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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Метою викладання навчальної дисципліни «Управління 

персоналом» є формування у студентів необхідних знань і умінь 

для забезпечення та ефективного використання трудового 

потенціалу організації, на основі використання наукових принципів 

і методів, розроблених вітчизняними і закордонними фахівцями, і 

позитивного практичного досвіду прогресивних підприємств. 

Завданням вивчення навчальної дисципліни «Управління 

персоналом» є надання студентам знань теорії управління людьми 

та практичних навичок впливу на поведінку трудових колективів і 

окремих працюючих для забезпечення ефективної діяльності 

організації. Основні задачі, які стоять перед студентами:  

- засвоєння теоретичних засад управління персоналом; 

- ознайомлення з практичним досвідом організацій управління 

людьми на виробництві;  

- набуття вмінь самостійно аналізувати виробничі ситуації, 

приймати й обґрунтовувати ефективні управлінські рішення. 

 

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Методичні аспекти управління 

персоналом 

Тема 1. Основні аспекти управління персоналом 

Сутність та класифікація персоналу. Структура персоналу. 

Управління персоналом як складова загальної системи управління 

організацією. Функції та методи управління персоналом. 

Тема 2. Організаційна (корпоративна) культура 

Місце корпоративної культури у системі управління 

персоналом. Атрибути корпоративної культури. Типологія 

корпоративної культури. 

Тема 3. Стратегія і політика управління персоналом 

Суть стратегії та політики управління персоналом (кадрової 

політики). Завдання та напрями кадрової політики. Види кадрової 

політики. 

Тема 4. Ресурсне забезпечення та інформаційні технології в 

управлінні персоналом 

Нормативно-правова база управління персоналом. Матеріально-

технічна база управління персоналом. Кадрове та фінансове 
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забезпечення управління персоналом. Інформаційні технології в 

управлінні персоналом. 

Тема 5. Соціально-психологічні аспекти управління 

персоналом  

Поведінка особистості в групі. Формальні та неформальні групи. 

Етика ділових відносин з персоналом. Механізм та методи 

управління дисципліною. Риси позитивного та негативного прояву 

соціально-психологічного клімату. Методи вивчення 

психологічного клімату. 

Тема 6. Служби управління персоналом і кадрове діловодство 

Оргструктура і штати служби управління персоналом. 

Кваліфікаційні вимоги до працівників служби управління 

персоналом. Напрямки діяльності служби управління персоналом. 

Основна кадрова документація. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Забезпечення підприємства 

персоналом та мобільність персоналу 

Тема 7. Аналіз та планування персоналу 

Аналіз чисельності, структури та якості персоналу. Чинники 

зміни потреби в персоналі. Види планів з питань персоналу. 

Методи планування чисельності персоналу. 

Тема 8. Організація професійного набору та найм персоналу 

Розроблення вимог до кандидатів на вакантні посади. Види 

джерел набору персоналу. Методи відбору персоналу. Оформлення 

найму працівника. 

Тема 9. Адаптація персоналу 

Поняття, види та етапи адаптації персоналу. Виробнича 

адаптація працівників. Управління адаптацією персоналу. 

Тема 10. Управління механічним рухом (мобільністю) 

персоналу 

Рух персоналу та його види. Причини та фактори звільнення 

персоналу. Витрати та втрати пов’язанні з плинністю персоналу. 

Аутплейсмент. Облік і звітність в управлінні рухом персоналу. 

Тема 11. Управління розвитком персоналу 

Сутність та складові процесу розвитку персоналу. Організаційні 

форми навчання працівників. Коучинг. Витрати на професійне 

навчання персоналу. 
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Тема 12. Планування кар’єри працівників 
Типи кар’єри та етапи її побудови. Методологічні та 

організаційні основи планування кар’єри. Принципи і форми 

професійно-кваліфікаційного просування. Методи формування 

кадрового резерву.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Організація та мотивація трудової 

діяльності персоналу 

Тема 13. Управління трудовими процесами 

Регулювання трудової діяльності персоналу. Облік результатів 

праці. Організація і планування трудових процесів. Методи 

вимірювання і планування продуктивності праці. 

Тема 14. Управління робочим часом 

Законодавче регулювання робочого часу і часу відпочинку. 

Гнучкі режими роботи. Особливості праці за ненормованого 

робочого дня.  

Тема 15. Управління охороною і безпекою праці персоналу 

Поняття умов, охорони та безпеки праці. Класифікація умов 

праці. Оцінювання умов праці на виробництві. Планування роботи 

з покращення умов та охорони праці. Навчання з охорони праці. 

Тема 16. Управління конфліктами 

Сутність та структура конфлікту. Види конфліктів. Причини 

виникнення та стадії розвитку конфлікту. Способи врегулювання 

та вирішення конфліктів.  

Тема 17. Оцінювання персоналу 

Сутність та основні етапи процесу оцінювання персоналу. 

Методи оцінювання персоналу. Атестація працівників. 

Тема 18. Мотивація персоналу та управління витратами на 

персонал 

Сутність мотивації персоналу. Матеріальні та соціально-

психологічні методи стимулювання. Заохочувальні системи 

колективної та індивідуальної оплати праці. Облік та аналіз витрат 

на управління персоналом. 

Тема 19. Ефективність управління персоналом 

Ефективність управління персоналом за напрямами. 

Ефективність системи управління персоналом. Аудит персоналу. 



 

 6 

3. ПИТАННЯ, ТЕСТИ, ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАДАЧІ 

ЗА ТЕМАМИ 

ТЕМА 1. ОСНОВНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ 

Питання для обговорення та контролю рівня знань 

1. Розкрийте сутність персоналу? 

2. Кого називають кадрами? 

3. Які класифікації персоналу ви знаєте? 

4. Які категорії персоналу вам відомі?  

5. Що таке система управління? 

6. З яких підсистем складається система управління персоналом? 

Охарактеризуйте їх. 

7. В чому полягає сутність управління персоналом? 

8. Які основні характеристики персоналу ви знаєте? 

9. Які функції управління персоналом відносять до загальних? 

10. Які функції управління персоналом відносять до спеціальних? 

11. Що таке методи управління персоналом? 

12. Які методи управління персоналом ви знаєте? 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Виберіть з нижче перерахованих методів управління персоналом 

ті, які належать до блоку адміністративних: 

а) формування позитивного соціально-психологічного клімату в 

колективі; 

б) участь працівників в управлінні підприємством 

в) матеріальне стимулювання 

г) участь працівників у прибутках підприємства 

д) видання наказів та розпоряджень 

2. Система принципів, методів і механізмів оптимального 

комплектування, розвитку, мотивації та раціонального 

використання персоналу – це: 

а) коучинг 

б) маркетинг 

в) управління персоналом 

г) оподаткування 

д) кадровий консалтинг 

3. Яка назва з нижче запропонованих найбільше підходить для 

означення та характеристики адміністративних методів 

управління персоналом? 
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а) методи «переконання» 

б) методи «альтернативного вибору» 

в) немає вірної відповіді  

г) методи «пряника» 

д) методи «кнута»  

4. Суб’єктом управління в менеджменті персоналу виступає така 

категорія персоналу як: 

а) працівники  

б) спеціалісти  

в) робітники 

г) фахівці 

д) керівники  

5. Способи впливу на колектив або окремого працівника для 

досягнення поставлених цілей, координації їх діяльності в процесі 

праці це: 

а) принципи управління  

б) правила управління 

в) концепція управління  

г) закони управління 

д) методи управління  
 

Практичні завдання та задачі 

Завдання 1 

Розгляньте класифікації персоналу за різними ознаками 

(категоріями, професіями, рівнем кваліфікації, стажем роботи, 

віком) та обгрунтуйте їх практичне використання в управлінні 

персоналом.  

Придумайте власну класифікацію персоналу та обгрунтуйте 

мету її створення. 

Завдання 2 

Дослідіть можливі варіанти ролей працівників передбачені 

рольовою структурою персоналу підприємства. 

Орієнтуючись на свій попередній досвіт виберіть найбільш 

притаманні для вас ролі. Обгрунтуйте вибір конкретними 

прикладами із життя. 

Назва ролі Зміст ролі 

1 2 

1. Творчі ролі 

Генератор 

ідей 

Висуває принципові ідеї, визначає ключові проблеми, пропонує 

альтернативи рішення, визначає шляхи і засоби реалізації ідей 
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1 2 

Компілятор 

ідей 

Доводить фундаментальні ідеї до прикладного рішення, має 

здатність поєднання різних ідей, розробляє технологію 

використання ідей на практиці 

Ерудит 
Носій енциклопедичних знань по широкому колу проблем у 

минулому і сьогоденні 

Експерт 
Має здатність оцінити доцільність тієї або іншої ідеї і дати 

правильну пораду в ході обговорення 

Ентузіаст 
Особистим прикладом і чарівністю заражає групу вірою в успіх 

загальної справи, спонукує інших працювати сумлінно 

Критик 
Піддає критичному аналізу хід і результати роботи групи, дає 

критичну і часто негативну оцінку висунутих ідей 

Організатор 
Організує роботу групи, погоджує в процесі «мозкового штурму» 

роботу окремих членів групи з позиції досягнення кінцевої мети 

2. Комунікаційні ролі 

Лідер 

Людина, що володіє в групі високим особистим і професійним 

авторитетом, що здійснює вплив на поведінку групи в цілому і 

окремих її членів 

Діловод 
Виконує важливу рутинну роботу з фіксації ідей, довідок, думок і 

складання підсумкового звіту групи 

Зв’язковий 

Зв’язує на неформальній міжособистісній основі членів групи, що 

іноді конфліктують між собою, забезпечує зовнішні взаємозв’язки 

групи 

«Охоронець» 
Розподіляє і контролює потоки інформації, оцінюючи важливість 

або другорядність повідомлень, і доводить їх до лідера 

Координатор 
Здійснює узгодження дій окремих членів групи з погляду 

досягнення кінцевої мети в контакті з лідером 

Провідник 
Людина, що добре знає географію і історію району, структуру 

організації й забезпечує зв'язки групи із зовнішнім середовищем 

3. Поведінкові ролі 

Оптиміст 

Завжди упевнений в успіху загальної справи, знаходить шляхи 

виходу з кризових ситуацій, заражає своєю позитивною 

поведінкою членів групи 

Нігіліст 
Завжди не упевнений в успіху загальної справи, має критичну 

точку зору, найчастіше відмінну від загальноприйнятої 

Конформіст 

Додержується загальноприйнятих норм поведінки, пасивно 

погоджується з рішенням групи, представляючи «мовчазну 

більшість» 

Догматик 
Завзято тримається відомих норм, стоїть до останнього у своїй 

думці, не погоджуючись з раціональним рішенням групи 

Коментатор 
Фіксує і коментує події, що відбуваються в житті людей, у світі, 

на роботі, у спорті і побуті 

Кляузник 

Збирає і сприяє поширенню слухів, часто не перевірених і 

помилкових. В усьому бачить особисту образу і готовий писати 

скарги в усі інстанції 
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Борець за 

правду 

Є носієм і виразником суспільної моралі, філософії підприємства, 

прав людини. Може грати як прогресивну, так і консервативну 

роль 

Громадський 

працівник 

Захоплений суспільною роботою, нерідко придумує і виконує 

громадські заходи у робочий час. До своїх обов’язків по службі 

ставиться посередньо 

«Важливий 

птах» 

Напускає на себе загадковий важливий вид, даючи зрозуміти, що 

він багато чого знає та у нього є «рука» 

«Казанська 

сирота» 

Шукає співчуття у навколишніх, скаржачись на своє тяжке 

положення і нерозуміння в колективі і серед керівництва 

«Їжак» 

Як правило, перебуває у дратівливому стані, відштовхуючи від 

себе друзів і наживаючи ворогів, конфліктує з керівництвом і 

колегами 

«Сам собі на 

розумі» 

Займається переважно особистими справами у робочий час (читає 

лекції, пише дисертацію, облаштовує квартиру і дачу та ін.), при 

цьому використовуючи своє службове становище 

Ледар 

Не виявляє ніякої активності в праці, займається другорядними 

справами (зависає в соцмережах, курить, ходить по відділах), веде 

порожні розмови 

«Наполеон» 

Марнолюбна людина звичайно маленького росту з манією 

величності, геніальності, невизнаності, що прагне зайняти керівне 

крісло, любить розповідати про свої успіхи і досягнення 

Задача 1 

Розрахуйте середньооблікову чисельність працівників 

підприємства за обліковий період (1 місяць - травень) 

використовуючи Інструкцію зі статистики кількості працівників 

№286, затверджену наказом Держкомстату України від 28.09.2005.  

Рух персоналу за досліджуваний період характеризується 

наступними показниками: 

 30 квітня – облікова чисельність працівників підприємства 

становить 100 осіб;   

 5 травня – укладено з  4 працівниками цивільно-правові 

договори; 

 6 травня – звільнено 1 працівника; 

 15 травня – прийнято 3 працівників. 

ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЙНА (КОРПОРАТИВНА) КУЛЬТУРА 

Питання для обговорення та контролю рівня знань 

1. Що являє собою корпоративна культура? 

2. Що є метою корпоративної культури? 
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3. Що входить до системи корпоративної культури? 

4. Охарактеризуйте рівні корпоративної культури. 

5. Які показники характеризують силу корпоративної культури? 

6. Які класифікації корпоративної культури ви знаєте? 

7. Які основні відмінності західної та східної корпоративної 

культури? 

8. Наведіть приклади атрибутів корпоративної культури реальних 

підприємств. 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Який тип корпоративної культури (за Дж. Зоненфельдом) 

виникає в ситуаціях, коли приймаються ризиковані рішення, де 

реалізується безпосередній і швидкий взаємозв’язок із зовнішнім 

середовищем; у такій культурі стимулюються талант, 

новаторство та ініціатива? 

а) «культура бейсбольної команди» 

б) «клубна культура» 

в) «академічна культура» 

г) «захисна культура» 

д) «культура влади» 

2. Для організацій з яким типом корпоративної культури (за Дж. 

Зоненфельдом) характерна лояльність, відданість та 

спрацьованість командної роботи; цінується досвід працівників 

(сюди приходять молодими і залишаються працювати довгий час 

(нерідко до пенсії), поступово просуваючись до вищої службової 

сходинки)? 

а) «клубна культура» 

б) «культура бейсбольної команди» 

в) «академічна культура» 

г) «захисна культура» 

д) «культура влади» 

3. Яка корпоративна культура характеризується досить 

динамічною структурою, оскільки працівники зацікавлені в нових 

ідеях, які потенційно можуть підвищити їх дохід; для отримання 

фінансової вигоди вони готові вдосконалювати свій професійний 

рівень; внутрішнє середовище підприємства з такою 

корпоративною культурою характеризується жорсткою 

конкуренцією, тобто це система, де кожен працівник чітко знає 

свої права й обов’язки і ніколи не буде виконувати чужу роботу? 
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а) «снобістська» 

б) інноваційна 

в) традиційна 

г) вимушена 

д) захисна 

4. Для якої корпоративної культури характерні ефективна 

система збору інформації, зворотний зв’язок із персоналом, 

активний пошук і оцінка нових ідей, а також дотримання чіткої 

довгострокової стратегії; зміни в умовах такої корпоративної 

культури стають нормою, це забезпечується постійним 

вдосконаленням професійного рівня працівників, пошуком і 

впровадженням нових ідей, а також готовністю йти на ризик? 

а) інноваційної 

б) «снобістської» 

в) традиційної 

г) вимушеної 

д) захисної 

5. Який тип корпоративної культури характеризується тим, що 

працівники працюють на підприємстві лише тому, що це єдиний 

можливий для них варіант, проте вони пасивно виконують свою 

роботу, без ентузіазму розглядають вказівки «зверху», працюють 

«від дзвінка до дзвінка»? 

а) вимушеної 

б) «снобістської» 

в) інноваційної 

г) традиційної 

д) захисної 

Практичні завдання та задачі 

Завдання 

Розробіть зовнішні (інтер’єр, дресс-код) та внутрішні (правила, 

традиції, цінності, стимули і т.д.) атрибути корпоративної культури 

для організації вибраної на власний розсуд.  

ТЕМА 3. СТРАТЕГІЯ І ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ 

Питання для обговорення та контролю рівня знань 

1. Що собою являє кадрова політика підприємства? 

2. Які фактори вливають на кадрову політику підприємства? 

3. Які завдання покладено на кадрову політику? 
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4. Перерахуйте основні складові кадрової політики. 

5. Яким вимогам має відповідати ефективна кадрова політика? 

6. Які показники оцінюють ефективність кадрової політики? 

7. Які види кадрової політики виділяють за рівнем впливу 

керівництва на кадрову ситуацію? 

8. Які види кадрової політики за рівнем відкритості стосовно 

зовнішнього середовища для формування кадрового складу? 

9. Охарактеризуйте відкриту та закриту кадрову політику 

підприємства? 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. На формування кадрової політики підприємства впливають:  

а) прямі та непрямі фактори 

б) прямі та похідні фактори 

в) формальні та неформальні фактори 

г) змінні та постійні фактори 

д) зовнішні та внутрішні фактори  

2. Якщо на підприємстві є обґрунтований прогноз розвитку 

ситуації і засоби впливу на неї, то кадрова політика даного 

підприємства є: 

а) превентивною  

б) пасивною 

в) анархічною 

г) неадекватною  

д) активною  

3. Які види кадрової політики прийнято виділяти за способами 

залучення працівників та їх кар’єрним просуванням: 

а) адекватна, неадекватна  

б) стимулююча, дестимулююча  

в) адаптивна, неадаптивна 

г) пасивна, активна 

д) закрита, відкрита  

4. Яка кадрова політика (щодо способу залучення персоналу) є 

найбільш прийнятною для новостворених організацій, що ведуть 

агресивну політику завоювання ринку та орієнтовані на швидке 

зростання і вихід на передові позиції в своїй галузі: 

а) дестимулююча  

б) закрита  

в) неадаптивна  
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г) авантюрна 

д) відкрита 

5. Яка кадрова політика (щодо способу залучення персоналу) є 

найбільш прийнятною для компаній, що орієнтуються на 

створення певної корпоративної атмосфери та залучення нового 

персоналу тільки для заміщення посад нижчого рівня: 

а) авантюрна 

б) неадекватна  

в) відкрита  

г) неадаптивна 

д) закрита  

Практичні завдання та задачі 

Завдання 1 

Враховуючи наведені нижче зовнішні та внутрішні фактори 

функціонування металургійного підприємства розробіть його 

кадрову політику.  

Характеристика умов діяльності підприємства на 5-річний 

період:  

1. Жорстка конкуренція на ринку і перевищення попиту над 

пропозицією призведуть до зниження світових цін на продукцію 

підприємства. 

2. Обсяг виробництва продукції на підприємстві знизиться, а 

потім зросте. 

3. Ринок праці буде спроможний майже повністю забезпечити 

потреби підприємства в основних категоріях виробничого та 

управлінського персоналу. Дефіцит пропозиції зачепить сегмент 

ринку спеціалістів управлінської ланки у віці до 35 років з досвідом 

роботи 5-8 років за сучасними спеціальностями.  

Поточний стан персоналу:  

1. Чисельність персоналу - 5 тис. осіб. 

2. Вікова структури персоналу: середній вік виробничого 

персоналу перевищує 45 років; персоналу апарату управління 

виробництвом – 49 років; керівного персоналу загально-

корпоративного управління – 37 років.  

3. У професійно-кваліфікаційній структурі виробничого 

персоналу значний монопрофесіоналізм (близько 60%), що 

супроводжується «старінням знань»; 70% персоналу загально-

корпоративного управління підготовлені за програмами 
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підвищення кваліфікації або мають базову підготовку, що 

відповідає сучасним вимогам.  

Завдання 2 

Виберіть будь-які два внутрішніх і два зовнішніх фактори і 

обгрунтуйте (з конкретними прикладами) як саме вони впливають 

на кадрову політику підприємства 
Зовнішні фактори кадрової 

політики 

Внутрішні фактори кадрової 

політики 

Вимоги національного трудового 

законодавства 

Ієрархічна структура підприємства 

Взаємовідносини з профспілками, 

впливовість профспілок, твердість у 

відстоюванні інтересів працівників 

Вимоги виробництва, стратегії та 

цілі розвитку підприємства 

Територіальне розміщення 

підприємства 

Технології, що використовуються 

Стан економічної кон’юнктури Стиль керівництва 

Ситуація та перспективи розвитку 

ринку праці (кількісні та якісні 

характеристики пропозиції робочої 

сили, умови пропозиції) 

Фінансові можливості підприємства 

Корпоративна культура 

Попит на робочу силу з боку 

конкурентів, що впливає на рівень 

заробітної плати 

Умови праці 

Кількісні та якісні характеристики 

трудового колективу 

ТЕМА 4. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ 

Питання для обговорення та контролю рівня знань 

1. Що включає ресурсне забезпечення процесу управління 

персоналом? 

2. Які законодавчі акти становлять нормативно правову базу 

управління персоналом? Охарактеризуйте їх. 

3. Які нормативні документи розробляються в організації для 

внутрішнього використання? 

4. Що регламентують Правила внутрішнього трудового 

розпорядку? 

5. Які питання врегульовуються колективним договором? 

6. Якими документами регламентується діяльність служби 

управління персоналом, відділу кадрів? 

7. Що собою являють посадові інструкції? 

8. З яких документів складається науково-методичне забезпечення 
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управління персоналом? 

9. Які технічні засоби використовуються в процесі управління 

персоналом? 

10. Що собою являє інформаційне забезпечення управління 

персоналом? Як програмні продукти використовуються для 

управління персоналом? 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Кодекс законів про працю відноситься до:  

а) нормативних актів децентралізованого регулювання 

трудових відносин  

б) нормативних актів, що викорстовуються для регулювання 

руху фінансових ресурсів підприємства 

в) нормативних актів локального характеру, що 

використовуються для регулювання трудових відносин  

г) документів нормативного характеру, що використовуються 

для регулювання трудових відносин на рівні окремого 

підприємства 

д) нормативних актів централізованого регулювання трудових 

відносин  

2. Який із наведених нижче документів НЕ відноситься до науково-

методичного забезпечення управління персоналом? 

а) положення про формування кадрового резерву в організації 

б) положення про організацію адаптації працівників 

в) рекомендації щодо організації підбору персоналу 

г) положення про оплату та стимулювання праці 

д) інструкції з правил техніки безпеки 

е) колективний договір 

3. Посадова інструкція – це документ:  

а) який регламентує діяльність певного структурного 

підрозділу: його задачі, функції, права, відповідальність 

б) який укладається між трудовим колективом та 

адміністрацією щодо врегулювання їх взаємовідносин в процесі 

виробничо-господарської діяльності  

в) який укладається між працівником та роботодавцем та 

включає основні умови їх подальших відносин  

г) який визначає порядок найму та звільнення, основні 

обов’язки персоналу, робочий час та його використання, 

відповідальність за порушення трудової дисципліни 



 

 16 

д) який регламентує діяльність в рамках кожної посади і 

містить вимоги до працівників в процесі виконання ними 

службових обов’язків 

4. Виберіть основних суб’єктів укладення колективного договору:  

а) працівник та директор як представник адміністрації  

б) група працівників і представник кадрової служби  

в) керівники підприємств, які належать до окремого виду 

діяльності 

г) рада акціонерів та директор підприємства 

д) трудовий колектив та роботодавець 

5. Вкажіть на документ, який стандартизує назви категорій 

персоналу, професій та посад:  

а) Кодекс Законів про працю України 

б) Правила внутрішнього трудового розпорядку 

в) Положення про структурний підрозділ організації  

г) Кваліфікаційний довідник посад керівників, спеціалістів та 

інших службовців 

д) Класифікатор професій ДК 003:2010  

Практичні завдання та задачі 

Завдання 1 
На підставі типової структури положення про структурні 

підрозділи складіть положення про: 

а) відділ кадрів; 

б) відділ охорони праці; 

в) відділ розвитку персоналу; 

г) відділ маркетингу і збуту. 

Завдання 2 

На підставі типової структури правил внутрішнього трудового 

розпорядку складіть правила розпорядку для: 

а) кондитерської фабрики, що працює у дві зміни; 

б) продуктового магазину; 

в) вищого навчального закладу. 

Завдання 3 

На підставі типової структури посадової інструкції розробіть 

посадову інструкцію:  

а) начальника відділу маркетингу та збуту; 

б) менеджера з підбору персоналу; 

в) інспектора з охорони праці; 
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г) бухгалтера. 

Завдання 4 
Заповніть наведену нижче таблицю зазначивши зовнішні та 

внутрішні нормативно-правові та методичні документи, які 

використовуються на підприємстві для управління персоналом.  

Нормативно-правові та методичні документи 

 

ТЕМА 5. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Питання для обговорення та контролю рівня знань 

1. У чому полягає сутність статусу та авторитету? 

2. Охарактеризуйте відмінності формальних та неформальних груп. 

3. Чи має командна робота переваги та недоліки? 

4. Наведіть стадії існування команди. 

5.  Команди яких типів вам відомі? Охарактеризуйте їх. 

6. Які чинники впливають на ефективність командної роботи? 

7. У яких формах відбувається спілкування керівника з 

підлеглими? 

8. Наведіть стратегії поведінки та спілкування відповідно до 

методики К. Томаса і Р. Кілменна. 

9. Які мотиви критики вам відомі? 

10. З якою метою необхідно управляти дисципліною? 

11. Перерахуйте основні порушення трудової дисципліни. 

12. Які дисциплінарні заходи для покращення роботи персоналу 

використовуються закордоном та в Україні? 

13. В чому полягає сутність соціально-психологічної сумісності 

колективу? 

14. Наведіть основні риси сприятливого та несприятливого 

соціально-психологічного клімату. 

15. Які методи використовуються для діагностики соціально-

психологічного клімату? 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Методика дослідження системи неформальних стосунків в 

певній групі в певний момент її існування – це: 

а) соціоніка 

№ Назва документа  Завдання, для вирішення якого 

документ використовується  
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б) хіромантія 

в) астрономія 

г) економетрія 

д) соціометрія 

2. Дотримання працівниками внутрішнього трудового розпорядку, 

сумлінне виконання своїх обов’язків – це… 

а) трудова дисципліна 

б) виробнича дисципліна 

в) правова обізнаність 

г) вихованість 

д) поведінкова етика 

3. Дисциплінарне стягнення, що застосовується до працівників і 

полягає в усному чи письмовому засудженні неправомірної 

поведінки винного називається… 

а) доганою 

б) штрафом 

в) подякою 

г) попередженням  

д) відстороненням 

4. Дотримання встановлених режиму і технології роботи, 

використання правил техніки безпеки – це… 

а) виробнича дисципліна 

б) трудова дисципліна 

в) правова обізнаність 

г) вихованість 

д) поведінкова етика  

5. Як називається команда сформована лідером-маніпулятором на 

основі особистої відданості, всередині якої розгортається 

конкуренція між її членами, що дозволяє при вдалому збігу 

обставин приймати ефективні рішення, «делегуючи» 

відповідальність за провали своїм колегам і підлеглим? 

а) «клікою» 

б) «номінальною командою» 

в) «комбінатом» 

г) «гуртком» 

д) «командою лідерів» 

Практичні завдання та задачі 

Завдання 1 

Проведіть діагностику взаємовідносин у вашому колективі 
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методом соціометрії. 
 

БЛАНК СОЦІОМЕТРИЧНОГО ОПИТУВАННЯ: 

П.І.П.________________________________________________________ 

Курс, група___________________________________________________ 

Дайте відповіді на поставлені питання (запишіть прізвища членів вашої  

групи з врахуванням відсутніх): 

1. Кого з групи Ви хотіли б запросити на день народження? 

_____________________________________________________________ 
 

2. З ким би з одногрупників Ви пішли у важкий багатоденний похід? 

______________________________________________________________ 
 

3. Вашу групу розформували і, з урахуванням Вашої думки,  формують 

нову. Кого зі старої групи Ви хотіли б бачити в новій? 

______________________________________________________________ 

 

Завдання 2 

Пройдіть тест (додаток 1) на оцінку соціально-

психологічного клімату в колективі. 

ТЕМА 6. СЛУЖБИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І 

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО 

Питання для обговорення та контролю рівня знань 

1. До яких підрозділів належить служба управління персоналом 

(СУП)? 

2. Від чого залежить організаційна структура та чисельність 

персоналу СУП? 

3. Які посади для працівників СУП визначені у класифікаторі 

професій? 

4. Які основні вимоги висуваються до працівників СУП? 

5. Які функції покладено на СУП? 

6. В чому сутність кадрового консалтингу? 

7. Для чого необхідне кадрове діловодство? 

8. Які види кадрових документів ви знаєте? 

9. Які документи входять до особової справи? 

10. Хто здійснює облік персоналу на підприємстві? 

11. Яким є порядок ведення трудових книжок? 

12. Які відомості заносяться до трудової книжки? 

Тестові завдання для самоконтролю 
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1. До яких кадрових документів належить особова картка П-2? 

а) особових 

б) інформаційних 

в) розпорядчих 

г) особистих 

д) облікових 

2. Який із наведених нижче документів належить до 

організаційних? 

а) особова картка П-2 

б) трудова книжка 

в) розпорядження про відрядження 

г) свідоцтво про підвищення кваліфікації 

д) правила внутрішнього трудового розпорядку 

3. До яких кадрових документів відноситься трудова книжка 

працівника? 

а) особових 

б) інформаційних 

в) облікових 

г) розпорядчих 

д) особистих 

4. Виберіть найбільш повне визначення сутності поняття 

«маркетинг персоналу»:  

а) це різновид кадрової політики, спрямованої на оперативне 

реагування на зміну потреб ринку праці 

б) це особлива функція служби управління персоналом, 

спрямована розробку рекомендацій для ефективної кадрової 

роботи 

в) це процес встановлення відповідності якісних характеристик 

персоналу вимогам посади або робочого місця  

г) це процес вивчення кон’юнктури ринків 

д) це особлива функція служби управління персоналом, 

спрямована на визначення і покриття потреби в персоналі 

5. Оптимальна чисельність працівників служби управління 

персоналом становить:  

а) 0,7-0,9% від середньооблікової чисельності персоналу 

підприємства 

б) 5-7% від середньооблікової чисельності персоналу 

підприємства  

в) 10-15% від середньооблікової чисельності персоналу 
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підприємства 

г) 2-5% від середньооблікової чисельності персоналу 

підприємства  

д) 1-1,2% від середньооблікової чисельності персоналу 

підприємства 
 

Практичні завдання та задачі 

Завдання 1 

Розставте в логічній послідовності перелік функцій служби 

управління персоналом: 

– аналіз ринку праці; 

– визначення змісту праці на кожному робочому місці; 

– вибір методів та джерел покриття потреби в персоналі; 

– адаптація персоналу; 

– планування кількісної та якісної потреби в персоналі; 

– відбір персоналу на вакантні посади; 

– визначення потреби в персоналі; 

– управління кар’єрою персоналу; 

– вивільнення персоналу; 

– визначення змісту та процесу мотивування; 

– оцінювання персоналу; 

– організація навчання персоналу. 

Згрупуйте зазначенні функції в такі функціональні підсистеми: 

1) забезпечення потреби організації в персоналі; 

2) використання персоналу; 

3) розвиток персоналу; 

4) мотивування трудової діяльності працівників. 

Завдання 2 

Орієнтуючись на вихідні дані Вам необхідно: 

1) розрахувати чисельність працівників служби управління 

персоналом (її структурних підрозділів); 

2) розробити оргструктуру СУП дотримуючись норми 

керованості 3-5 підлеглих; 

3) скласти проект штатного розпису СУП (якщо вона 

нерозгалужена) або одного із її відділів. 

Типова форма штатного розпису 

№ 

з/п 

Назва структурного 

підрозділу та посад 

Кількість 

штатних 

посад 

Посадовий 

оклад (грн.) 

Фонд заробітної плати на 

місяць за посадовими 

окладами (грн.) 

1 2 3 4 5 
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1         

          

  Усього   х   

Вихідні дані: 

Гранична (максимальна) кількість працівників служби 

управління персоналом промислового підприємства за таких умов: 

1) серійне виробництво; 

2) частка робітників-відрядників у загальній чисельності 

персоналу (α(в)с) – 40…45%; 

3) коефіцієнт загального обороту найманих працівників 

середньостатистичний  (К(о)с) – 0,3; 

Статистичні залежності кількості працівників СУП (керівників, 

спеціалістів, службовців) за функціями типових структурних 

підрозділів наступні: 
№ 

п/п 

Функціональні підрозділи Статистична 

залежність 

Коефіцієнт 

корегування 

1 Відділ кадрів (або посадова особа) Ч1 ≈ 0,02 * 

Ч0,8*К1 

К1 = (1+К(о)ф) / 

(1+К(о)с) 

2 Відділ праці і зарплати (або 

посадова особа) 

Ч2 ≈ 0,1 * Ч0,8*К2 К2 = (1+α(в)ф) / 

(1+α(в)с) 

3 Відділ (сектор) побуту і 

соціального захисту і т.д. (або 

посадова особа) 

Ч3 ≈ 0,02 * Ч0,8  

 де Ч – загальна чисельність працівників; К(о)ф і К(о)с – коефіцієнт загального 

обороту фактичний і середньостатистичний;  α(в)ф  і α(в)с  -  частка робітників-

відрядників фактична і середньостатистична. 

Виберіть варіант за однією із поданих нижче схем: 

1) варіант = номер за списком (якщо 3 1 до 10);    

2) варіант = номер за списком – 4 (якщо більше 10) 
 

Показники Варіанти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Загальна 

чисельність 

працівників 

70 250 350 500 700 1000 1250 1500 1750 2000 

Коефіцієнт 

загального 

обороту 

фактичний 

(К(о)ф) 

0,25 0,30 0,25 0,20 0,35 0,40 0,20 0,32 0,25 0,30 
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Частка 

робітників-

відрядників 

фактична 

(α(в)ф) 

0 0,2 0,25 0,30 0,40 0,45 0,40 0,50 0,35 0,40 

Задача 1 

Служба управління персоналом організації складається з шести 

функціональних підсистем. Середньооблікова чисельність 

працівників організації становить 2500 осіб. 

Річна трудомісткість функцій для кожної підсистеми служби 

управління персоналом наступна: 

- планування та маркетингу персоналу - 8 260 люд.-год. 

- найму, відбору та обліку персоналу - 7 280  люд.-год. 

- розвитку персоналу - 4 140 люд.-год. 

- управління мотивацією працівників - 8 120 люд.-год. 

- забезпечення сприятливих умов праці - 3 540  люд.-год. 

- правове забезпечення функціонування 

системи управління персоналом - 880  люд.-год. 

Корисний фонд робочого часу одного працівника – 1810 год. на 

рік. Коефіцієнт додаткових затрат часу, не врахований у плановій 

трудомісткості – 1,15.  

Вам необхідно: 1) розрахувати планову чисельність кожної 

підсистеми служби управління персоналом; 2) знайти частку 

працівників служби управління персоналом в загальній чисельності 

працівників організації; 3) побудувати організаційну структуру 

служби управління персоналом організації та вказати назви всіх 

підрозділів та посади працівників у ній. 

Задача 2 
Визначити нормативну чисельність працівників служби 

управління персоналом, зайнятих оформленням найму та 

звільнення працівників підприємства, якщо: 

- чисельність прийнятих на роботу – 39; 

- чисельність вибулих, всього – 45; 

в тому числі: 

а) у зв’язку із закінченням терміну дії трудового договору – 4; 

б) вихід на пенсію – 6; 

в) за власним бажанням – 17; 

г) за порушення трудової дисципліни – 18; 

- затрати часу на оформлення звільнення 1 працівника: 
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а) у зв’язку із закінченням дії трудового договору – 1 люд.-год.; 

б) у зв’язку з виходом на пенсію – 5 люд.-год.; 

в) за власним бажанням – 0,45 люд.-год.; 

г) за порушення трудової дисципліни – 6 люд.-год.; 

- затрати часу на оформлення найму працівника – 2,5 люд.-год.; 

 - корисний фонд робочого часу працівника служби персоналу – 

1720 год./рік; 

- коефіцієнт, який враховує заплановані невиходи працівників 

(відпустки, хвороби тощо) - 1,25. 

ТЕМА 7. АНАЛІЗ ТА ПЛАНУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ 

Питання для обговорення та контролю рівня знань 

1. В яких напрямках і для чого здійснюється аналіз персоналу? 

2. В чому сутність кадрового планування? 

3. Які фактори впливають на потребу підприємства в персоналі? 

Наведіть приклади. 

4. Які є види планування за терміном тривалості планового 

періоду? 

5. Від чого залежить вибір методів планування персоналу? 

6. Що є основою нормативно-балансових методів?  

7. Для планування яких категорій персоналу використовується 

метод планування за трудомісткістю виробничої програми? 

8. Які категорії працівників можна планувати за нормами 

обслуговування. 

9. Чисельність яких працівників планується за нормами 

керованості? 

10. Коли використовуються балансові досвідно-статистичні 

методи планування чисельності персоналу? 

11. В чому сутність індексного методу планування чисельності 

працівників? 

12. Які недоліки мають досвідно-статистичні методи планування? 

13. Які є спеціальні методи планування персоналу? 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Яку категорію персоналу планують за трудомісткістю 

виробничої програми? 

а) керівників 

б) спеціалістів 

в) обслуговуючий персонал 
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г) допоміжних працівників 

д) основних працівників-відрядників 

2. Яку категорію персоналу планують за нормами керованості? 

а) робітників 

б) спеціалістів 

в) обслуговуючий персонал 

г) допоміжних працівників 

д) керівників різних рівнів 

3. Яку категорію персоналу планують за формулою Розенкранца? 

а) робітників  

б) допоміжний персонал 

в) виробничий персонал 

г) працівників загально-виробничого обслуговування 

д) адміністративно-управлінський персонал  

4. Яку категорію персоналу НЕ планують за нормами 

обслуговування? 

а) основних робітників 

б) допоміжних робітників 

в) працівників загально-виробничого обслуговування 

г) усі категорії персоналу 

д) керівників 

5. До вихідних даних для планування потреб у персоналі НЕ 

належить: 

а) обсяги виробництва 

б) норми виробітку 

в) норми часу  

г) показники продуктивності праці 

д) стан обігу грошових коштів  

Практичні завдання та задачі 

Задача 1 

Визначте потребу в робітниках на плановий період, якщо 

трудомісткість продукції буде знижена на 10 %, випуск продукції 

зросте на 20 %, виконання норм підвищиться на 3 %, а корисний 

фонд робочого часу зросте на 5 %. У базовому періоді чисельність 

робітників складала 500 осіб.  

Задача 2 

Під впливом структурних змін у виробництві продукції виникли 

диспропорції у кваліфікаційному складі персоналу. Необхідно при 



 

 26 

збереженні загальної чисельності робітників визначити:  

1) потрібну планову чисельність робітників кожної кваліфікації 

відповідно до структури трудомісткості продукції;  

2) фонди заробітної плати при фактичній і плановій 

кваліфікаційній структурі.  
Кваліф. 

розряд робіт 

Чисельність 

робітників, 

люд. 

Середньо- 

місячна зарплата  

грн. / міс. 

Планова 

трудомісткість 

робіт, люд.год./міс. 

II 2 4500 480 

III 3 4800 640 

IV 9 5000 1120 

V 6 5500 960 

Всього 20 - 3200 

Задача 3 

На підставі наведених в таблиці даних, використовуючи метод 

трудомісткості виробничої програми, необхідно розрахувати 

чисельність робітників зайнятих виробництвом різних виробів, а 

також їх загальну чисельність.  

Показники Вид роботи А Вид роботи В 

Трудомісткість виробу, год. (Нч) 

- стіл 

- стілець 

0,75 

0,3 

0,5 

0,25 

Виробнича програма, шт. (Q) 

- стіл 

- стілець 

900 

1500 

900 

1500 

Плановий відсоток виконання норм, 

% (Квн) 

103 105 

Корисний фонд робочого часу 

одного працівника, год. (КФРЧ) 

176 176 

Задача 4 

У наступному кварталі на заводі заплановано впровадити нову 

прогресивну технологію, внаслідок чого очікується зростання 

продуктивності праці і обсягів виробництва. Потрібно визначити 

планову чисельність робітників для двох цехів внаслідок даних 

змін і закласти це у відповідні плани щодо кадрового забезпечення. 

Вихідні дані наведено в таблиці. 

Показники 
Цех 

кондитерський пекарський 

Норма часу на виробництво одиниці 

продукції, шт./год. 
0,4 0,1 
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Обсяги виробництва, тис. грн.  800 1400 

Корисний фонд робочого часу працівника, 

год. / рік 
1810  

Індекс продуктивності праці 1,05 1,15 

Індекс обсягів виробництва 1,2 1,05 

ТЕМА 8. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО НАБОРУ ТА 

НАЙМ ПЕРСОНАЛУ 

Питання для обговорення та контролю рівня знань 

1. Які документи дозволяють визначити вимоги до претендентів на 

конкретні робочі місця та вакантні посади? 

2. Які чинники обмежують вибір джерел набору персоналу? 

3. Які групи джерел набору персоналу можна виділити? 

4. Наведіть переваги та недоліки внутрішніх джерел набору 

персоналу. 

5. Охарактеризуйте переваги та недоліки зовнішніх джерел набору 

персоналу. 

6. В чому полягає сутність процесу відбору персоналу? 

7. До чого може призвети недосконалий відбір персоналу? 

8. Які традиційні методи відбору персоналу ви знаєте? 

Охарактеризуйте їх переваги та недоліки. 

9.  Які нетрадиційні методи відбору персоналу ви знаєте? 

Охарактеризуйте їх переваги та недоліки. 

10. Розкрийте сутність графології, її переваги та недоліки. 

11. Які критерії ефективності методів відбору персоналу вам 

відомі? 

12. Чим завершується процес найму персоналу? 

13. Перерахуйте етапи оформлення трудового договору. 

14. Які документи подаються при прийомі на роботу? 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Контракт – це вид трудового договору, який укладається на:  

а) невизначений термін  

б) безстроковий термін 

в) виконання лінійних функцій управління при просуванні по 

службовій ієрархії  

г) період проходження адаптації працівника до нового робочого 

місця 

д) час виконання певної роботи або визначений термін  
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2. Який документ являє собою набір лише кваліфікаційних 

характеристик, якими з точки зору організації повинен володіти 

працівник, що буде обіймати посаду? 

а) професіограма 

б) психограма 

в) посадова інструкція 

г) карта компетенцій 

д) кваліфікаційна карта 

3. Який із зазначених документів НЕ містить регламентацію 

посадових обов’язків і визначення вимог щодо працівників?  

а) професіограма 

б) кваліфікаційна карта 

в) карта компетенцій 

г) посадова інструкція 

д) правила внутрішнього трудового розпорядку 

4. Що з нижче перерахованого є недоліком зовнішніх джерел 

залучення персоналу? 

а) не задовільняється кількісна потреба в кадрах, 

задовільняється лише якісна 

б) зменшується плинність кадрів  

в) незначні витрати на закриття вакансії  

г) високі витрати на пошук необхідних працівників  

д) обмеження залучення нових людей з власними поглядами, 

навиками і досвідом роботи  

5. Який метод відбору дозволяє не тільки мати певне уявлення про 

працівника, але й підготуватись до наступної розмови; простий, 

дешевий і досить ефективний метод початкового відбору 

а) аналіз документів кандидата 

б) метод підбору на основі соціоніки 

в) поліграф 

г) стрес-інтерв’ю 

д) поведінкове інтерв'ю – інтерв'ю за компетенціями 
 

Практичні завдання та задачі 

Завдання 1 

Розробити нову редакцію кваліфікаційної характеристики 

посади начальника планово-економічного відділу ПАТ «Вільха». 

Методичні рекомендації.  

Кваліфікаційна характеристика розробляється на основі 

Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, 
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Положення про планово-економічний відділ, посадової інструкції 

та інших документів.  

Кваліфікаційної характеристики повинна містити перелік прав і 

обов’язків начальника планово-економічного відділу і відповідати 

на наступні запитання: ким повинен бути, що повинен мати, знати і 

вміти, про що повинен мати чітке уявлення як фахівець.  

Завдання 2 

Складіть професіограму для фахівців обраної вами професії. 

Результати роботи оформляють у вигляді таблиць. Структура 

професіограми запропонована у таблиці. 

Структура професіограми 

№ Розділ Зміст розділу 

1. 

 

Відомості про 

професію 

Загальні відомості про професію, зміни відбулись з 

розвитком НТП, перспективи розвитку професії 

2. 

 

 

Процес праці 

 

 

Характеристика процесу праці, сфера діяльності і 

вид праці, продукція, знаряддя праці, основні 

виробничі операції, професійні обов’язки, робоче 

місце, поза. 

3. 

 

 

 

Санітарно- 

гігієнічні умови 

праці 

 

Робота в приміщенні або на повітрі, шум, вібрація, 

освітлення, температура, режим праці і відпочинку, 

монотонність, можливості виробничих травм, 

профзахворювання, пільги і компенсації. 

4. 

 

 

Психофізіологічні 

вимоги до 

працівника 

Вимоги до особливостей сприйняття, уваги, пам’яті; 

вимоги до емоційно-вольових якостей людини; 

вимоги до ділових якостей. 

5. 

 

Професійні 

знання і навики 

Перелік необхідних знань, умінь та навиків. 

 

6. 

 

 

Вимоги до 

професійної 

підготовки 

Форми, методи і терміни професійного навчання, 

перспектива професійного росту. 

 

Завдання 4 

Організуйте підбір і відбір персоналу на підприємство. 

1. На основі аналізу факторів виявлення додаткової потреби в 

персоналі визначте склад вакантних посад і кількість працівників 

на кожну посаду (вихідні дані задає викладач).  

2. По кожній вакантній посаді сформуйте професійно-

кваліфікаційні вимоги та розробіть «ідеальний портрет працівника» 

за зразком:  

Вимоги до працівника  
Посада Потрібні якості 
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Основні Бажані 

1 2 3 

Фізичний вигляд (вік, зріст, стать, здоров’я, зовнішній 

вигляд) 

  

Досягнення (освіта, кваліфікація, досвід)    

Інтелект (кмітливість, пам’ять, швидкість мовлення, 

логіка мислення, чіткість формулювання думки) 

  

1 2 3 

Спеціальні здібності    

Риси характеру (ініціативність, самостійність, 

відповідальність, емоційність) 

  

Зовнішні умови (домашні, соціально-побутові, 

фінансові, можливості відряджень) 

  

3. Складіть оголошення для публікації в ЗМІ про наявність 

вакантної посади.  

4. Розробіть анкету для кандидата на вакантну посаду, що 

надасть найбільше уявлення про претендента ще до особистої 

зустрічі з ним. 

5. Вивчіть методи відбору і оцінки претендентів та оберіть ті, 

які є найприйнятнішими для даної посади. Заповніть таблицю 

(відмічайте рекомендований метод «+», найбільш ефективне 

використання методу «+ +»). 

Методи оцінки і відбору претендентів (порівняльна характеристика) 

Характеристики, що оцінюються 

Метод  

А
н
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к
ет

н
и

х
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ан
и

х
 

П
ер
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о
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ч

н
е 
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у
в
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н
я
 

С
п

ів
б

ес
ід

а 

Д
іл

о
в
і 

іг
р

и
 

1. Інтелект        

2. Ерудиція        

3. Професійні знання, навички        

4.Організаторські здібності, навички        

5. Комунікаційні здібності, навички        

6. Особові характеристики        

7. Здоров’я і працездатність        

8. Зовнішній вигляд        

9. Мотивація        

Завдання 4 

Скориставшись інструкцією, наведеною у відео під практичним 

завданням на платформі moodle,  налаштуйту будь-яку вакансію за 

своєї спеціальністю (інспектор з кадрів, економіст з праці, 
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рекрутер, hr-менеджер і т.д.) в мережі FACEBOOK 

Завдання 5 

Використовуючи наведений нижче тест зробіть графологічний 

аналіз почерку вашого одногрупника. 

Тест «Почерк і тип особистості» 

Необхідно отримати зразок почерку (2-3 рядки), який буде 

аналізуватися, написаний в спокійній обстановці на чистому 

аркуші паперу. 

1. Розмір літер: 

 дуже маленькі (не більше 2 - 3 міліметрів) – 3 бали; 

 маленькі (4 - 5 міліметрів) – 7 балів; 

 середні (6 - 7 міліметрів) – 17 балів; 

 великі (більше 7 міліметрів) – 20 балів. 

2. Нахил букв: 

 сильний нахил вліво – 2 бали; 

 легкий нахил вліво – 5 балів; 

 пряме написання без нахилу – 10 балів; 

 легкий нахил вправо – 6 балів; 

 сильний нахил вправо – 14 балів. 

3. Форма букв: 

 округлі – 9 балів; 

 важко визначити – 10 балів; 

 угловаті – 19 балів. 

4. Напрямок почерку: 

 рядки «повзуть» вгору – 16 балів; 

 рядки прямі – 12 балів;  

 рядки «сповзають» вниз – 1 бал.  

5. Інтенсивність (розмашистість і сила натиску): 

 легка – 8 балів;  

 середня – 15 балів;  

 сильна – 21 бал.  

6. Характер написання слів: 

 схильність до з’єднання букв у слові – 11 балів;  

 роздільне написання букв – 18 балів.  

7. Загальна оцінка: 

 почерк акуратний, всі слова легко читаються – 13 балів; 

 почерк нерівний, одні слова чіткі, інші нерозбірливі – 9 

балів; 

 почерк недбалий, нерозбірливий – 4 бали. 
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Ключ до розв’язання тесту 

Підрахуйте бали.  

від 38 до 51 балів - люди, що володіють подібним почерком, болісно 

сприймають невдачі. Нерідко потрапляють під чужий вплив. У таких 

людей спостерігається підвищена схильність до прийняття спиртних 

напоїв, до різних видів залежності;  

від 52 до 63 балів - люди з цієї групи, як правило, не володіють 

вираженою силою волі, вони боязкі, часто розгублені в критичних 

ситуаціях. З багатьох питань проявляють пасивність. Вони ще не встигли 

усвідомити себе як особистість. Живуть у свої мрії, які рідко втілюються в 

життя;  

від 64 до 75 балів - подібні люди скромні, володіють м’яким 

характером, поважають думку оточуючих. Внаслідок їх природної 

довірливості їх легко обдурити. Занижена самооцінка призводить до того, 

що вони часто підлаштовуються під інших людей, забуваючи про власне 

«Я». У критичних ситуаціях намагаються боротися, але часто пасують 

перед хамством;  

від 76 до 87 балів - люди, що володіють подібним почерком, 

щиросерді, відкриті, прямолінійні. Завжди відстоюють свою точку зору, 

але з терпимістю відносяться і до чужої. Дуже віддані друзям, підуть 

заради них в вогонь і в воду. Здатні на вчинок заради вищої мети;  

від 88 до 98 балів - люди цієї групи порядні, не здатні на обман, 

володіють урівноваженим характером, витримкою. У критичних 

ситуаціях відважні, налаштовані на перемогу. У них в голові завжди 

багато планів, не багатьом з яких, правда, призначено здійсниться. 

Кмітливі, до всього ставляться з гумором;  

від 99 до 109 балів - люди цієї групи незалежні в судженнях і вчинках. 

У них на все є власна думка. Вони володіють чіпким розумом і хорошою 

пам’ятю. У деяких ситуаціях здатні поводитися безглуздо. Люблять все 

прекрасне, нерідко самі присвячують себе творчості;  

від 110 до 121 балів - ці люди владні, вимагають підкорення власним 

бажанням і капризам. Будь-яку критику на свою адресу сприймають як 

посягання на права власності і не пробачають. З дисципліною тут теж 

проблеми, вони часто дають людям зрозуміти, що вже роблять вам 

послугу просто спілкуючись з вами.  

ТЕМА 9. АДАПТАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ 

Питання для обговорення та контролю рівня знань 

1. Що таке адаптація персоналу? 

2. За якими ознаками класифікується адаптація персоналу? 

3. Охарактеризуйте етапи процесу адаптації персоналу. 

4. Які різновиди виробничої адаптації ви знаєте? 
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5. На що скерована адаптація персоналу? 

6. Від чого залежить успішність адаптації персоналу? 

7. Охарактеризуйте складові програми адаптації персоналу. 

8. Хто в організації займається організацією процесу адаптації 

персоналу? 

9. Як реалізовується процес адаптації персоналу? 

10. Які показники свідчать про завершення процесу адаптації? 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Адаптація за якої працівник впливає на колективні норми, 

цінності, форми взаємодії для того, щоб змінити їх та 

пристосувати до своїх потреб називається… 

а) первинною  

б) вторинною  

в) додатковою  

г) пасивною 

д) активною 

2. Адаптація за якої відбувається пристосування працівника до 

побутових послуг, невиробничого спілкування з колективом, 

організації дозвілля на підприємстві називається… 

а) активною 

б) первинною  

в) вторинною  

г) виробничою 

д) невиробничою 

3. Адаптація за якої відбувається пристосування працівника до 

умов роботи та її організації, оплати роботи та форм 

матеріального стимулювання, змісту роботи, психологічного 

клімату у колективі називається… 

а) регресивною 

б) первинною  

в) вторинною  

г) невиробничою 

д) виробничою 

4. Психофізіологічна адаптація – це: 

а) повне і успішне оволодіння новою професією, тобто 

звикання, пристосування до змісту й характеру праці, її умов і 

організації  

б) пристосування людини до виробничої діяльності, до нового 
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колективу, його традицій і неписаних норм, до стилю роботи 

керівників  

в) набуття працівником нових знань, умінь і навиків, які він 

використовує чи буде використовувати у своїй професійній 

діяльності 

г) оволодіння усіма необхідними знаряддями праці, що 

використовуються на конкретному робочому місці  

д) пристосування людини до нових фізичних і психологічних 

навантажень, фізіологічних умов праці  

5. Професійна адаптація – це: 

а) оволодіння усіма необхідними знаряддями праці, що 

використовуються на конкретному робочому місці  

б) пристосування людини до виробничої діяльності, до нового 

колективу, його традицій і неписаних норм, до стилю роботи 

керівників  

в) пристосування людини до нових фізичних і психологічних 

навантажень, фізіологічних умов праці  

г) набуття працівником нових знань, умінь і навиків, які він 

використовує чи буде використовувати у своїй професійній 

діяльності  

д) повне і успішне оволодіння новою професією, тобто 

звикання, пристосування до змісту й характеру праці, її умов і 

організації  

Практичні завдання та задачі 

Завдання 1 

Вас недавно призначили керівником трудового колективу, у 

якому ви кілька років були рядовим співробітником. Підлеглий 

ігнорує ваші поради та вказівки, робить усе по-своєму, не 

звертаючи уваги на зауваження, не виправляючи тих помилок, на 

які ви йому вказуєте. Які ваші дії по відношенню до цього 

підлеглого надалі? Обґрунтуйте свою відповідь.  

а) застосуєте звичайні адміністративні заходи покарання; 

б) в інтересах справи намагатиметеся викликати його на 

відверту розмову, спробуєте знайти з ним спільну мову, 

налаштувати на діловий контакт; 

в) звернетеся до колективу, розраховуючи на те, що його 

неправильна поведінка буде засуджена та до нього будуть 

застосовані заходи суспільного впливу; 

г) спробуєте спочатку розібратися в тому, чи не робите ви самі 
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помилок у взаємовідносинах з підлеглим, а потім уже вирішите, як 

діяти. 

Завдання 2 

Розробіть програму адаптації,  за наведеним нижче зразком, для 

наступних працівників: 

1) молодої жінки (23 роки), яка після закінчення ВНЗ 

пропрацювала на підприємстві 3 місяці і пішла у відпустку по 

догляду за дитиною. Через рік вона повертається на свою посаду; 

2) чоловіка (45 років), який зайняв посаду маркетолога у відділі 

маркетингу і збуту. До цього він очолював аналогічний відділ у 

фірмі конкурентів. Звільнився звідти через конфлікт з керівником. 

Програма адаптації 
Заходи та інструменти Терміни Відповідальна особа Показник 

ефективності 

Професійна сторона адаптації 

1. Направлення на курси 

по 1С:підприємництво…. 

2-7 травня Менеджер з 

персоналу; 

Керівник підрозділ 

100% робота з 

новою версією 

програми 

Психофізіологічна сторона адаптації 

        

Соціально-психологічна сторона адаптації 

        

Організаційна сторона адаптації 

        

Завдання 4 

Виділіть суб’єктивні та об’єктивні показники оцінювання 

результатів виробничої адаптації молодих робітників на 

підприємстві:  

1. Рівень виконання норм виробітку.  

2. Якість виробленої продукції чи наданих послуг.  

3. Рівень технологічної дисципліни, відсутність порушень у 

ритмі роботи конвеєрної або поточної лінії. 

4. Рівень задоволеності обраною професією та працею. 

5. Наявність скарг клієнтів чи покупців.  

6. Професійно-кваліфікаційне просування робітника.  

7. Пристосування до традицій трудового колективу.  

8. Характер відносин з колегами по роботі, керівником.  

9. Рівень трудової дисципліни.  

10. Участь у підвищенні рівня кваліфікації. 
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Завдання 51 

Для самодіагностики здатності переносити стресові ситуації 

пройдіть наведений нижче тест. 

Тест «Комунікативність та адаптація працівника в колективі» 

Оберіть відповідь «так» чи «ні» залежно від того, згодні Ви чи 

ні з наведеними твердженнями. 

1. Мені здається важким наслідувати інших людей.  

2. Я, мабуть, міг би при нагоді зробити такий вчинок, щоб 

привернути увагу або потішити людей, що мене оточують.  

3. З мене міг би вийти непоганий актор.  

4. Іншим людям іноді здається, що я переживаю щось глибше, 

ніж є насправді.  

5. У компанії я рідко опиняюся в центрі уваги.  

6. У різних ситуаціях і в спілкуванні з іншими людьми я часто 

поводжуся абсолютно по різному.  

7. Я можу відстоювати тільки те, в чому щиро переконаний.  

8. Щоб досягти успіху в справах і в стосунках з людьми, я 

намагаюся бути таким, яким мене чекають побачити.  

9. Я можу бути доброзичливим з людьми, яких терпіти не можу.  

10. Я завжди такий, яким здаюся.  

Ключ до розв’язання тесту та самодіагностики 

Нарахуйте собі по одному балу за відповіді «ні» на 1, 5 та 7 питання, 

та за відповіді «так» на всі інші. Підрахуйте суму балів.  

0-3 бали. У Вас низькі комунікативні якості. Ваша поведінка стійка, і 

Ви не вважаєте за потрібне її змінювати залежно від ситуації. Ви здібні до 

щирого саморозкриття в суспільстві. Деякі вважають Вас «незручним» у 

спілкуванні унаслідок Вашої прямолінійності.  

4-6 балів. У Вас середні комунікативні якості. Ви щирі, але стримані в 

своїх емоціональних проявах. Вам слід більше зважати на оточуючих.  

7-10 балів. У Вас високі комунікативні якості. Ви легко входите в 

будь-яку роль, гнучко реагуєте на зміни ситуації і навіть в змозі 

передбачати враження, яке Ви справляєте на оточуючих.  
 

ТЕМА 10. УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЧНИМ РУХОМ 

(МОБІЛЬНІСТЮ) ПЕРСОНАЛУ 

Питання для обговорення та контролю рівня знань 

                                           
1 Кибанов А. Я. Управление персоналом организации.Учебник. Москва : ИНФРА-

М, 2006. 638 с. 
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1. Що таке рух персоналу? 

2. Які види руху персоналу виділяють в організації? 

3. Які фактори впливають на механічний рух персоналу? 

4. Які види внутрішньовиробничого руху ви знаєте? 

5. Які показники характеризують механічний рух? 

6. Що таке «плинність» кадрів? 

7. Перерахуйте основні причини плинності персоналу. 

8. Охарактеризуйте наслідки плинності та руху персоналу. 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Зміна працівником територіального розміщення чи характеру 

робочого місця для постійної роботи називається 

а) оцінюванням персоналу 

б) адаптацією персоналу 

в) атестацією персоналу 

г) мотивуванням персоналу 

д) рухом персоналу 

2. Рух персоналу НЕ включає … 

а) підвищення в посаді або кваліфікації 

б) переміщення на інше рівноцінне робоче місце 

в) пониження в посаді 

г) звільнення з підприємства 

д) преміювання працівників 

3. До зовнішньо-економічних факторів, що викликають рух 

персоналу відносять:  

а) стан здоров’я працівника 

б) умови праці  

в) рівень зарплати 

г) віддаленість житла від місця роботи 

д) поява нових підприємств конкурентів 

4. Плинність кадрів є позитивним явищем на підприємстві, якщо 

вона знаходиться в межах:  

а) взагалі відсутня 

б) від 1 до 10 % від середньооблікової чисельності персоналу  

в) від 10 до 15 % від середньооблікової чисельності персоналу  

г) від 15 до 50 % від середньооблікової чисельності персоналу  

д) від 1 до 5 % від середньооблікової чисельності персоналу  

5. Як розраховується коефіцієнт обороту з прийому? 

а) як відношення чисельності прийнятих до середньооблікової 
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чисельності працівників 

б) як відношення чисельності вибулих до середньооблікової 

чисельності працівників 

в) як відношення різниці чисельності прийнятих і вибулих до 

середньооблікової чисельності працівників 

г) як відношення суми чисельності прийнятих та вибулих 

працівників до середньооблікової чисельності працівників 

д) як відношення чисельності прийнятих працівників до 

чисельності звільнених 

Практичні завдання та задачі 

Завдання 1 

На кондитерській фабриці спостерігається висока плинність 

фасувальників продукції на конвеєра (65% на рік). Їх робота є 

малозмістовною та монотонною. Навчання проходить 

безпосередньо на робочому місці протягом 2 годин. 

Відбір та найм робітників даної спеціальності здійснюється 

працівниками відділу кадрів без участі виробничих майстрів. 

Кандидати заповнюють стандартну форму (див. нижче) і проходять 

співбесіду з інспектором відділу кадрів. 

1. Чи існує зв’язок між високою плинністю кадрів 

фасувальників і методом їх відбору? Як удосконалити цей процес? 

2. Кого з нижченаведених кандидатів ви б прийняли на місце 

фасувальника? Яку інформацію ви використали? Яка інформація 

зайва? Якої інформації не вистачає? 
 Кандидат А Кандидат Б Кандидат В 

Вік 45 28 35 

Стаж роботи 25 5 15 

Число організацій, де 

працював кандидат 

4 8 2 

Освіта середня вища середня 

Спеціальність пекар інженер- 

механік 

бухгалтер 

Сімейний стан одружений, 2 

дітей 

не одружений ролучений  

  

Місце народження м. Київ м. Рівне  м. Калинівка 

Задача 1 
Визначити показники механічного руху персоналу та зумовлене 

ним зниження продуктивності праці, якщо вона за місяць до 

звільнення і протягом місяця після найму працівника менша 
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відповідно на 20% і 15%. 

1. Облікова чисельність персоналу: на початок року – 250; на 

кінець року – 230. 

2. Чисельність прийнятих на роботу – 20. 

3. Чисельність вибулих, всього – 40; 

в тому числі: 

а) у зв’язку із закінченням терміну дії трудового договору – 10; 

б) вихід на пенсію – 5; 

в) за власним бажанням – 20; 

г) за порушення трудових договірних зобов’язань – 5. 

Задача 2 

Визначити показники механічного руху персоналу і 

чисельність працівників, необхідних для обслуговування 

механічного руху персоналу, якщо: 

- затрати часу на звільнення 1 працівника: 

а) у зв’язку із закінченням дії трудового договору – 2 люд.-год.; 

б) у зв’язку з виходом на пенсію – 5 люд.-год.; 

в) за власним бажанням – 3 люд.-год.; 

г) за порушення трудових договірних зобов’язань – 8 люд.-год.; 

- затрати часу для найму й адаптації новоприйнятого – 10 люд.-

год.; 

- корисний фонд робочого часу працівника служби персоналу – 

1870 год./рік; 

- облікова чисельність персоналу на початок року - 140;  

- чисельність прийнятих на роботу – 40; 

- чисельність вибулих, всього – 30; 

в тому числі: 

а) у зв’язку із закінченням терміну дії трудового договору – 10; 

б) вихід на пенсію – 10; 

в) за власним бажанням – 5; 

г) за порушення трудових договірних зобов’язань – 5. 

ТЕМА 11. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ 

Питання для обговорення та контролю рівня знань 

1. Що таке розвиток персоналу? 

2. В чому полягають основні відмінності між первинною 

підготовкою і підготовкою працівників? 

3. В чому полягають основні відмінності між перепідготовкою і 
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підвищенням кваліфікації працівників? 

4. В чому полягає професійно-кваліфікаційне просування кадрів? 

5. Що є джерелом фінансування витрат на розвиток персоналу? 

6. Які витрати відносяться до витрат на розвиток персоналу? 

7. Які методи дозволяють оцінити ефективність профнавчання? 

8. Які форми професійного навчання вам відомі? 

9. Охарактеризуйте форми професійного навчання безпосередньо 

на робочому місці. 

10. Охарактеризуйте форми професійного навчання поза робочим 

місцем. 

11. Що собою являє коучинг персоналу? 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Організація професійного навчання здійснюється відповідно до: 

а) Положення про атестацію 

б) Положення про адаптацію 

в) Положення про матеріальне стимулювання 

г) Правил внутрішнього трудового розпорядку 

д) Положення про професійне навчання 

2. Яке навчання здійснюється відповідно до вимог стандартів 

професійної (професійно-технічної) освіти, типових навчальних 

планів і програм у закладі освіти або безпосередньо у 

роботодавця: 

а) неформальне 

б) формальне  

в) безстрокове 

г) строкове 

д) неофіційне 

3. Періодичність підвищення кваліфікації керівників та фахівців 

встановлюється залежно від виробничої потреби, але не рідше: 

а) 2 разів на 5 років 

б) 1 разу на 5 років 

в) 1 разу на 2 роки 

г) 1 разу на рік 

д) 2 разів на 10 років 

4. Процес переміщення робітників, фахівців з вищою освітою між 

професійними, кваліфікаційними та посадовими групами персоналу 

в результаті опанування ними нових знань, умінь та практичного 

досвіду роботи, це: 
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а) професійне навчання персоналу 

б) професійно-кваліфікаційне просування персоналу  

в) підвищення кваліфікації персоналу  

г) перепідготовка персоналу  

д) первинна професійна підготовка  

5. Заняття досвідченого працівника з молодим фахівцем у процесі 

щоденної роботи є: 

а) самоосвітою 

б) інструктажем  

в) наставництвом  

г) ротацією  

д) стажуванням  

Практичні завдання та задачі 

Завдання 12 

Завданнями проведення організаційного навчання персоналу є:  

- набуття спеціальних знань;  

- розвиток необхідних навичок і здібностей;  

- розвиток відповідного відношення до змін, що мають відбутися в 

організаційному середовищі.  

При проведенні навчання персоналу використовуються різні методи. 

Визначте, які з наведених у таблиці методів можуть найкраще вирішити 

кожну з трьох задач.  

Використання методів навчання  

Метод навчання 
Набуття 

знань 

Розвиток 

здібностей 

Зміна 

відношення 

1 2 3 4 

1. Інструктаж     

2. Наставництво     

3. Консультування     

4. Учнівство    

5. Демонстрація способів роботи     

6. Метод завдань, що 

ускладнюються 

   

7. Спеціальний підбір завдань     

8. Моделювання ситуації     

                                           
2 Управление  персоналом  организации.  Практикум:  учебн. пособ.  / под ред. 

д.э.н., проф. А. Я. Кибанова.  Москва : ИНФРА-М, 2002.  296 с. 
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9. Круглі столи, науково-практичні 

конференції 

   

10. Дискусії     

11. Участь у спеціальних проектах     

12. Робочі групи     

13. Навчальні фільми     

14. Експериментування     

15. Стажування     

1 2 3 4 

16. Ділові ігри     

17. Тренінги     

18. Дистанційне навчання     

19. Лекції     

20. Самостійне вивчення спеціальної 

літератури  

   

Завдання 2 

Ви являєтесь інспектором з проведення професійного навчання. 

Оберіть один із методів професійного навчання на робочому місці і 

поза робочим місцем і проведіть опис такого навчання.  

Задача 1 

За наведеними в таблиці даними необхідно розрахувати вплив 

підвищення кваліфікації робітників за відповідною програмою 

навчання, на прибуток підприємства. 

Показники Величина  

1. Обсяг виготовленої продукції робітників, які 

підвищили кваліфікацію  

2,0 млн.грн 

2. Обсяг виготовленої продукції робітників, які не 

підвищили кваліфікацію 

1,5 млн.грн 

3. Чисельність робітників, які підвищили кваліфікацію 20 осіб 

4. Чисельність робітників, які не підвищили кваліфікацію 20 осіб 

5. Рентабельність продукції 15 % 

Задача 2 

За наведеними в таблиці даними необхідно розрахувати вплив 

навчання слюсарів та механіків на прибуток станції технічного 

обслуговування автомобілів. 
Показники Величина  

1. Продуктивність праці слюсарів, які пройшли навчання 300 тис.грн 

2. Продуктивність праці слюсарів, які не пройшли 

навчання  

200 тис.грн 

3. Продуктивність праці механіків, які пройшли навчання 250 тис.грн 
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4. Продуктивність праці механіків, які не пройшли 

навчання 

230 тис.грн 

5. Чисельність слюсарів, які пройшли навчання 20 осіб 

6. Чисельність механіків, які пройшли навчання 25 осіб 

7. Рентабельність продукції слюсарів 20 % 

8. Рентабельність продукції механіків 18 % 

9. Витрати на навчання одного слюсаря 3 тис. грн 
 

Задача 3 
У ТОВ «Етнос» сім продавців-консультантів взяли участь у 

тренінгу з техніки збільшення продажу. Розрахувати економічний 

ефект (приріст прибутку), до якого призвела програма навчання за 

два місяці (кожен відсоток збільшення обсягів особистого продажу 

дає прибуток у середньому 100 грн.), якщо в цей період зафіксовані 

такі показники в обсязі особистого продажу:  

Продавці-

консультанти 

  

  

  

Збільшення 

обсягу 

особистого 

продажу у 

першому 

місяці, % 

Обсяги особистого продажу у другому місяці 

повернулись до 

рівня, який мав 

місце до 

проходження 

тренінгу 

залишились 

такими ж, як в 

першому 

місяці 

після навчання 

збільшились 

порівняно з 

попереднім 

місяцем 

на 2% на 

4% 

на 7% 

1 5 + - - - - 

2 8 - + - - - 

3 8 - - + - - 

4 10 - - + - - 

5 10 - + - - - 

6 15 - - - - + 

7 20 - - - + - 

ТЕМА 12. ПЛАНУВАННЯ КАР’ЄРИ ПРАЦІВНИКІВ 

Питання для обговорення та контролю рівня знань 

1. Які види кар’єри вам відомі? 

2. Наведіть переваги та недоліки вертикальної кар’єри. 

3. Наведіть переваги та недоліки горизонтальної кар’єри. 

4. Які мотиви у виборі кар’єри виділив Д. Мак-Клеланд? Які з них 

характерні для вас?  

5. Охарактеризуйте чинники, що визначають формування кар’єри. 

6. Які періоди життя відповідають різним етапам кар’єри? 

7. Що є перевагами управління кар’єрою для працівника та 

підприємства? 



 

 44 

8. Охарактеризуйте різні моделі кар’єри. 

9. Що собою являє кар’єрограма? 

10. Яким може бути професійно-кваліфікаційне просування 

робітників? 

11. Як здійснюється відбір претендентів у кадровий резерв? 

12. Яким чином здійснюється підготовка кадрового резерву? 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Як називається модель кар’єри за якою життєвий шлях 

працівника складається із тривалого підйому службовими сходами 

з поступовим зростанням його трудового потенціал і відповідно 

займані ним посади змінюються на більш складні й ті, що краще 

оплачуються. На певному етапі працівник займає найвищу для 

нього посаду й намагається втриматися на ній протягом 

тривалого часу. 

а) «змія» 

б) «роздоріжжя» 

в) «сходи» 

г) «дорога в нікуди» 

д) «трамплін» 

2. Який етап кар’єри пов'язаний з освоєння здобутої професії, 

набуття досвіду, практичних навиків; в цей період створюється 

сім'я, шо мотивує працівника до збільшення свого доходу? 

а) збереження 

б) підготовчий 

в) попередній 

г) просування 

д) становлення 

3. Як називається точка в кар’єрі, коли ймовірність подальшого 

просування вгору дуже мала? 

а) кар’єрне згасання 

б) вертикальна перешкода 

в) кар’єрний бар’єр 

г) вузьке місце кар’єри 

д) плато кар’єри 

4. Виберіть вікові рамки етапу збереження кар’єри: 

а) 60-65 років 

б) 45-60 років 

в) 25-30 років 

г) до 25 років 
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д) 45-60 років 

5. Хто входить до стратегічного резерву керівників? 

а) новоприйняті працівники 

б) наставники 

в) існуючі заступники керівників 

г) стажери 

д) молоді працівники з лідерським потенціалом 

Практичні завдання та задачі 

Завдання  

Розробіть власний кар’єрний план, зазначивши посади, термін 

перебування на них та види професійного розвитку, сприятимуть 

кар’єрному росту. Відобразіть свій план в табличній формі. 

№ Кар’єрний шлях 

(посади та місце 

роботи) 

Роки /  

вік 

Професійний 

розвиток / 

самонавчання 

Знання і вміння, 

здобуті в результаті 

навчання і необхідні 

для зайняття посади 

1 2 3 4 5 

          

          

          

На основі 2 та 3 стовпців таблиці побудуйте кар’єрограму. 

ТЕМА 13. УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ ПРОЦЕСАМИ 

Питання для обговорення та контролю рівня знань 

1. Які чинники впливають на ефективність трудової діяльності 

персоналу? 

2. В чому полягає поточне обслуговування виробничих і трудових 

процесів? 

3. Яким чином відбувається оперативне регулювання виробничих і 

трудових процесів? 

4. Які є форми первинного обліку результатів діяльності? 

5. Яким чином регулюються посадові обов’язки працівників 

апарату управління? 

6. Яким чином регулюються посадові обов’язки робітників? 

7. В чому полягає організація трудового процесу? 

8. Охарактеризуйте етапи раціоналізації трудових процесів. 

9. Що собою являє поділ праці? 

10. Які є види поділу праці? 
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11. Що таке кооперація праці? 

12. Які види кооперації праці ви знаєте? 

13. Розкрийте сутність продуктивності праці (ПП). 

14. Які методи вимірювання ПП вам відомі (їх переваги та 

недоліки)? 

15. Які є показники ПП? 

16. Які методи планування ПП на рівні підприємства вам відомі? 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Відособлення окремих трудових процесів, яке здійснюється з 

метою скорочення виробничого циклу за умови одночасного 

виконання різних робіт, а також для підвищення продуктивності 

праці, що досягається завдяки більш швидкому набуттю 

виробничих навичок робітниками за спеціалізації робіт, 

називається... 

а) регулюванням трудової діяльності 

б) бригадною роботою 

в) оцінюванням результатів праці 

г) кооперацією праці 

д) поділом праці 

2. Об’єднання працівників у ході спільного виконання єдиного 

процесу або групи взаємозв’язаних процесів праці, називається... 

а) регулюванням трудової діяльності 

б) бригадною роботою 

в) оцінюванням результатів праці 

г) поділом праці 

д) коопераціїю праці 

3. Виробіток – це: 

а) показник, що характеризує кількість виробленої продукції на 

одну гривню зарплати 

б) показник, що характеризує зношеність основних фондів  

в) показник, що характеризує кількість робочого часу, 

затраченого на виробництво одиниці продукції  

г) показник, що характеризує кількість продукції, виробленої 

одним працівником  

д) показник, що характеризує оборот основних коштів 

4. Логічно завершена сукупність кількох цільових трудових рухів, 

які виконуються без перерви одним або кількома робочими 

органами виконавця за незмінних предметів та засобів праці – це: 
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а) трудова дія 

б) трудовий рух 

в) трудовий прийом 

г) трудова операція 

д) трудовий процес 

5. Який метод застосовується для оцінювання рівня продуктивності 

праці на окремих дільницях виробництва, у цехах, і потребує 

високої якості норм праці і широкого їх застосування? 

а) трудовий  

б) натуральний  

в) вартісний  

г) змішаний  

д) одноразовий 

Практичні завдання та задачі 

Задача 1 

Виробіток на одного працюючого в минулому році складав 100 

тис. грн. Обсяг виробництва за планом на рік – 55 млн. грн. За 

рахунок підвищення технічного рівня виробництва звільняється – 

120 осіб, а внаслідок удосконалення управління і організації праці 

звільняється ще 30 осіб. Зміни структури виробництва потребують 

додатково 55 працівників певних професій. Визначити зростання 

продуктивності праці у плановому році. 

Задача 2 

Обсяг виробничої програми підприємства у базовому періоді 

становив 390 млн. грн. і зріс у плановому періоді на 10 %. 

Виробіток на одного працівника у базовому періоді становить 3,3 

млн. грн. За рахунок кращої організації виробництва чисельність 

промислово- виробничого персоналу зменшиться у плановому 

періоді на 10 осіб. Як зросте продуктивності праці у плановому 

періоді. 

Задача 3 

У результаті раціоналізації трудових процесів продуктивність 

праці на підприємстві збільшилася на 5%, а після часткової 

модернізації обладнання трудомісткість продукції знизилася на 

6%.  

Визначити наскільки збільшився обсяг виробництва продукції 

після реалізації двох заходів при незмінній чисельності персоналу.  

Задача 4 

У плановому році на підприємстві передбачається проведення 
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технологічних заходів з метою підвищення продуктивності праці. 

В результаті їх проведення прогнозується зростання 

продуктивності праці на 5 %. Крім того, в плановому році: 

- чисельність персоналу знизиться на 4%; 

- обсяг виробництва в натуральному виразі зросте на 10%; 

- ціна на продукцію зменшилися на 3%.  

Визначити зміну обсягу виробництва у вартісному виразі. 

Задача 5 

В результаті проведення на підприємстві ряду організаційних та 

технологічних заходів продуктивність праці в цілому збільшилася 

на 15 %. При цьому, в результаті впровадження технологічних 

заходів, трудомісткість виробів зменшилась на 5 %, а в результаті 

впровадження одного з організаційних заходів, продуктивність 

праці збільшилась на 4,5 %. Крім того, чисельність персоналу на 

підприємстві збільшилась на 8 %, а ціна на продукцію 

підприємства в середньому знизилась на 2 %.  

Визначити на скільки збільшилась продуктивність праці за 

рахунок другого організаційного заходу, а також як збільшився 

обсяг виробництва підприємства у вартісному виразі.  

ТЕМА 14. УПРАВЛІННЯ РОБОЧИМ ЧАСОМ 

Питання для обговорення та контролю рівня знань 

1. Розкрийте сутність та види робочого часу. 

2. Хто регулює тривалість робочого часу? 

3. Якою є тривалість робочого часу для робіт в нормальних та 

шкідливих умовах праці? 

4. Як регулюється робота у вихідні та святкові дні? 

5. Як регулюється робота у вечірній та нічний час? 

6. Які види відпусток передбачені чинним законодавством? 

7. Що таке режим праці і відпочинку? 

8. Які види режиму праці і відпочинку ви знаєте? 

9. Розкрийте сутність традиційного та гнучкого графіку робочого 

часу. 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Якщо працівник щойно влаштувався на роботу, то він може 

отримати відпустку повної тривалості лише через: 

а) 6 місяців 

б) 4 місяці 
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в) 1 рік 

г) 3 місяці 

д) 10 місяців  

2. Нічним вважається робочий час: 

а) з 9 години вечора до 5 години ранку 

б) з 10 години вечора до 6 години ранку 

в) з 10 години вечора до 4 години ранку 

г) з 11 години вечора до 7 години ранку 

д) з 12 години вечора до 8 години ранку 

3. Для керівних, педагогічих, науково-педагогічних працівників 

освіти й наукових працівників тривалість щорічної основної 

відпустки становить:  

а) 31 календарний день 

б) 56 календарних днів 

в) 24 календарних дні 

г) 50 календарних днів 

д) 26 календарних днів  

4. Тривалість відпусток розраховується в: 

а) робочих днях 

б) святкових днях 

в) календарних днях 

г) вихідних днях 

д) неробочих днях  

5. Заробітна плата працівникам за час щорічної відпустки 

виплачується не пізніше ніж за: 

а) три тижні до її початку 

б) два тижні до її початку 

в) тиждень до її початку 

г) день до її початку 

д) три дні до її початку 

Практичні завдання та задачі 

Завдання 1 

Розробіть раціональний тижневий та внутрішньозміний режим 

праці та відпочинку для швейної фабрики «Вілія», на якій працює 

100 працівників (з них – 60 швеї). Фабрика уклала договір з 

іноземним інвестором і працює на експорт продукції у Францію. У 

зв’язку з терміновістю поставок фабрика працює у дві зміни. 
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Задача 1 

Визначити коефіцієнт ефективного використання змінного часу 

та коефіцієнти втрат робочого часу, якщо за даними індивідуальної 

фотографії робочого часу встановлено такий фактичний баланс 

робочого часу фрезерувальника: 

Підготовчо-завершальний час 25 хв. 

Оперативний час 315 хв. 

Час обслуговування робочого місця 20 хв. 

Час на відпочинок і особисті потреби 30 хв. 

Час перерв, зумовлених недоліками в організації праці і 

виробництва 80 хв. 

Час перерв через порушення трудової дисципліни 10 хв. 

Змінний робочий час 480 хв. 

Задача 2 
Втрати робочого часу через плинність на одного робітника 

склали 4 дні, а плинність по підприємству – 85осіб. Плановий 

виробіток на людино-день становить 80 тис. грн. Розрахувати 

економію робочого часу і можливий додатковий випуск продукції 

у результаті усунення плинності. 

Задача 3 
Відомі дані про використання робочого часу за звітний квартал 

(90 днів), людино-днів: 
1.Явки на роботу 58 165 

2. Цілодобові простої  

3. Неявки на роботу:  

– чергові відпустки 3 200 

– відпустки у зв'язку з вагітністю і пологами 400 

– хвороби 1 730 

– інші неявки, дозволені законом 200 

– з дозволу адміністрації 60 

– прогули 40 

– святкові та вихідні дні 12780 

Відпрацьовано – всього 423 870 люд.-год 

У тому числі: у понаднормовий час 23 200 люд.-год 

Визначте фонди робочого часу та ефективність їх використання. 

Задача 4 

Сплануйте чисельність основних робітників ткацького цеху 

ТзОВ «Льнокомбінат», якщо загальна трудомісткість виробничої 
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програми цеху становить 800 тис. нормо-год., а коефіцієнт 

виконання норми - 110 %. Баланс робочого часу на плановий 

період наведений в табл.  

Баланс робочого часу 

Показники  Одиниця 

виміру 

Значення 

показників 

1. Календарний фонд часу  

в т.ч.: 

- вихідні  

- святкові  

дні 365 

 

101 

14 

2. Номінальний фонд робочого часу  дні ? 

3. Неявки на роботу 

з них:  

- щорічні відпустки  

- інші відпустки  

- у зв’язку з непрацездатністю  

- з дозволу адміністрації  

- прогули  

- цілоденні простої  

дні ? 

 

24 

3 

4 

1 

- 

1 

5. Фонд робочого часу з урахуванням 

неявок 

дні ? 

6. Номінальна тривалість робочого дня год. 8 

7. Внутрішньо змінні втрати робочого часу год. 0,25 

8. Фактична тривалість робочого дня год. ? 

9. Ефективний (корисний) фонд робочого 

часу за рік 

год.  

? 

Задача 5 
Організація працювала з двома вихідними днями на тиждень та 

десятьма святковими днями на рік. Середньооблікова чисельність 

персоналу за звітний рік - 311 осіб. 

За даними загального балансу робочого часу працівників 

організації за рік встановлено такі витрати та втрати робочого часу 

(у людино-днях): 

1) неявки у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю – 919, у 

тому числі без відвідування лікаря – 125; 

2) простої – 86, у тому числі з причини порушення трудової 

дисципліни – 54; 

3) прогули – 41; 

4) неявки з дозволу адміністрації – 152. 

Розрахувати показник (коефіцієнт) абсентеїзму в організації за 
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звітний період та можливе підвищення продуктивності праці за 

рахунок усунення втрат робочого часу, пов’язаних з абсентеїзмом. 

Запропонувати заходи зниження абсентеїзму в організації. 

ТЕМА 15. УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ І БЕЗПЕКОЮ ПРАЦІ 

ПЕРСОНАЛУ 

Питання для обговорення та контролю рівня знань 

1. Яким чином трактується поняття «умови праці»? 

2. Які фактори впливають на формування умов праці? 

3. Які класи та ступені умов праці виділяються за гігієнічною 

класифікацією праці? 

4. Розкрийте сутність охорони та безпеки праці. 

5. Перерахуйте основні законодавчі акти, що регулюють 

організацію охорони праці на підприємстві? 

6. Які органи здійснюють контроль за охороною праці на 

підприємстві? 

7. Які заходи з охорони праці ви знаєте? Розкрийте їх сутність. 

8. Які компенсації впливу несприятливих умов праці передбачені 

законодавством? 

9. Яким чином відбувається оцінювання впливу умов праці на 

працівника? 

10. Охарактеризуйте процес атестації робочих місць. 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Відповідно до Гігієнічної класифікації праці, оптимальні умови, 

за яких зберігається не лише здоров’я працівників, а й 

створюються передумови для підтримання високого рівня 

працездатності відносяться до ________. 

а) 2 класу 

б) 3 класу 

в) 4 класу 

г) 5 класу 

д) 1 класу 

2. До соціально-психологічних елементів умов праці включають: 

а) функціональну музику 

б) художньо-конструктивне рішення робочого місця 

в) фізичне навантаження 

г) монотонність праці 

д) соціально-психологічний клімат 
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3. Які елементи умов праці визначаються рівнем механізації та 

автоматизації праці? 

а) санітарно-гігієнічні 

б) психофізіологічні 

в) естетичні 

г) соціально-психологічні 

д) технічні 

4. Відповідно до закону України «Про охорону праці» витрати на 

охорону праці на підприємстві повинні становити ________ від 

фонду оплати праці за попередній рік. 

а) не менше 0,2% 

б) не більше 0,2% 

в) 5% 

г) не більше 0,5% 

д) не менше 0,5% 

5. Витрати на охорону праці на підприємствах, що утримуються 

за рахунок бюджету, передбачаються в державному або місцевих 

бюджетах і повинні становити ________ від фонду оплати праці. 

а) не менше 0,5% 

б) не більше 0,2% 

в) 5% 

г) не більше 0,5% 

д) не менше 0,2% 

Практичні завдання та задачі 

Завдання 1 

Адміністрація видавництва «Алгоритм-друк» вирішила 

розробити систему документів (інструкцій), які б покращили умови 

праці друкарів.  

Перелік небезпечних чинників умов праці для даної категорії 

персоналу наведений в таблиці. 

Небезпечні чинники умов праці друкарів  
Чинники  Можливі наслідки 

Робоча поза сидячи  Хвороби, пов’язані з низькою рухливістю 

(гіподинамії, атеросклероз, ожиріння і т.д.) 

Шум Погіршення слуху (розвиток глухоти), 

стрес Хімічний вплив озону від 

копіювальних машин 

Хвороби очей,  

дихальних шляхів 

Постійна робота з монітором 

комп’ютера 

Погіршення зору 
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До складу друкарів, які становлять 60% чисельності усього 

персоналу товариства, входить 20 чоловіків та 30 жінок.  

Вам необхідно: 

1. Розробити заходи покращення умов праці друкарів. 

2. Охарактеризувати можливі наслідки таких ситуацій: 

а) зросла інтенсивність праці, при цьому не відбулося 

підвищення заробітної плати; 

б)  видавництво пів року недоотримує 40% замовлень на друк 

продукції, проте зберігає штатну чисельність працівників; 

в)  обладнання не оновлювалось 10 років. 

Завдання 2 

Охарактеризуйте елементи умов праці за групами (санітарно-

гігієнічні, психофізіологічні, естетичні, соціально-психологічні, 

технічні), що впливають на вас в будь-якій аудиторії одного з 

навчальних корпусів НУВГП. Зазначте їх відповідність нормативам 

(якщо такі є). 

Наведіть заходи та роботи для покращення стану умов праці в 

досліджуваній аудиторії (що необхідно максимізувати, що 

максимізувати, а що оптимізувати), їх вартість,  прогнозовану 

ефективність, рекомендований строк виконання та відповідальну 

особу (на вашу думку). 

№ 

з/п 

Найменування 

заходів, робіт 

Вартість 

заходів, робіт 

Ефективність 

заходів, робіт 
Строк 

виконання 

Особи, 

відповідальні 

за виконання 

1           

2           

            

            

Задача 1 

Визначити інтегральний показник важкості праці, категорію 

важкості праці, розмір доплат за умови праці для слюсаря– 

складальника, якщо елементи умов праці і трудового процесу на 

робочому місці визначені такими балами: температура повітря – 2; 

шум – 2; токсичні речовини – 2; статичне, фізичне навантаження за 

зміну – 5 бал; робоче місце, робоча поза – 4; час зосередження 

уваги – 3; монотонність праці – 2 бали. 

Охарактеризувати дану категорію важкості праці. Назвіть 

заходи щодо зниження монотонності праці. Які роботи вважаються 

монотонними. Наведіть приклади. 
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Задача 2 

Оцінити категорію важкості праці робітника. На робочому місці 

присутні 7 елементів умов праці, що формують ії важкість: Х1 – 

шум 50 дБ А, Х2 – освітленість 250 лк, Х3 – тривалість 

повторюваних операцій 40 с, Х4 – температура повітря 20оС, Х5 – 

швидкість руху 0,3 м/с, Х6 – число важливих об’єктів 

спостереження 5, Х7 – точність зорових робіт мала. Тривалість дії 

факторів 8 год. 

Задача 3 

Оцінити працездатність найманого працівника, якщо на нього 

впродовж 8 годинного робочого дня діють три елемента умов 

праці: Х1 – шум 63 дБ А, Х2 – освітленість 250 лк, Х3 –тривалість 

повторюваних операцій 15 с. 

ТЕМА 16. УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ 

Питання для обговорення та контролю рівня знань 

1. Перерахуйте основні структурні елементи конфлікту. 

2. Які типи конфліктних особистостей вам відомі? 

Охарактеризуйте їх. 

3. Чим деструктивний конфлікт відрізняється від конструктивного? 

4. Які бувають конфлікти за способом їх розв’язання? 

5. Які бувають конфлікти за сферою прояву? 

6. Які бувають конфлікти за ступенем виразності? 

7. Які конфлікти виділяють за кількістю учасників? 

8. Наведіть причини конфліктів об’єктивного характеру.  

9. Наведіть причини конфліктів суб’єктивного характеру. 

10 Які формули конфлікту вам відомі? 

11. Охарактеризуйте різні методи вирішення конфлікту  

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Стосунки між суб’єктами соціальної взаємодії, які 

характеризуються протиборством за наявності протилежних 

мотивів чи суджень називаються…  

а) соціально-психологічним кліматом 

б) ворожнечею 

в) війною 

г) корпоративною взаємодією 

д) конфліктом 

2. До об’єктивних факторів виникнення та розвитку конфліктів 
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відносять: 

а) наявність у колективі «важких» людей 

б) психологічна несумісність працівників 

в) маніпулювання 

г) нераціональна організація праці 

д) відсутність зрозумілих критеріїв оцінювання результатів 

роботи 

3. Який міжособистісний метод вирішення конфлікту 

характеризується прийняттям точки зору іншої сторони, але 

тільки до певної межі? 

а) метод ухилення 

б) метод пристосування 

в) метод компромісу 

г) метод згладжування 

д) метод суперництва 

4. До якого типу належить особистість, для якої характерні 

наступні риси: бажання завжди бути в центрі уваги та гарно 

виглядати в очах оточуючих; відсутність боязні конфліктів; 

хороша пристосованість до різних ситуацій? 

а) суперточний 

б) ригідний 

в) некерований 

г) демонстративний 

д) безконфліктний 

5. До методів управління конфліктами відносять: 

а) міжособистісні методи 

б) внутрішньоособистісні методи 

в) усі відповіді правильні 

г) структурні методи 

д) методи переговорів та зворотних агресивних дій 

Практичні завдання та задачі 

Завдання 1 

Наведіть свої приклади з практики та обгрунтуйте свої способи 

розв’язання конфліктів. 

Підготуйте та розіграйте на парі: 

а) конфлікт між: двома студентами; 

б) конфлікт між студентом і викладачем; 

в) конфлікт між бібліотекарем і студентом. 
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Здійсніть конфліктологічний аналіз запропонованих ситуацій. 

Завдання 23 

Визначте види конфліктів у таких ситуаціях: 

1) Судовий розгляд з приводу розподілу спадщини. 

2) Суперечки між радою директорів і рядовими акціонерами за 

внесення змін у статутні документи. 

3) Протистояння між вкладниками комерційного банку та його 

керівництвом з приводу невиплати коштів з рахунків. 

4) Внутрішній опір працівника на пропозицію керівництва 

працювати у вихідні дні над закінченням річного звіту. 

5) Суперництво двох працівників за вакантну посаду керівника. 

Завдання 3 

Визначте природу конфлікту (тип А, Б, В) в такій ситуації, 

сформулюйте правила його розв’язання. 

Спілкуючись з претендентом на вакантну посаду керівник дає 

обіцянку в подальшому підвищити його в посаді. Працівник жваво 

починає працювати, виявляє високу працездатність і 

добросовісність. При цьому керівництво постійно підвищує 

навантаження, не збільшуючи заробітної плати і не підвищуючи на 

посаді. Через деякий час працівник починає виявляти 

невдоволення. Назріває конфлікт. 

Завдання 44 

Зробіть картографічний аналіз конфлікту у такій ситуації. 

Співробітниця Вашого відділу висловлює своїй колезі претензії 

з приводу численних і часто повторюваних помилок у роботі. Та, в 

свою чергу, сприймає висловлювані претензії як образу, внаслідок 

чого між ними виник конфлікт на підставі протилежних думок з 

цього приводу. 

Завдання 5 

Визначте алгоритм діяльності керівника з управління 

конфліктною ситуацією в такому прикладі. 

Ви є керівником виробничої дільниці, на якій є «одиниця», яка 

стала «баластом» для колективу. Практично забезпечити роботою 

цю людину неможливо, а звільнити - немає юридичних підстав. 

                                           
3 Нагаєв В.М. Конфліктологія: курс лекцій (модульний варіант): Навчальний 

посібник. К.: ЦУЛ, 2004. 198 с 
4 Бортнік С. М. Б-33 Корпоративні конфлікти та методи їх подолання: 

методичні вказівки.  Луцьк: Вежа-Друк, 2014. 58 с. 
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Вона негативно впливає на працівників, особливо на молодь. У 

колективі створюється атмосфера бездіяльності, виникають 

конфлікти.  

Завдання 65 

Побудуйте модель прийняття науково обґрунтованого рішення з 

управління конфліктом у такій ситуації. 

Ви є керівником відділу кадрів виробничого підприємства. До 

Вас на роботу влаштовується працівник, якому Ви пообіцяли певні 

пільги в разі якщо він проявить себе з кращого боку. Уже через 

півроку він продемонстрував свою високу кваліфікацію. Настала 

черга розподілу відпусток і цей працівник поскаржився майстру, 

що йому запропонували для відпочинку найменш підходящий для 

його сім'ї місяць. Потім Ви забули внести його до наказу про 

подяку, а путівку до будинку відпочинку, яку він просив виділити, 

отримав Ваш заступник. Ви просто забули про свої обіцянки щодо 

цього працівника. В результаті він подав заяву про звільнення. Що 

робити? 

Завдання 7 

Ви критикуєте свою співробітницю, вона реагує на це дуже 

емоційно. Ви змушені кожного разу припиняти бесіду, не доводячи 

розмову до кінця. Ось і зараз після ваших зауважень вона 

розплакалася. Як донести до неї свої думки? 

Завдання 8 

Під час ділової зустрічі з вами ваш співробітник з відділу 

реклами дуже роздратувався, не сприймаючи ваших зауважень з 

приводу чергового рекламного проекту. Ви не можете дозволити 

підлеглому так поводитися, адже він підриває ваш авторитет. 

Якими будуть ваші дії? 

ТЕМА 17. Оцінювання персоналу 

Питання для обговорення та контролю рівня знань 

1. Розкрийте сутність процесу оцінювання персоналу. 

2. Охарактеризуйте етапи процесу оцінювання персоналу.  

3. Які види оцінювання працівників ви знаєте? 

                                           
5 Бортнік С. М. Б-33 Корпоративні конфлікти та методи їх подолання: 

методичні вказівки.  Луцьк: Вежа-Друк, 2014. 58 с. 
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4. Які документи є результатом оцінки персоналу? 

5. Які види методів оцінювання ви знаєте? Охарактеризуйте їх. 

6. Розкрийте сутність атестації персоналу. 

7. Скільки етапів включає атестація? 

8. Які види атестації ви знаєте? 

9. Хто є членами атестаційної комісії? 

10. Які рішення приймаються в результаті атестації працівника? 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Процедура, за допомогою якої виявляється ступінь 

відповідності якостей працівника, його трудової поведінки, 

результатів діяльності певним вимогам - це: 

а) адаптація персоналу 

б) розвиток персоналу  

в) оцінювання персоналу  

г) ротація персоналу  

д) професійне навчання  

2. Який метод оцінювання персоналу полягає у виявлені та описі 

позитивних та негативних рис поведінки працівника, при цьому він 

не передбачає чіткої фіксації результатів і тому часто 

використовується як доповнення до інших методів? 

а) метод класифікації 

б) метод оцінки нормативом роботи 

в) метод моделювання ситуації 

г) метод анкет 

д) описовий метод 

3. Атестаційний лист – це документ:  

а) який заповнюється працівником особисто у формі відповідей 

на поставлені запитання (тести), за результатами якого 

проводиться ділова оцінка даного працівника 

б) який містить формальні характеристики щодо атестованого 

співробітника 

в) який заповнюється працівниками кадрової служби і 

відображає результати оцінки працівника у період його найму 

на роботу  

г) у якому фіксуються усі позитивні та негативні результати 

роботи працівника за аналізований період  

д) у якому подається всебічна оцінка працівника (відповідність 

професійної підготовки й компетентності працівника 
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кваліфікаційним вимогам посаді, категорії й розряду оплати 

праці; ставлення до роботи й виконання обов’язків; ділові та 

моральні якості; показники результатів роботи в минулий 

період) 

4. До групи якісних методів НЕ відносять: 

а) метод біографічного опису  

б) метод ділової характеристики  

в) метод еталону 

г) метод обговорення 

д) метод бальної оцінки 

5. Ділова оцінка персоналу – це процес, в результаті якого 

встановлюється:  

а) відповідність мотиваційної системи підприємства потребам 

персоналу  

б) співвідношення між окремими категоріями персоналу в 

розрізі посад  

в) рольова, вікова, статева структура персоналу 

г) відповідність між фактичною чисельністю персоналу по 

окремих посадах та штатним розписом підприємства 

д) відповідність якісних характеристик персоналу вимогам 

посади і робочого місця  

Практичні завдання та задачі 

Завдання 1 
Розробіть для різних категорій працівників підприємства 

певного виду діяльності (виберіть самі) критерії для оцінювання: 

1) ділової, моральної, професійно-кваліфікаційної 

характеристики; 

2) характеристики трудової поведінки; 

3) характеристики результатів праці. 

Критерії оцінювання персоналу 
№  Категорії 

посад  

Перелік критеріїв за групами  

ділової, моральної, 

професійно-

кваліфікаційної 

характеристики 

характе-

ристики 

трудової 

поведінки 

характеристики 

результатів 

праці 

1. Керівники     

2. Фахівці     

3. Робітники     
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Задача 1 

Необхідно розрахувати комплексні оцінки співробітників 

відділу збуту за поданими у таблиці даними та прийняти рішення 

щодо використання результатів оцінювання при вирішенні різних 

завдань управління персоналом. 

Посада,  

ПІБ працівника 

Оцінка 

професійно- 

кваліфіка- 

ційного 

рівня 

Оцінка 

особис- 

тісних 

і ділових 

якостей 

Оцінка 

склад- 

ності 

функцій 

Оцінка 

результатів 

праці 

1 2 3 4 5 

Начальник відділу Бебешко 

М.А. 
0,83 1,16 0,99 1,15 

Провідний економіст зі 

збуту Коваль С.І. 
0,91 1,18 0,88 1,17 

Економіст зі збуту 1–ї 

категорії Борикін Н.О. 
0,83 1,17 0,83 1,18 

Економіст зі збуту 1–ї 

категорії Морозюк Т.П 
0,77 1,18 0,81 1,19 

Економіст зі збуту 2-ї 

категорії Хоменко І.Д 
0,75 1,13 0,68 1,06 

Економіст зі збуту 2-ї 

категорії Петренко С.А 
0,75 1,01 0,69 0,94 

Економіст зі збуту Мот Л.С. 0,73 1,18 0,56 0,98 

Економіст зі збуту Вайда Л.І 0,42 0,91 0,57 0,84 

При цьому, коефіцієнт вагомості показників, що характеризують 

професійно-кваліфікаційний рівень, дорівнює 0,2; коефіцієнт 

вагомості показників, що характеризують особистісні і ділові 

якості – 0,35; коефіцієнт вагомості показників, що характеризують 

складність функцій – 0,15; коефіцієнт вагомості показників, що 

характеризують результати праці – 0,3. 

ТЕМА 18. МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ТА УПРАВЛІННЯ 

ВИТРАТАМИ НА ПЕРСОНАЛ 

Питання для обговорення та контролю рівня знань 

1. Розкрийте сутність мотивації та стимулювання праці. 

2. Які види стимулювання праці ви знаєте? 

3. Перерахуйте основні складові витрат на персонал підприємства 

4. За якими ознаками можна класифікувати витрати на персонал? 

5. Що виступає джерелами коштів на оплату праці та інші форми 

матеріального заохочення працівників 

6.  Зі скількох частин складається фонд оплати праці? 
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Охарактеризуйте їх. 

7.  Які системи колективної участі працівників у результатах 

діяльності підприємства ви знаєте? 

8.  Охарактеризуйте системи участі працівників у прибутках. 

9. Охарактеризуйте системи участі працівників у власності. 

10. Охарактеризуйте систему участі працівників в управлінні. 

11.  Які форми індивідуальної оплати праці ви знаєте? 

12.  За яких умов можна використовувати відрядну форму оплати 

праці? 

13.  Які системи відрядної оплати праці вам відомі? 

14.  Які системи почасової (погодинної) оплати праці ви знаєте? 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Мотив - це:  

а) зовнішні спонукання до дій, які мають цільову спрямованість  

б) спонукання людини за допомогою ідейно-психологічного 

впливу  

в) процес спонукання людини до певних дій  

г) поведінка працівника в організації 

д) внутрішні спонукання до дії 

2. Система заходів і засобів дії на ефективність діяльності 

працівників шляхом впливу на їх матеріальні та моральні інтереси 

називається… 

а) маніпулюванням 

б) спонуканням 

в) управлінням  

г) мотивацією  

д) стимулюванням 

3. Винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм 

праці (норми часу, виробітку, обслуговування) – це: 

а) додаткова заробітна плата  

б) основна заробітна плата  

в) інші заохочувальні та компенсаційні виплати  

г) матеріальна допомога 

д) відрахування на соціальні заходи  

4. Страхові відрахування в пенсійний фонд, оплата путівок 

працівникам та їх сім’ям на лікування та відпочинок за рахунок 

підприємства – це: 

а) заробітна плата в натуральній формі, пільги, послуги, 
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допомоги в натуральній і грошовій формах  

б) оплата за невідпрацьований час 

в) витрати на утримання громадських служб  

г) пряма оплата праці  

д) витрати підприємств на соціальне забезпечення 

5. Надбавки та доплати до тарифних ставок і посадових окладів у 

фактичних розмірах – це: 

а) витрати на утримання громадських служб  

б) витрати на оплату житла 

в) витрати підприємств на соціальне забезпечення 

г) оплата за невідпрацьований час  

д) пряма оплата праці  

Практичні завдання та задачі 

Завдання 1 

Пройдіть тест Герчикова на мотивацію особистості і виявіть 

свій тип трудової мотивації. Можете скористатися он-лайн тестом 

за наступними лінками: https://gadalkindom.ru/test/gerchikova.html ; 

https://mixtests.com/test-na-motivatsiyu-lichnosti.html , або будь-яким 

іншим 

Відповідно до результатів тесту наведіть інструменти мотивації 

вас до продуктивної діяльності та проранжуйте їх в балах від 1 до 5 

(де 5 балів - найвища сила впливу) 

Завдання 26 

Компанія з іноземним капіталом «Pure berry» спеціалізується на 

вирощуванні та продажі органічних ягод. Організаційна структура 

компанії наведена на рисунку. 

Власником виділено на зарплату 18 тис. євро в місяць. При 

цьому, він вважає, що працівники самі повинні розподілити дані 

кошти між собою. ФОП необхідно розподілити між 15 посадами.  

Методичні рекомендації.  

Студентська група ділиться на 4 команди:  

1) генеральний директор і його заступник;  

                                           
6

 Обіход С. В. Менеджмент персоналу : методичні вказівки до самостійного 

вивчення дисципліни для студентів спеціальності 7.050209 «Управління 

персоналом і економіка праці» денної та заочної форми навчання. Житомир : 

ЖДТУ, 2010. 102 с. 
 

https://gadalkindom.ru/test/gerchikova.html
https://mixtests.com/test-na-motivatsiyu-lichnosti.html 
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2) три директори – по виробництву, персоналу, маркетингу;  

3) сім начальників відділів;  

4) головний бухгалтер, бухгалтер і офіс-менеджер. 

Кожній з команд необхідно запропонувати систему оплати праці 

і принципи винагородження персоналу компанії.  

 
Рис. Організаційна структура компанії «Pure berry» 

Завдання 3 

Вам необхідно розробити соціальні пакети для працівників 

будь-якого підприємства використовуючи один або декілька 

підходів/ механізмів (комбінуючи їх), а саме: соціальні пакети за 

їєрархічним рівнем (для керівників, спеціалістів, робітників), віком, 

статтю, сімейним станом, стажем роботи......що надаються за 

програмами «комплексні обіди/кафетерій», «шведський стіл», в 

залежності від грейдів або заслуг/ результатів працівника. 

Закріпіть вашу розробку у відповідному локальному документі, 

а саме - Положенні про соціальний пакет, де обов'язково вкажіть: 

- джерела фінансування складових соціального пакету; 
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досліджень і 

реклами  

Начальник відділу 

збуту  

Начальник 

відділу 
організації і 

оплати праці 

Начальник 

відділу кадрів  
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- суму коштів спрямованих на соціальні пакети; 

- коло працівників, які отримуватимуть соціальні пакети; 

- механізм формування індивідуальних соціальних пакетів цих 

працівників. 

Завдання 4 

Будь-який керівник може суттєво підвищити трудову мотивацію 

працівників знаючи їх потреби і використовуючи для їх 

задоволення відповідні стимули.  

Використовуючи наведенні нижче тести виявіть свою 

домінуючу потребу і перерахуйте основні стимули для її 

задоволення.  

Тест «Потреби за МакКлеландом»7 

Вам пропонується 15 тверджень. Виразіть свою думку, щодо 

кожного з них оцінивши її в балах:  
Відповідь Повністю 

не згоден 

Частково 

не згоден 

Вагаюся Частково 

згоден 

Повністю 

згоден 

Бали 1 2 3 4 5 

Твердження: 

1. Я докладаю всіх зусиль для того, щоб поліпшити показники 

своєї роботи (навчання) порівняно з тим, що було раніше.  

2. Я отримую задоволення від того, що мені доводиться 

змагатися з будь-ким, особливо якщо я при цьому виграю.  

3. Я часто помічаю, що розмовляю зі своїми колегами по роботі 

(навчанню) на «неробочі» теми.  

4. Мені подобається виконувати непрості завдання.  

5. Мені подобається брати на себе відповідальність.  

6. Мені подобається, якщо оточуючі добре до мене ставляться.  

7. Я хочу знати, наскільки добре я виконав те чи інше завдання в 

дійсності.  

8. Я конфліктую з людьми, які роблять неприємні для мене 

вчинки.  

9. У мене добрі стосунки зі своїми колегами по роботі 

(навчанню).  

10. Мені подобається ставити перед собою реальні завдання і 

виконувати їх.  

                                           
7 Дейнека А. В., Жуков Б. М. Современные тенденции в управлении персоналом : 

учебн. пособ. / А. В. Дейнека, Б. М. Жуков.  Москва  : Издательство «Академия 

Естествознания», 2009. 
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11. Мені подобається мати вплив на інших людей і 

використовувати цю перевагу в своїх цілях.  

12. Мені подобається належати до будь-яких груп або входити 

до складу тих чи інших організацій.  

13. Я отримую задоволення від виконання складних завдань. 

14. Я часто працюю над тим, щоб контролювати те, що 

відбувається навколо мене.  

15. Мені більше подобається працювати в групі, ніж наодинці.  

Ключ до тесту та самодіагностики. 
Досягнення успіху в 

цілому  

Прагнення до влади Тенденція до групового 

визнання і поваги 

№ твердження  Бали  № твердження  Бали  № твердження  Бали  

1  2  3  

4  5  6  

7  8  9  

10  11  12  

13  14  15  

Загалом   Загалом  Загалом  

У сумі в кожній колонці повинно вийти від 5 до 25 балів. Та 

колонка, в якій сума балів буде найбільш високою, і визначає 

домінуючу потребу.  

Тест «Ієрархія потреб за Маслоу»8  

Вам пропонується 20 тверджень. Відмічайте один із семи 

запропонованих варіантів відповідей, що, на Вашу думку, 

найповніше відображають Вашу точку зору на мотивацію трудової 

діяльності.  
 

Відповідь Повністю 

позитив. 

Позитив.  Не 

зовсім 

позитив. 

Не 

знаю  

Не 

зовсім 

негатив.  

Негатив.  Повністю 

негатив. 

Бали +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 

Твердження: 

1. Зарплату підвищують тому, хто добре виконує свою роботу.  

2. Більш детальний опис роботи, що виконується, корисний, 

тому що працівник точніше знає, чого від нього чекають.  

3. Працівникам необхідно нагадувати, що від їх роботи залежить 

                                           
8 Швець Н. Г. Тестові завдання комплексного кваліфікаційного тренінгу зі 

спеціальності «Управління  трудовими  ресурсами» (для бакалаврів). К. : МАУП, 

2002. 47 с. 
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конкурентоспроможність компанії.  

4. Керівник повинен більше уваги приділяти збереженню 

здоров’я співробітників.  

5. Керівник повинен докладати багато зусиль для створення 

приємної, дружньої атмосфери серед працівників.  

6. Індивідуальна здібність до якісного виконання роботи має 

велике значення для працівника.  

7. Контроль, не спрямований на особистість, часто призводить 

до зниження його сприйняття працівником.  

8. Працівники хочуть вірити, що їх професіоналізм та мистецтво 

знайдуть своє застосування у роботі.  

9. Для закріплення працівників на підприємстві важливим 

фактором є виплата вихідної допомоги при звільненні та страхові 

програми.  

10. Майже кожну роботу можна зробити більш стимулюючою та 

цікавою.  

11. Багато хто з працівників готовий визнати переваги іншого в 

тому, що вони роблять.  

12. Менеджер повинен продемонструвати велику зацікавленість 

справами співробітників шляхом підтримки позаробочих заходів.  

13. Гордість за роботу – найкраща винагорода. Працівники 

хочуть вважати себе кращими в тому, що стосується виконаної 

ними роботи.  

15. Взаємовідносини в неофіційних групах – необхідна умова 

хорошої продуктивності праці колективу.  

16. Персональне стимулювання за допомогою премій поліпшує 

результати праці.  

17. Можливість спілкуватися з вищим керівництвом важлива 

для працівників.  

18. Працівники зацікавлені у мінімальному контролі при 

складанні програм роботи та рішень.  

19. Безпека праці важлива для працівників.  

20. Працівники вважають, що якісне зручне обладнання – 

необхідна умова для успішної праці.  

Ключ до тесту 
У піраміді Маслоу є п’ять рівнів потреб. За цим принципом потреби 

(твердження) розподіляються відповідно до номерів опитувальника за 

такими напрямками:  
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 1-й рівень (фізіологічні потреби) — твердження 1, 4, 16, 20;  

 2-й рівень (потреба у безпеці) — твердження 2, 3, 9, 19;  

 3-й рівень (соціальні потреби) — твердження 5, 7, 12, 15;  

 4-й рівень (самоствердження) — твердження 6, 8, 14, 17;  

 5-й рівень (самовираження) — твердження 10, 11, 13, 18.  

1) Впишіть набрані бали у дужки відповідно номеру кожного 

твердження. 

1. ( __ ) + 4. ( __ ) + 16. ( __ ) + 20. ( __ )  

2. ( __ ) + 3. ( __ ) + 9. ( __ ) + 19. ( __ )  

5. ( __ ) + 7. ( __ ) + 12. ( __ ) + 15. ( __ )  

6. ( __ ) + 8. ( __ ) + 14. ( __ ) + 17. ( __ )  

10. ( __ ) + 11. ( __ ) + 13. ( __ ) + 18. ( __ )  

2) Відмітьте в таблиці знаком «Х» підсумковий результат в кожному 

рядку відповідно до загальніої суми балів для кожного рівня мотивації. 
Рівні потреб -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10 +12 

Фізіологічні 

потреби 

             

Потреба у безпеці              

Соціальні 

потреби 

             

Самоствердження              

Самовираження              

3) Визначте значимість (ранг) кожної з груп потреб.  

Приклад розрахунку: 

Відповіді даються у таких варіантах: 
№ 

т-ня 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Оцінка  +3 +3 +2 -3 +3 +3 +2 +2 -3 -3 -3 -2 -1 +3 +1 +1 -3 +1 +3 +3 

У цьому випадку оцінка тверджень за рівнем потреб буде такою:  

1) 1, 4, 16, 20 = + 3 – 3 + 1 + 3 = +4  

2) 2, 3, 9, 19 = + 3 + 2 – 3 + 3 = +5  

3) 5, 7, 12, 15 = + 3 + 2 – 2 + 1 = +4  

4) 6, 8, 14, 17 = + 3 + 2 + 3 – 3 = +5  

5) 10, 11, 13, 18 = + 3 – 3 – 1 + 1 = 0  

Потреби ранжуються таким чином: 
Місце  1 2 3 

Рівень потреби  2; 4 1; 3 5 
 

Отже, основними є потреби у безпеці та самоствердженні, а на 

останньому місці – потреба у самовираженні. 

Задача 1 

Працівник-почасових 4-го розряду відпрацював за місяць 22 дні. 
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Середня тривалість робочого дня – 8 год. Годинна тарифна ставка 

1-го розряду – 10,5 грн, тарифний коефіцієнт 4 розряду – 1,3. За 

відсутність простоїв обладнання працівнику виплачується премія в 

розмірі 10% місячного тарифного заробітку. Необхідно 

розрахувати місячну зарплату працівника при почасово-

преміальній системі оплати праці. 

Задача 2 

Протягом місяця (170 год.) робітник 4-го розряду виготовив 550 

деталей. норма часу на виготовлення однієї деталі – 0,3 год. 

годинна тарифна ставка працівника першого розряду – 11 грн., 

тарифний коефіцієнт 4-го розряду 1,6. за виконання місячної норми 

виробітку нараховується премія в розмірі 20% тарифної зарплати, 

та 2% – за кожний відсоток перевиконання цієї норми. обчисліть 

сукупний місячний заробіток працівника. 

Задача 4 

Визначити заробітну плату кожного члена бригади, які 

знаходяться на відрядно-преміальній системі оплати праці з 

застосуванням коефіцієнта трудової участі. Преміальний фонд 

становить 40% фонду основної заробітної плати. 
№ ПІБ працівника Обсяг 

виконаних 

робіт, ум.од. 

Тарифна 

ставка, 

грн./год. 

Норма часу, 

люд.-

год./ум.од. 

КТУ 

1 Дмитрова О. 1000 30 0,35 1,0 

2 Лук’янчук Н. 2500 35 0,20 1,1 

3 Вакольчук Н. 2260 35 0,15 1,2 

4 Шевчук О. 4000 40 0,12 1,0 

5 Зоріна Н. 3150 45 0,10 1,1 

 Задача 3 

Визначте місячну заробітну плату робітника 2-го розряду за 

прямою відрядною, відрядно-преміальною і відрядно-прогресивної 

системами оплати праці і дайте їх порівняльну оцінку, якщо:  

1) норма часу на виготовлення однієї деталі становить 0,7 год., 

погодинна тарифна ставка 1-го розряду – 10 грн., тарифний 

коефіцієнт 2-го розряду - 1,2;  

2) за місяць робітником виготовлено 670 одиниць продукції, з 

них контролером з якості після першої спроби здачі прийнято 640 

одиниць. Планове завдання робітника складало 600 виробів;  

3) за умови перевиконання планового завдання на рівні 10% 

тарифна розцінка збільшується в 1,5 рази, а якщо більше 10% – в 2 
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рази; 

4) преміювання робітників за здачу продукції після першої 

спроби відбувається за спеціальною шкалою: 
Показник  Розмір премії 

Здача продукції контролеру з якості після 

першої спроби, % виготовленої продукції  

100 95-99 90-94 85-89 

Розмір премії, % відрядного заробітку 25 20 15 10 

Задача 5 

На підприємстві оплата праці відбувається за системою Ракера. 

Визначте преміальний фонд працівників на який вони можуть 

розраховувати відповідно до даної системи. 

Показники Значення 

Обсяг реалізованої продукції 100 млн грн 

Витрати на сировину і матеріали 31 млн грн 

Оплата комунальних платежів 12 млн грн 

Сума відсотків за кредити в банку 10 млн грн 

Амортизаційні відрахування 7 млн грн 

Фонд оплати праці 15 млн грн 

Стандарт Ракера 40 % 

ТЕМА 19. ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Питання для обговорення та контролю рівня знань 

1. В чому полягає сутність аудиту персоналу? 

2. Що виступає об’єктом аудиту персоналу? 

3. Що включає оцінка кадрового потенціалу? 

4. Наведіть складові оцінки ефективності управління персоналом. 

5. Що є показниками соціальної ефективності управління 

персоналом? 

6. Що є показниками економічної ефективності управління 

персоналом? 

7. Що є показниками організаційної ефективності управління 

персоналом? 

8. В чому полягає оцінка комплексної ефективності управління 

персоналом підприємства? 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Що може бути показником оцінки результатів праці 

менеджера по персоналу? 

а) прибуток 
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б) рентабельність виробництва 

в) розмір витрат виробництва 

г) кількість незакритих вакантних місць в організації 

д) частка бракованої продукції 

2. Система консультаційної підтримки, аналітичної оцінки і 

незалежної експертизи кадрового потенціалу організації – це…  

а) мотивація персоналу 

б) розвиток персоналу 

в) оцінювання персоналу 

г) маркетинг персоналу 

д) аудит персоналу 

3. До показників, що оцінюють економічну ефективність 

управління персоналом відносять: 

а) ступінь задоволеності персоналу роботою 

б) стан морально-психологічного клімату в колективі 

в) плинність кадрів 

г) рівень трудової дисципліни 

д) вартісна оцінка розходжень у результативності праці  

4. До показників, що оцінюють соціальну ефективність управління 

персоналом відносять: 

а) вартісна оцінка розходжень у результативності праці  

б) плинність кадрів 

в) співвідношення чисельності АУП і інших категорій 

працівників  

г) співвідношення витрат, необхідних для забезпечення 

підприємства кадрами, і результатів, отриманих від їхньої 

діяльності  

д) стан морально-психологічного клімату в колективі 

5. До показників, що оцінюють організаційну ефективність 

управління персоналом відносять: 

а) вартісна оцінка розходжень у результативності праці  

б) ступінь задоволеності персоналу роботою 

в) співвідношення витрат, необхідних для забезпечення 

підприємства кадрами, і результатів, отриманих від їхньої 

діяльності  

г) стан морально-психологічного клімату в колективі 

д) співвідношення чисельності АУП і інших категорій 

працівників  
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Додаток 1 

 

Тест «Оцінка рівня соціально-психологічного клімату в 

колективі» 
Використовуючи схему, необхідно прочитати вислови зліва, 

потім - справа, а потім відмітити ту оцінку, яка найбільше 

відповідає запиту. 

3 - якість, що зазначена зліва, проявляється в колективі завжди; 

2 - якість проявляється у більшості випадків; 

1 - якість проявляється досить часто; 

0 - ні ця, ні протилежна якість не проявляються досить чітко або в 

рівній мірі; 

(-1) - часто проявляється якість, розташована справа; 

(-2) - проявляється у більшості випадків; 

(-3) - проявляється завжди. 

Показник якості 

спілкування 

Оцінка Показник якості 

спілкування 

1.Переважає бадьорий, 

життєрадісний настрій 

(3, 2, 1, 0, -1, -2, -3) Переважає пригнічений 

настрій 

2. Доброзичливі стосунки, 

взаємні симпатії 

(3, 2, 1, 0, -1, -2, -3) Конфліктність стосунків, 

антипатії 

3. У стосунках між 

угрупуваннями усередині 

колективу існує взаємне 

порозуміння 

(3, 2, 1, 0, -1, -2, -3) Угрупування конфліктують 

між собою 

4. Членам колективу 

подобається разом 

спілкуватися, приймати 

участь у спільній діяльності 

(3, 2, 1, 0, -1, -2, -3) Проявляють пасивність при 

спробі більш тісного 

контакту, виражають 

негативне ставлення до 

спільної діяльності 

5. Успіхи та негаразди 

товаришів викликають 

співчуття, щиру участь усіх 

членів колективу 

(3, 2, 1, 0, -1, -2, -3) Успіхи та негаразди інших 

або залишають байдужими, 

або викликають заздрість 

6. Із повагою ставляться до 

точки зору один одного, 

терпимі щодо думок іншого 

(3, 2, 1, 0, -1, -2, -3) Кожний уважає власну 

точку зору визначальною, 

головною, нетерпимі щодо 

думок і висловів інших 

7. Досягнення та невдачі 

колективу переживаються 

як свої власні 

(3, 2, 1, 0, -1, -2, -3) Досягнення та негаразди не 

знаходять відгуку у членів 

колективу 

8. Почуття гордості за 

колектив 

(3, 2, 1, 0, -1, -2, -3) До заохочень і позитивних 

відзнак колективу 
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залишаються байдужими 

9. Колектив активний, 

повний енергії 

(3, 2, 1, 0, -1, -2, -3) Колектив інертний та 

пасивний 

10. Співчутливо і 

доброзичливо відносяться 

до нових членів колективу, 

допомагають адаптуватися 

до нової ситуації 

(3, 2, 1, 0, -1, -2, -3) Новачки відчувають себе 

сторонніми. До них часто 

виявляють ворожість 

11. Спільні проекти 

викликають захоплення у 

всіх, наявність бажання 

працювати колективно 

(3, 2, 1, 0, -1, -2, -3) Колектив неможливо 

організувати займатися 

спільною справою, кожний 

думає лише про власні 

інтереси 

12. У колективі існує 

справедливе ставлення до 

всіх членів, підтримують 

слабких, захищають їх 

(3, 2, 1, 0, -1, -2, -3) Колектив помітно 

поділений на 

«привілейованих» та 

«пересічних», зверхнє 

ставлення до слабких 

Обробка результатів 
Оціночна шкала: 

- 22 бали і вище - високий ступінь створення сприятливих 

умов для роботи колективу; 

- від 8 до 22 - середній ступінь; 

- від 0 до 8 - низький ступінь; 

- від 0 до (-8) - початковий ступінь несприятливості; 

- від (-8) до (-10) - середній ступінь несприятливості; 

- від (-10) і менше  - високий ступінь несприятливості. 

 


