особи, які наближають попит на робочу силу до пропозиції на неї; 
в) рекламні агентства; 
г) а, б; 
д) усе разом. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Основні категорії управління і їхній взаємозв'язок.  
2. Поняття: закон, принцип, мета, функція, технологія, структура; їхнє 

використання в управлінні персоналом. Поняття: кадри, робоча сила,трудові 
ресурси, персонал, людські ресурси.   

3. Натуралістичні і діяльнісні методологічні підходи в управлінні персоналом.  
4. Системний підхід у системі управління персоналом.  
5. Цілі, завдання і функції служби управління персоналом.  
6. Людський фактор як основний компонент продуктивних сил.  
7. Основні аспекти і  рівні вивчення людського фактору.  
8. Людина в тейлористській моделі управління. Неотейлористські погляди на 

персонал. 
9. Основні фактори  підвищення ролі персоналу в постіндустріальному 

суспільстві.  
10. Результати досліджень українських вчених в галузі національної культури, 

їх використання в управлінні персоналом. 
11. Результати послідовної трансформації організаційних культур. 
12. Генерація парадигм кадрової роботи в менеджменті капіталістичних країн.  
13. Основні підходи (технології) управління персоналом, сформовані в процесі 

історичного розвитку.  
14. Управління людськими ресурсами, як технологія в  діяльності песоналу 

управління. 
15. Раціоналістичний і гуманістичний підхід в управлінні людськими 

ресурсами  
16. Кадровий менеджмент і виклики XXI століття.  Вимоги часу до системи 

управління персоналом.  
17. Стратегічні зміни в корпоративному управлінні і їхній вплив на сучасний 

бізнес.  
18. Об'єкт і предмет дослідження  дисципліни «Управління персоналом». .  
19. Особливості  управління персоналом в державній,  матеріальній і духовній 

сфері.  
20. Структура знань  системи управління і її практична значимість.  
21. Методи, техніки, технології, які використовуються в діяльності по 

управлінню персоналом.  
22. Поняття соціальної, фахової, методичної і тимчасової компетентності.  
23. Охарактеризувати компетенцію як об'єкт стратегічного управління.  
24. Підвищення ролі кадрових служб в управлінні організаціями.  
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25. Основні підходи до управління персоналом і їхній вплив  на теорію і 
практику людської організації.  

26. Особливості становлення і розвитку теорії і практики управління 
персоналом в Україні  

27. Теорія людського капіталу і її рекомендації щодо необхідності інвестицій у 
розвиток людини.  

28. Концепція “ Аналіз людських ресурсів ” і її вплив на практику роботи з 
персоналом  

29. Характеристика вимірів індивідуальної вартості працівника.  
30. Стохастична позиційна модель розрахунку витрат вкладів у людський 

капітал.  
31. Особливості розробки і реалізації кадрової політики в транснаціональних 

компаніях. 
32. Типи кадрових політик, їхня стисла характеристика.  
33. Етапи побудови кадрової політики  
34. Урахування зовнішніх і внутрішніх факторів, що діють на організацію в 

кадровій політиці.  
35. Моніторинг персоналу як механізм підтримки адекватної кадрової 

політика.  
36. Цілі, норми, і засоби здійснення кадрових заходів під час реалізації 

кадрової політики. 
37. Цілі і функції системи управління персоналом , їхня характеристика.  
38. Кадрове і діловодне забезпечення в управлінні персоналом.  
39. Інформаційне і механічне забезпечення в управлінні персоналом.  
40. Нормативно-методичне забезпечення в управлінні персоналом .  
41. Правове забезпечення в управлінні персоналом.  
42. Принципи побудови системи управління персоналом.  
43. Методи побудови системи управління персоналом.  
44. Стадії й етапи організаційного проектування і їхні характеристики.  
45. Оцінка економічної ефективності проектування системи управління 

персоналом.  
46. Завдання, функції кадрових служб, їхня характеристика.  
47. Структура кадрової служби організації, характеристика її елементів.  
48. Зміст і послідовність дій щодо оцінки персоналу.  
49. Зміст і послідовність дій під час набору робочої сили.  
50. Зміст і послідовність дій при прогнозуванні і плануванні потреби в кадрах.  
51. Сутність, цілі і завдання кадрового планування.  
52. Оперативний план роботи з персоналом, особливості його розробки.  
53. Маркетинг персоналу, його роль, місце в управлінні персоналом.  
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54. Зміст і послідовність дій при визначенні потреби в персоналі.  
55. Планування й аналіз показників праці, витрат на персонал.  
56. Нормування і врахування чисельності персоналу організації  
57. Сутність поняття зайнятість, управління зайнятістю.  
58. Загальна характеристика роботи кадрових служб при реалізації політики 

зайнятості населення.  
59. Основні і додаткові джерела кадрового забезпечення.  
60. Наймання, добір і прийом персоналу, характеристика етапів  
61. Сутність контрактної системи найму.  Порядок найму і звільнення 

працівників.  
62. Зміст і послідовність дій при діловій оцінці персоналу.  
63. Досвід профорієнтації в Західної Європі і Японії і можливість його 

використання в Україні.  
64. Зміст роботи персоналу управління у процесі організації системи навчання 

персоналу.  
65. Сутність концепції безперервного навчання.  
66. Поняття й етапи ділової кар'єри персоналу.  
67. Зміст роботи кадрового органу в управлінні діловою кар'єрою  
68. Система службового і професійного просування персоналу.  
69. Особливості управління персоналом в управлінні кадровим резервом.  
70. Особливості управління персоналом в управлінні соціальним розвитком 

організації.  
71. Суть теорії поведінки особистості, використання її рекомендацій на 

практиці.  
72. Специфічні особливості поведінки людини в групі, їхнє врахування  в 

процесі управління.  
73. Особливості управління персоналом у процесі мотивації персоналу.  
74. Суть управління нововведеннями в кадрових системах.  
75. Сутність етики ділових відносин , рекомендації щодо використання їх на 

практиці.  
76. Управління мобільністю кадрів на виробництві.  
77. Організація управління трудовою  дисципліною на підприємстві.  
78. Особливості управління персоналом в управлінні конфліктами і стресами.  
79. Зміст роботи персоналу управління в управлінні безпекою.  
80. Зміст роботи персоналу управління щодо наукової організації праці.  
81. Аналіз і оцінка стану плинності кадрів на підприємствах. 
82. Сутність і можливості функціонально-кошторисного аналізу діяльності 

управлінського персоналу.  
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83. Загальна характеристика особливостей  національної ділової культури 
українців.  

84. Професійна орієнтація.  Розвиток кадрового потенціалу.  
85. Значення національної культури, її цінностей, зразків поведінки людей у 

сфері управління персоналом.  
86. Вкраплення інших культур в культуру українського народу, формування 

ділової культури.  
87. Теорія “ жорсткого менеджменту ”  й обґрунтування  необхідності його 

впровадження в сферу управління персоналом  на терені України.  
88. Загальна характеристика психологічних прийомів, технік, які 

використовуються при доборі і перевірці персоналу.  
89. Психофізіологічні технології, їхні можливості в сфері управління 

персоналом.  
90. Соціокультурні технології комунікацій, їхнє використання в сфері 

управління персоналом.  
91. Оцінка результатів діяльності персоналу управління.  
92. Організація кадрового діловодства на підприємстві. 
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