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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Метою викладання навчальної дисципліни «Кадровий 

менеджмент» є формування у студентів необхідних знань і умінь для 
формування і ефективного використання трудового потенціалу  
підприємства. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  
- організаційно - управлінські    аспекти   функціонування   

системи управління кадрами;  

- вітчизняний і закордонний досвід кадрового менеджменту;  

- структуру і принципи  роботи кадрової служби;   

- основні методи і прийоми в роботі менеджера з персоналу  на базі 
вимог діючих нормативних актів в цій  галузі; 

- теоретичні засади кадрової стратегії та політики; 

- методичні підходи щодо розподілу завдань з управління 
персоналом між лінійними і функціональними підрозділами та 
керівниками; 

- методи планування чисельності персоналу; 
- джерела та методи професійного набору; 
- форми розвитку персоналу; 
- методи планування продуктивності праці; 
- суть та шляхи мотивації й стимулювання персоналу. 
Студент повинен вміти: 

- складати  організаційно – розпорядчі, особові  та 
довідково-інформаційні документи у  роботі з кадрами;  

- ефективно використовувати сучасні методики роботи з 
персоналом; 

- аналізувати ефективність кадрового менеджменту підприємства; 
- розробляти управлінські рішення з удосконалення кадрового 

менеджменту. 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1.  

Методологія кадрового менеджменту 

Тема 1. Методологічні аспекти кадрового менеджменту 

Спільні і відмінні ознаки у суміжних поняттях: «управління» та 
«менеджмент»; "трудові ресурси", "персонал" та "кадри". Кадровий 
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менеджмент як складова загальної системи управління організацією. 

Трудовий колектив підприємства як соціальна група. Класифікація 
колективів та персоналу. Функції управління персоналом. Принципи 

та методи управління персоналом. Зарубіжний досвід управління 
персоналом.   

Тема 2. Кадрова стратегія і кадрова політика 

Суть кадрової стратегії та кадрової політики управління 
підприємства. Завдання та напрями кадрової політики. Види 

кадрової політики. 

Тема 3. Ресурсне забезпечення кадрового менеджменту  

Нормативно-правова та науково-методична база управління 
персоналом. Матеріально-технічна база управління персоналом. 

Кадрове та фінансове забезпечення управління персоналом. 

Інформаційне забезпечення кадрового менеджменту. 
Тема 4. Кадрова служба і кадрове діловодство 

Оргструктура і штати кадрової служби.  Функції кадрової служби. 

Кваліфікаційні вимоги до працівників кадрової служби. Кадрове 
діловодство та кадрова документація. 

Змістовий модуль 2.  

Основні напрямки кадрового менеджменту 

Тема 5. Планування  чисельності персоналу, організація його 

набору та найму  

Кадрове планування та види кадрових планів. Методи планування 
чисельності персоналу. Розроблення вимог до кандидатів на вакантні 
посади. Джерела набору та методи відбору персоналу. Оформлення 
найму працівників. 
Тема 6. Адаптація та професійна орієнтація персоналу 

Поняття, види та етапи адаптації персоналу. Виробнича адаптація 
працівників. Профорієнтація працівників. Управління адаптацією. 

Тема 7. Управління мобільністю (рухом) персоналу та його 

розвитком 

Мобільність (рух) персоналу та її види. Причини та наслідки руху 

персоналу. Професійне навчання працівників, його форми і методи. 

Витрати на професійне навчання персоналу. Кар’єра та її планування. 
Формування кадрового резерву. 
Тема 8. Управління трудовими процесами та охороною праці   
Організація трудових процесів. Організаційні форми поділу і 
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кооперації праці. Методи вимірювання і планування продуктивності 
праці. Сутність охорони праці та її регулювання. Класифікація умов 
праці та їх оцінювання на виробництві. Планування роботи з 
покращення умов та охорони праці. Навчання з охорони праці. 
Тема 9. Оцінювання персоналу 

Сутність, види та основні етапи оцінювання персоналу. Методи 

оцінювання персоналу. Атестація працівників. 
Тема 10. Мотивація персоналу та управління витратами на 

персонал 

Сутність мотивації та стимулювання персоналу. Теорії мотивації. 
Сутність та структура витрат на персонал. Фонд оплати праці. 
Заохочувальні системи колективної та індивідуальної оплати праці. 
Показники оцінки витрат на персонал. 

 

ПИТАННЯ, ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

ЗНАНЬ ТА ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

ЗА ТЕМАМИ 

ТЕМА 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ  

1. Які терміни вживаються для характеристики ресурсів праці? 

2. Кого відносять до трудових ресурсів праці? 

3. Обґрунтуйте верхню і нижню межу працездатного віку. 
4. Розкрийте сутність персоналу. 
5. Кого називають кадрами? 

6. Які ознаки колективу ви знаєте ? 

7. Які класифікації колективів вам відомі? 

8.  Охарактеризуйте формальні і неформальні групи. Основні 
відмінності формальних і неформальних груп. 

9. Які чинники, що впливають на ефективність роботи колективу, 
ви знаєте? 

10. Які класифікації персоналу ви знаєте? 

11. Які робітники називаються основними, а які допоміжними? 

12. Хто включається в категорію АУП? 

13. Що таке система управління? 

14. З яких підсистем складається система управління персоналом? 

Охарактеризуйте їх. 
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15. В чому полягає сутність управління персоналом? 

16. Які основні характеристики персоналу ви знаєте? 

17. На основі яких принципів відбувається прийняття 
управлінських рішень? Охарактеризуйте їх. 

18. Які функції управління персоналом відносять до загальних? 

19. Які функції управління персоналом відносять до спеціальних? 

20. Що таке методи управління персоналом? 

21. Які методи управління персоналом ви знаєте? 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1.Виберіть з нижче перерахованих методів кадрового менеджменту 
ті, які належать до блоку адміністративних: 
а) формування позитивного соціально – психологічного клімату  

в колективі; 
б) матеріальне стимулювання; 
в) участь працівників в управлінні; 
г) видання наказів та розпоряджень. 

2.Суб’єктом кадрового менеджменту виступає така категорія 
персоналу як: 
 а) виробничий; 

 б) адміністративно – управлінський ; 

 в) молодший обслуговуючий персонал ; 

 г) усі відповіді правильні . 
3.В більш розгорнутому вигляді суб’єктами кадрового менеджменту 
є: 
а) працівники; 

б) керівники; 

в) робітники; 

г) правильні відповіді 2 i 3.  

4. Колектив працівників певної організації (підприємства, його 
підрозділу), об’єднаних для спільної діяльності, кожний з яких є 
особистістю з притаманними йому трудовими якостями 

(можливостями) і персональними потребами називається… 

а) трудовими ресурсами; 

б) персоналом; 

в) кадрами; 

г) людським капіталом. 

5.До цілей та основних завдань кадрового менеджменту не 
належать: 
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а) формування висококваліфікованого, відповідального 
персоналу; 
б) удосконалення кадрової політики; 

в) переслідування лише комерційних цілей діяльності 
підприємства (без врахування соціальних інтересів членів трудового 
колективу); 
г) раціональне використання та постійний розвиток персоналу. 

6.Способи впливу на колектив або окремого працівника для 
досягнення поставлених цілей, координації їх діяльності в процесі 
праці це: 
а) принципи управління; 
б) методи управління; 
в) концепція управління; 
г) правильні відповіді 1 і 3. 

7.Використання санкцій з метою підтримання трудової дисципліни, 

культури трудової діяльності передбачають такі методи як: 
а) економічні; 
б) соціально – психологічні; 
в) матеріально – технічні; 
г) адміністративні. 

8.Виберіть з нижче перерахованих методів  ті, які належать до блоку 

економічних: 

 а) розробка положень, посадових інструкцій  

б) участь в прибутках підприємства; 
в) участь працівників в управлінні; 
г) формування позитивного соціально – психологічного клімату в 

колективі.  
9.Яка з нижче запропонованих назв, на вашу думку, найбільше 
підходить для означення та характеристики економічних методів 
кадрового менеджменту: 
а) методи „кнута”; 

б) методи „пряника”; 

в) методи „переконання”; 

г) немає вірної відповіді. 
10.Виберіть з нижче перерахованих методів ті, які належать до блоку 
соціально - психологічних: 

 а) матеріальне стимулювання  
б) участь в прибутках підприємства; 
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в) розробка положень, посадових інструкцій; 

г) участь працівників в управлінні. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1. Відмінності у поняттях "менеджмент", "управління", "керування", 

"регулювання".   

2. Принципи управління персоналом.  

3. Зарубіжний досвід управління персоналом.   

ТЕМА 2. КАДРОВА СТРАТЕГІЯ І КАДРОВА ПОЛІТИКА 

 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ  

1. Що собою являє стратегія управління персоналом? 

2. Що таке кадрова політика підприємства? 

3. На яких засадах будується стратегія управління персоналом? 

4. Які етапи включає процес стратегічного управління 
персоналом? 

5. Охарактеризуйте основні елементи стратегічного управління 
персоналом. 

6. Чим відрізняється класичне управління персоналом від 

стратегічного? 

7. Який взаємозв’язок простежується між загальною стратегією 

розвитку підприємства і стратегією управління персоналом? 

8. Які стратегічні напрями управління персоналом ви знаєте? 

9. Які фактори вливають на кадрову політику підприємства? 

10. Які завдання покладено на кадрову політику? 

11. Що є механізмом реалізації кадрової політики? 

12. Перерахуйте основні складові кадрової політики. 

13. Яким вимогам має відповідати ефективна кадрова політика? 

14. Які показники оцінюють ефективність кадрової політики? 

15. Які види кадрової політики виділяють за рівнем впливу 
керівництва на кадрову ситуацію? 

16. Які види кадрової політики за рівнем відкритості стосовно 
зовнішнього середовища для формування  кадрового складу? 

17. Охарактеризуйте відкриту та закриту кадрову політику 
підприємства? 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1.Оберіть з нижче запропонованих відповідей ту, яка правильно 
характеризує співвідносяться між такими двома категоріями як 
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кадрова політика та кадрова робота: 
а) кадрова політика і кадрова робота – поняття ідентичні; 
б) кадрова політика задає напрямки здійснення кадрової роботи; 

в) кадрова робота визначає напрямки формування кадрової 
політики; 

г) кадрова політика та кадрова робота ні яким чином не пов’язані 
один з одним. 

2.Кадрову політику безпосередньо формують: 
а) робітники підприємства; 
б) керівники  підприємства; 
в) молодший обслуговуючий персонал; 
г) державні органи влади. 

3.Що з нижче перерахованого не входить до принципів ефективної 
кадрової політики: 

а) послідовність та рівноправність; 
б) демократизм; 

в) дискримінація; 
г) незмінність при будь-яких зовнішніх та внутрішніх умовах. 

4.До видів кадрової політики належать (оберіть найбільш повну та 
правильну відповідь): 
а) адекватний, неадекватний, прямий, опосередкований; 

б) прямий, непрямий, типовий, індивідуальний; 

в) пасивний, реактивний, превентивний, активний; 

г) активний, альтернативний, опортуністичний, анархічний, 

альтруїстичний. 

5.Якщо на підприємстві немає чіткої програми дій стосовно 
персоналу, а кадрова політика зводиться до ліквідації негативних 

наслідків, то кадрова політика даного підприємства є: 
а) превентивною; 

б) пасивною; 

в) неадекватною; 

г) непрямою. 

6. Якщо на підприємстві є обґрунтований прогноз розвитку ситуації і 
засоби впливу на неї кадрова служба володіє засобами 

прогнозування кадрової ситуації на середньостроковий та 
довгостроковий періоди, то кадрова політика даного підприємства є: 
а) превентивною; 

б) пасивною; 
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в) неадекватною; 

г) активною. 

7. Які типи кадрової політики прийнято виділяти за способами 

залучення працівників та їх кар’єрним просуванням: 

а) адекватна, неадекватна; 
б) стимулююча, де стимулююча; 
в) закрита, відкрита; 
г) адаптивна, неадаптивна . 

8.Якого типу кадрова політика є найбільш прийнятною для 
новостворених організацій, що ведуть агресивну політику 
завоювання ринку, орієнтованих на швидке зростання і вихід на 
передові позиції в своїй галузі: 
а) відкрита; 
б) дестимулююча; 
в) закрита; 
г) неадаптивна. 

9. Якого типу кадрова політика є найбільш прийнятною для 
компаній, що орієнтуються на створення певної корпоративної 
атмосфери та залучення нового персоналу тільки для заміщення 
посад нижчого рівня: 
а) неадекватна; 
б) закрита; 
в) відкрита; 
г) неадаптивна. 

10. Для якого типу кадрової політики адаптація персоналу 
здійснюється на основі наставництва та високої єдності колективу: 
а) стимулююча; 
б) адаптивна; 
в) закрита;  
г) відкрита. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1. Види стратегій розвитку підприємства. 
2. Вибір кадрової стратегії відповідно до стратегією розвитку 

підприємства.  
3. Складові кадрової політики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11

ТЕМА 3. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КАДРОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ  

1. Що включає ресурсне забезпечення процесу управління 
персоналом? 

2. Які законодавчі акти становлять нормативно правову базу УП? 

Охарактеризуйте їх. 

3. Хто контролює додержання законодавства про працю? 

4. Які нормативні документи розробляються в організації для 
внутрішнього використання? 

5. Що регламентують Правила внутрішнього трудового 
розпорядку? 

6. Які питання врегульовуються колективним договором? 

7. Якими документами регламентується діяльність служби 

управління персоналом, відділу кадрів? 

8. Що собою являють посадові інструкції? 

9. З яких документів складається науково-методичне забезпечення 
УП? 

10. Які технічні засоби, що полегшують процес управління 
персоналом ви знаєте? 

11. Що є джерелом фінансування роботи з персоналом? 

12. Що собою являє інформаційне забезпечення УП? 

13. Як програмні продукти, що використовуються для управління 
персоналом ви знаєте? 

14. Що собою являє програма Person-Pro? 

15. Що собою являє програма АСУ «Кадри»? 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1. Нормативно-правова база управління персоналом. 

2. Класифікатор професій ДК 003-95, його значення в менеджменті 
персоналу. 
3. Довідники кваліфікаційних характеристик працівників, їх 
значення в менеджменті персоналу. 
4. Матеріально-технічна база та фінансове забезпечення управління 
персоналом.  

5. Програмне забезпечення кадрового менеджменту. 
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ТЕМА 4. КАДРОВА СЛУЖБА І КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ  

1. До яких підрозділів належить кадрова служба? 

2. Від чого залежить організаційна структура та чисельність 
персоналу кадрової служби? 

3. Які посади для працівників кадрової служби визначені у 
класифікаторі професій? 

4. Які основні вимоги висуваються до працівників кадрової 
служби? 

5. Охарактеризуйте напрямки роботи кадрової служби? 

6. Які функції покладено на кадрову службу? 

7. До чого зводиться кадровий консалтинг? 

8. В чому сутність кадрового консалтингу? 

9. Для чого необхідне кадрове діловодство? 

10. Які напрямки кадрового діловодства вам відомі? 

11. Які види кадрових документів ви знаєте? 

12. Які документи входять до особової справи? 

13. Хто здійснює облік персоналу на підприємстві? 

14. Яким є порядок ведення трудових книжок? 

15. Які відомості заносяться до трудової книжки? 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1.У документації особового складу відображається: 
а) фінансова діяльність підприємства; 
б) діяльність підприємства по навчанню, атестації, нагородженні 

персоналу; 
в) інвестиційна діяльність підприємства; 
г) діяльність підприємства з питань найму, звільнення. 

2.Працівник вважається зарахованим на певну посаду коли: 

 а) на нього заведена особова справа; 
 б) це відмічено у трудовій книжці; 
 в) про це йому повідомили у відділі кадрів; 
 г) на нього оформлено наказ. 
3.За функціями управління кадрами документи поділяються на: 
а) особові, основні, додаткові, організаційні, особисті, облікові; 
б) розпорядчі, особові, облікові, особисті, первинні, вторинні; 
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в) особові, розпорядчі, облікові, особисті, організаційні, 
інформаційні; 
г) облікові, інформаційні, електронні, паперові, основні, 

додаткові. 
4.Діяльність, яка передбачає створення та організацію роботи з 
питань оформлення найму, переведення, звільнення, обліку, 
навчання, атестації, пенсійного забезпечення працівників є: 
а) документознавством; 

б) кадровим діловодством; 

в) документообігом; 

г) веденням документів кадрового спрямування. 
5. До особистих документів працівників відносять: 
а) особовий листок; 
б) трудову книжку; 
в) наказ про прийняття на роботу; 
г) посадові інструкції. 

6.На малих підприємствах функції управління персоналом виконує: 
а) секретар-референт; 
б) відділ організації праці та заробітної плати; 

в) безпосередньо керівник; 
г) менеджер з персоналу. 

7.Які фактори впливають на кількість працівників  кадрової служби: 

а) розміри підприємства, вид його діяльності, фінансовий стан, 

традиції, стадії розвитку; 
б) корпоративна культура та організаційна структура; 
в) стиль керівництва, загальногосподарська та кадрова стратегія     

розвитку підприємства; 
г) всі відповіді правильні 

8. У трудову книжку не заноситься  інформація про: 

а) роботу та посаду; 
б) нагородження та заохочення; 
в) стягнення; 
г) немає відповіді. 

9.Кадровий маркетинг включає: 
а) аналіз очікувань працівників з питань переміщення по службі; 
б) розробка рекомендацій ефективної кадрової роботи; 

в) формування оптимального управлінського апарату; 
г) вивчення внутрішнього та зовнішнього ринків праці. 
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10. Виберіть з нижче перерахованого документального забезпечення 
те, яке безпосередньо виступає інформаційними джерелами для  
кадрового менеджменту: 
а) звіт про фінансові результати; 

б) звіт про рух грошових коштів; 
в) звіт з праці; 
г) звіт про забруднення навколишнього природного  середовища. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1. Організаційно-розпорядчі документи.  

2. Особисті та  особові документи кадрового складу.   
3. Облікові документи (журнали та книги) в кадровому діловодстві. 

ТЕМА 5. ПЛАНУВАННЯ  ЧИСЕЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ, 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЙОГО НАБОРУ ТА НАЙМУ 

 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ  

1. В чому сутність кадрового планування? 

2. Які питання вирішуються завдяки кадровому плануванню? 

3. На яких принципах ґрунтується процес планування персоналу? 

Розкрийте їх сутність. 
4. Які внутрішні фактори впливають на потребу підприємства в 
персоналі? 

5. Які зовнішні фактори формують потребу підприємства в 
персоналі? Наведіть приклади. 

6. Для чого здійснюється аналіз персоналу? 

7. В яких напрямках відбувається аналіз персоналу? 

8. Які види планування за терміном тривалості планового 
персоналу ви знаєте? 

9. Яким чином оформляються результати стратегічного 
планування? 

10. Яким чином оформляються результати тактичного планування? 

11. Які плани з питань персоналу виділяються на оперативному 
рівні? 

12. Від чого залежить вибір методів планування персоналу? 

13. Що є основою нормативно-балансових методів? Які норми 

лежать в їх основі? 

14. Для планування яких категорій персоналу використовується 
метод планування за трудомісткістю виробничої програми? 
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15. Які обмеження застосування має метод планування за 
трудомісткістю виробничої програми. 

16. Які категорії працівників можна планувати за нормами 

обслуговування. 
17. Що таке норма обслуговування? 

18. Що може виступати нормою обслуговування для молодшого 
обслуговуючого персоналу (прибиральниць, гардеробників)? 

19. Що таке норма керованості? 

20. Чисельність яких працівників планується за нормами 

керованості? 

21. Коли використовуються балансові досвідно-статистичні методи 

планування чисельності персоналу? 

22. В чому сутність індексного методу планування чисельності 
працівників? 

23. Які недоліки досвідно-статистичних методів ви знаєте? 

24. Які спеціальні методи планування персоналу вам відомі? 

25. Які методи експертних оцінок ви знаєте?  Коли їх варто 
використовувати? 

26. Які етапи включає процес комплектування підприємства 
працівниками. 

27. Які документи дозволяють визначити вимоги до претендентів на 
конкретні робочі місця та вакантні посади? 

28. В чому полягає сутність професіограми? 

29. Охарактеризуйте структуру персоналу. 
30. В чому полягає сутність кваліфікаційної карти? 

31. Які чинники обмежують вибір джерел набору персоналу? 

32. Які групи джерел набору персоналу можна виділити? 

33. Наведіть переваги та недоліки внутрішніх джерел набору 
персоналу. 
34. Охарактеризуйте зовнішні засоби набору персоналу, що 
використовуються власними силами. 

35. До яких зовнішніх організацій  можна звертатися за отриманням 

послуг по набору персоналу? 

36. Які послуги з набору персоналу можна отримати в цих 

зовнішніх організаціях? 

37. Охарактеризуйте переваги та недоліки зовнішніх джерел набору 
персоналу. 
38. В чому полягає сутність процесу відбору персоналу? 
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39. Які традиційні методи відбору персоналу ви знаєте? 

Охарактеризуйте їх переваги та недоліки. 

40.  Які нетрадиційні методи відбору персоналу ви знаєте? 

Охарактеризуйте їх переваги та недоліки. 

41. Які документи подаються при прийомі на роботу? 

42. В чому полягає сутність трудового договору? 

43. Перерахуйте етапи оформлення трудового договору. 
44. Як характеризуються трудові договори за термінами укладання? 

45. Чим завершується процес найму персоналу? 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1.В чому  сутність принципу повноти при кадрову плануванні: 
а) планування повинно базуватися виключно на наукових 

засадах; 
б) планування повинно охоплювати всі питання з приводу 

відтворення, розвитку, використання персоналу та  питання оплати 

праці, умов праці; 
в) планування повинно передбачати залучення до нього 

співробітників, які виконуватимуть ці плани; 

г) немає правильної відповіді. 
2.До вихідних даних для планування потреб у персоналі не 
належить: 
а) виробнича програма; 
б) норми праці; 
в) стан дебіторської  заборгованості підприємства; 
г) динаміка продуктивності праці. 

3.Вкажіть внутрішньоорганізаційні фактори, які визначають 
напрями кадрового планування: 
а) звільнення за власним бажанням; 

б) конкуренція та стан ринку збуту; 
в) рівень інфляції та безробіття; 
г) немає відповіді. 

4.Які методи з нижче перерахованих не належать до методів 
визначення потреби в робочій силі: 
а) нормативно-балансові; 
б) аналітично-лагові; 
в) досвідно-статистичні; 
г) методи експертних оцінок. 

5.Що з нижче перерахованого не включає планування  витрат на 
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персонал: 
 а) планування основної та додаткової заробітної плати; 

 б) планування витрат підприємства на професійний розвиток 
персоналу; 
 в) планування витрат на відрядження та службові роз’їзди; 

 г) планування організаційної структури. 

6.Коли попит на робочу силу (особливо кваліфіковану) перевищує її 
пропозицію варто користуватися: 
а) пасивними методами набору персоналу; 
б) активними методами набору персоналу; 
в) адекватними методами набору персоналу; 
г) немає принципового значення. 

7.Яке з нижче перерахованих джерел не належить до зовнішніх 

джерел набору персоналу: 
а) публікація оголошень у пресі, через радіо, телебачення; 
б) державні центри зайнятості, регіональні біржі праці; 
в) просування по службі своїх працівників; 
г) ярмарки вакансій для випускників навчальних закладів усіх 

рівнів. 
8.Що з нижче перерахованого є недоліком внутрішнього набору 
персоналу: 
а) зменшення затрат на адаптацію персоналу; 
б) підвищення зацікавленості працівників до високоефективної 

праці; 
в) покращання морального клімату, зростання відданості 

працівників підприємству; 
г) обмеження припливу нових людей з власними поглядами, 

навиками і досвідом роботи. 

9.Залучення персоналу через структури державного центру 
зайнятості та регіональні біржі праці є найбільш доречним для 
набору таких категорій персоналу як: 
а) кваліфікованих робітників; 
б) керівників високого рангу; 
в) спеціалістів рідкісних професій; 

г) немає правильної відповіді. 
10.Такі аспекти як: зменшення затрат на адаптацію персоналу  

підвищення зацікавленості працівників до високоефективної праці є: 
а) недоліками внутрішнього набору персоналу; 
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б) перевагами внутрішнього набору персоналу; 
в) перевагами зовнішнього набору персоналу; 
г) немає правильної відповіді. 

11.Процес вивчення психологічних і професійних якостей 

працівника з метою встановлення його відповідності  вимогам  

робочого  місця та виявлення з наявних претендентів того, хто 
найбільше підходить на конкретне робоче місце – це: 
а) адаптація персоналу; 
б) підбір (відбір) персоналу; 
в) розвиток персоналу; 
г) набір персоналу. 

12.Який метод первинного підбору кандидата дає можливість 
сформувати певне уявлення про кандидата через роботу з особовими 

документами, однак орієнтується на факти з минулого, а не на 
нинішній стан: 

а) аналіз анкетних даних; 

б) тестування; 
в) експертиза; 
г) моделювання. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1. Норми визначення чисельності персоналу.  
2. Укладання трудового договору. 
3. Особливості укладання контракту. 

ТЕМА 6. АДАПТАЦІЯ ТА ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ 

ПЕРСОНАЛУ 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ  

1. Що таке адаптація персоналу? 

2. За якими ознаками може класифікуватися персонал? 

3. Охарактеризуйте етапи процесу адаптації персоналу. 
4. Які різновиди виробничої адаптації ви знаєте? 

5. На що скерована адаптація персоналу? 

6. Від чого залежить успішність адаптації персоналу? 

7. Охарактеризуйте складові регіональної системи управління 
адаптацією. 

8. Хто в організації займається організацією процесу адаптації 
персоналу? 
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9. Як реалізовується процес адаптації персоналу? 

10. Які показники свідчать про завершення процесу адаптації? 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1.Процес пристосування працівників до умов зовнішнього і 
внутрішнього середовища називається: 
а) ротацією; 

б) адаптацією; 

в) атестацією; 

г) професійним навчанням. 

2.Пристосування молодих співробітників, які не мають досвіду 
професійної роботи (випускники середніх та вищих навчальних 
закладі - є : 
а) первинною адаптацією; 

б) вторинною адаптацією; 

в) відносною адаптацією; 

г) додатковою адаптацією. 

3.Пристосування працівників при переході на нові робочі місця, 
посади, об'єкти є: 
а) первинною адаптацією; 

б) вторинною адаптацією; 

в) відносною адаптацією; 

г) додатковою адаптацією. 

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 нових фізичних і психологічних 

навантажень, фізіологічних умов праці; 
в) пристосування людини до виробничої діяльності, до нового 

колективу, його традицій і неписаних норм, до стилю роботи 

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

використовує чи буде використовувати у своїй професійній 

діяльності.  
5.Професійна адаптація – це: 
а) пристосування людини до виробничої діяльності, до нового 

колективу, його традицій і неписаних норм, до стилю  роботи 

керівників; 
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б) пристосування людини до нових фізичних і психологічних  

навантажень, фізіологічних умов праці; 
в) повне і успішне оволодіння новою професією, тобто  звикання, 

пристосування до змісту й характеру праці, її умов  і рганізації; 
г) набуття працівником нових знань, умінь і навиків, які він  

використовує чи буде використовувати у своїй професійній  

діяльності.  
6.Соціально-психологічна адаптація — це: 
а) набуття працівником нових знань, умінь і навиків, які він 

використовує чи буде використовувати у своїй професійній 

діяльності; 
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) повне і успішне оволодіння новою професією, тобто звикання, 

пристосування до змісту й характеру праці, її умов   та організації.  
7.Повне і успішне оволодіння новою професією, тобто звикання, 
пристосування до змісту й характеру праці, її умов і організації є: 
а) соціально-психологічною адаптацією; 

б) професійною адаптацією; 

в) умовною адаптацією; 

г) психофізіологічною адаптацією. 

8.Пристосування людини до виробничої діяльності, до нового 

колективу, його традицій і неписаних норм, до стилю роботи 

керівників є: 
а) психофізіологічною адаптацією; 

б) професійною адаптацією; 

в) умовною адаптацією; 

г) соціально-психологічною адаптацією. 

9.Пристосування людини до нових фізичних і психологічних 
навантажень, фізіологічних умов праці є: 
а) умовною адаптацією; 

б) соціально-психологічною адаптацією; 

в) професійною адаптацією; 

г) психофізіологічною адаптацією. 

10. Профорієнтація — це: 
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а) вибір професії; 
б) виявлення у людини знань, умінь і навичок; 
в) виявлення схильності до певної професійної діяльності; 
г) комплекс заходів, спрямованих на виявлення  здібностей, 

інтересів, які впливають на вибір професії або зміну виду 
діяльності. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1. Соціально-психологічна адаптація. 
2. Професіографія та психодіагностика. 

ТЕМА 7. УПРАВЛІННЯ МОБІЛЬНІСТЮ (РУХОМ) 

ПЕРСОНАЛУ ТА ЙОГО РОЗВИТКОМ 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ  

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. Які мотиви плинності вам відомі? 

9. Які показники характеризують плинність кадрів? 

10. Охарактеризуйте наслідки плинності та руху персоналу для 
підприємства. 
11. Охарактеризуйте наслідки плинності та руху персоналу для 
працівників, які залишаються на підприємстві. 
12. Охарактеризуйте наслідки плинності та руху персоналу для 
працівників, які вибувають з  підприємства. 
13. Що включає вартість плинності кадрів? 

14. Що мається на увазі під розвитком персоналу? 

15. Які різновиди професійного навчання вам відомі? 

16. В чому полягають основні відмінності між первинною 

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

18. В чому полягає професійно-кваліфікаційне просування кадрів? 

19. Що є джерелом фінансування витрат на розвиток персоналу? 
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20. Які витрати належать до витрат на розвиток персоналу? 

21. Які методи дозволяють оцінити ефективність професійного 
навчання? 

22. Які форми професійного навчання вам відомі? 

23. Охарактеризуйте форми професійного навчання безпосередньо 
на робочому місці. 
24. Охарактеризуйте форми професійного навчання поза робочим 

місцем. 

25. Що собою являє коучинг персоналу? 

26. Розкрийте сутність менторингу  та секондменту   персоналу. 
27. Які методи теоретичного та практичного навчання на 
підприємстві ви знаєте? 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1. Відношення числа звільнених працівників за власним бажанням, 

за порушення трудової дисципліни та невідповідність зайнятій 

посаді до середньо облікової чисельності у відповідному періоді – це 
коефіцієнт: 
а) обороту за звільненням; 

б) плинності; 
в) нестабільності; 
г) оновлення. 

2. Відношення числа звільнених до середньо облікової чисельності у 
відповідному періоді – це коефіцієнт: 
а) загального обороту; 
б) оновлення; 
в) нестабільності; 
г) обороту за звільненням. 

3. Відношення числа звільнених до числа найнятих  працівників у 
певному періоді – це коефіцієнт: 
а) плинності; 
б) обороту; 
в) оновлення; 
г) нестабільності. 

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) професійно-кваліфікаційне просування персоналу; 
б) підвищення кваліфікації персоналу; 
в) перепідготовка персоналу; 
г) первинна професійна підготовка. 

5.Яка з складових професійного навчання спрямована на оволодіння 
іншою професією фахівцями або робітниками з вищою освітою, які 
вже здобули первинну професійну підготовку: 
а) перепідготовка персоналу; 
б) первинна професійна підготовка; 
в) підвищення кваліфікації персоналу; 
г) підвищення загальноосвітнього рівня. 

6.Процес передачі знань і умінь від більш досвідченої і компетентної 
людини менш досвідченій, методом співбесіди, консультації, поради 

і методом ускладнюючих завдань є: 
а) інструктаж; 

б) наставництво; 

в) ротація; 
г) стажування. 

7.Інструктаж – це: 
а) послідовна робота на різних посадах, в т.ч. і в інших 

підрозділах; 
б) процес передачі знань і умінь від більш досвідченої і 

компетентної людини менш досвідченій, методом співбесіди, 

консультації, поради і методом ускладнюючих завдань; 
в) роз'яснення та демонстрація методів роботи досвідченими  

працівниками; 

г) вивчення літератури, спостереження й аналізу своїх дій і 
роботи своїх колег, постійного ускладнення завдань. 
8.Вивчення літератури, спостереження й аналізу своїх дій і роботи 

своїх колег, постійного ускладнення завдань є складовою:    

а) ротації; 
б) інструктажу; 
в) самоосвіти; 

г) наставництва. 
9.Навчання на робочому місці або на аналогічних підприємствах, яке 
закінчується написанням звіту є:  
а) стажуванням; 

б) інструктажем; 
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в) самоосвітою; 

г) наставництвом. 

10.Роз'яснення та демонстрація методів роботи досвідченими 

працівниками називається: 
а) самоосвітою; 

б) наставництвом; 

в) інструктажем; 

г) адаптацією. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1. Витрати та втрати пов’язанні з плинністю персоналу.  
2. Система неперервного навчання персоналу. 
3. Післядипломне навчання керівників і спеціалістів. Програми 

МВА. 

4. Службово-кваліфікаційне просування працівників і планування 
трудової кар'єри. 

5. Види кар’єри. 

ТЕМА 8. УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ ПРОЦЕСАМИ ТА 

ОХОРОНОЮ ПРАЦІ  

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ  

1. В чому полягає сутність регулювання трудовою діяльністю 

персоналу? 

2. Які чинники впливають на ефективність трудової діяльності 
персоналу? 

3. В чому полягає поточне обслуговування виробничих і трудових 
процесів? 

4. Яким чином відбувається оперативне регулювання виробничих і 
трудових процесів? 

5. Які форми первинного обліку результатів діяльності ви знаєте? 

6. Яким чином регулюються посадові обов’язки працівників 
апарату управління? 

7. Яким чином регулюються посадові обов’язки робітників? 

8. Розкрийте сутність та взаємозв’язок виробничого та трудового 
процесів. 
9. Які види трудових процесів ви знаєте? 

10. Якою є  структура трудового процесу? 
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11. В чому полягає організація трудового процесу? 

12. Що мається на увазі під раціоналізацією трудових процесів? 

13. Охарактеризуйте етапи раціоналізації трудових процесів. 
14. Що таке поділ праці? 

15. Які види поділу праці вам відомі? 

16. Що таке кооперація праці? 

17. Які види кооперації праці ви знаєте? 

18. Розкрийте сутність суміщення професій. 

19. Що таке продуктивність праці? 

20. Які методи вимірювання ПП вам відомі (їх переваги та недоліки)? 

21. Які показники ПП ви знаєте? 

22. Які види трудомісткості ви знаєте? 

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

24. В чому полягає метод планування ПП за технічно-економічними 

чинниками? 

25. Як відбувається планування ПП на основі трудомісткості 
виробничої програми? 

26. Розкрийте сутність укрупнених методів планування ПП. 

27. Якими можуть бути наслідки невиконання планових показників 
ПП? 

28. Що таке охорона праці? 

29. Що означає термінологічне сполучення «безпека праці»? 

30. Яким чином трактується поняття «умови праці»? 

31. Які фактори впливають на формування умов праці? 

32. Які елементи умов праці ви знаєте? 

33. Охарактеризуйте напрямки формування умов праці. 
34. Які класи та ступені умов праці виділяються за гігієнічною 

класифікацією праці? 

35. Перерахуйте основні законодавчі акти, що регулюють 
організацію охорони праці на підприємстві? 

36. Які органи здійснюють контроль за охороною праці на 
підприємстві? 

37. Які заходи з охорони праці ви знаєте? Розкрийте їх сутність. 
38. Які компенсації впливу несприятливих умов праці передбачені 
законодавством? 

39. Яким чином відбувається оцінювання впливу умов праці на 
працівника? 
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40. Скільки категорій важкості праці виділяють залежно від рівня 
інтегральної оцінки умов праці? 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1.Виробіток - це: 
а) показник, що визначає скільки виробленої продукції (робіт, 

послуг) припадає на  одну гривню заробітної плати; 

б) показник продуктивності праці, що характеризується 
кількістю робочого часу, затраченого на виробництво одиниці 
продукції (робіт, послуг); 
в) показник продуктивності праці, що визначається кількістю 

продукції (робіт, послуг), виробленою за одиницю робочого  часу 
або одним працівником; 

г) показник, що визначає скільки заробітної плати припадає на 
одну гривню виробленої продукції (робіт, послуг) 
2.Трудомісткість - це: 
а) показник продуктивності праці, що характеризується 

кількістю робочого часу, затраченого на виробництво одиниці 
продукції (робіт, послуг); 
б) показник, що визначає скільки заробітної плати припадає на 

одну гривню виробленої продукції (робіт, послуг); 
в) показник, що визначає скільки виробленої продукції (робіт, 

послуг) припадає на  одну гривню заробітної плати; 

г) показник продуктивності праці, що визначається кількістю 

продукції (робіт, послуг), виробленою за одиницю робочого часу або 
одним працівником. 

3.Раціоналізація трудових процесів - це: 
а) сукупність методів і засобів впливу на предмет праці за 

допомогою знарядь праці з метою випуску матеріального або  

нематеріального продукту, що здійснюються в певних природних 
або штучних умовах; 

б) система, за якої кожна операція або трудовий процес ретельно  

аналізується з метою усунення зайвих рухів, дій та прийомів; 
в) системно організований процес забезпечення й підтримання 

високоефективної праці кожного окремого працівника й трудового 

колективу в цілому; 
г) система правових, соціально-економічних, органiзацiйних,  

технiчних, гiгiєнiчних та лiкувально - профiлактичних заходів та 
засобiв, спрямованих на забезпечення збереження здоров'я та 
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працездатностi людини в процесi праці 
4.Відособлення окремих трудових процесів, яке здійснюється для 
підвищення продуктивності праці, що досягається завдяки більш 

швидкому набуттю виробничих навичок робітниками за 
спеціалізації робіт називається: 
а) кооперацією праці; 
б) поділом праці; 
в) координацією трудових рухів; 
г) безпекою праці. 

5.Об’єднання працівників у ході спільного виконання єдиного 
процесу або групи взаємозв’язаних процесів праці називається: 
а) кооперацією праці; 
б) поділом праці; 
в) координацією трудових рухів; 
г) безпекою праці. 

6.Сукупність факторів виробничого середовища, що впливають на 
здоров’я та працездатність людини в процесі праці - це: 
 а) кадрова політика; 
 б) умови праці; 
 в) корпоративна культура; 
 г) безпека праці. 
9.Соціально-економічні фактори, що впливають на формування 
умов праці не включають: 
а) організаційні форми виробництва, праці та управління; 
б) закони, норми, стандарти; 

в) матеріальне й економічне стимулювання, моральне  
заохочення; 
г) форми руху працівників за створення сприятливих умов, 

винахідництво й раціоналізація. 
8. До санітарно-гігієнічних елементів умов праці відносять: 
а) фізичне навантаження, нервово-психологічна напруга, 

монотонність трудового процесу; 
б) художньо-конструктивне рішення робочого місця, освітлення, 

функціональна музика; 
в) характер взаємовідносин в трудовому колективі, 

психологічний настрій працівників (соціальний клімат); 
г) промисловий шум, вібрація, токсичні речовини, промисловий 

пил, температура повітря 
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9.До психофізіологічних елементів умов праці відносять: 
а) промисловий шум, вібрація, токсичні речовини, промисловий 

пил, температура повітря; 
б) фізичне навантаження, нервово-психологічна напруга, 

монотонність трудового процесу; 
в) художньо-конструктивне рішення робочого місця, освітлення, 

функціональна музика; 
г) характер взаємовідносин в трудовому колективі, 

психологічний настрій працівників (соціальний клімат). 
10.До естетичних елементів умов праці відносять: 
а) промисловий шум, вібрація, токсичні речовини, промисловий 

пил, температура повітря; 
б) фізичне навантаження, нервово-психологічна напруга, 

монотонність трудового процесу; 
в) художньо-конструктивне рішення робочого місця, освітлення, 

функціональна музика; 
г) характер взаємовідносин в трудовому колективі, 

психологічний настрій працівників (соціальний клімат). 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1. Організація і планування трудових процесів.  
2. Організаційні форми поділу і кооперації праці. 
3. Контролінг у менеджменті персоналу. 
4. Державне регулювання умов праці.  
5. Засоби компенсації впливу на працівників несприятливих умов 
праці 

ТЕМА 9. ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ  

1. Розкрийте сутність оцінювання персоналу. 
2. В чому полягає мета оцінювання персоналу? 

3. Які функції виконує оцінювання? 

4. Охарактеризуйте етапи процесу оцінювання персоналу.  
5. Які види оцінювання працівників ви знаєте? 

6. На яких засадах здійснюється оцінювання персоналу? 

7. Які документи є результатом оцінки персоналу? 

8. В чому полягає сутність методів оцінювання? 

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

10. Розкрийте сутність атестації персоналу. 
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11. Скільки етапів включає атестація? 

12. Які види атестації ви знаєте? 

13. Хто є членами атестаційної комісії? 

14. Які рішення приймаються в результаті атестації працівника? 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1.Процедура, за допомогою якої виявляється ступінь відповідності 
якостей працівника, його трудової поведінки, результатів діяльності 
певним вимогам - це: 
а) розвиток персоналу; 
б) оцінювання персоналу; 
в) ротація персоналу; 
г) професійне навчання. 

2.Атестація - це: 
а) 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; 

б) процедура визначення рівня, кваліфікації знань, практичних 

навиків, ділових якостей працівників і встановлення їх відповідності 
(не відповідності) робочим місцям, посадам, які вони займають; 
в) процес вивчення психологічних і професійних якостей 

працівника з метою встановлення його відповідності  вимогам 

робочого  місця та виявлення з наявних претендентів того, хто 
найбільше підходить на конкретне робоче місце; 
г) процес формування у працівників організації теоретичних 

знань, умінь і практичних навичок за допомогою спеціальних 
методів і форм, необхідних персоналу зараз чи в майбутньому. 
3. Оцінка персоналу нараховує: 
а) три етапи; 

б) п’ять етапів; 
в) десять етапів; 
г) вісім етапів. 

4. Процес оцінки ефективності виконання працівником своїх 
посадових обов’язків – це:  
а) інтеграція; 
б) атестація; 
в) кваліфікація; 
г) профонація. 
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5. Методи оцінки персоналу не включають: 
а) графічну шкалу оцінок; 
б) 360° атестація; 
в) адміністративні методи; 

г) метод критичних ситуацій. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1. Особливості оцінювання керівників та спеціалістів.  
2. Бальна система комплексної оцінки персоналу. 

ТЕМА 10. МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ТА УПРАВЛІННЯ 

ВИТРАТАТИ НА ПЕРСОНАЛ 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ  

1. В чому полягає різниця між стимулом і мотивом? 

2. Розкрийте сутність мотивації та стимулювання праці. 
3. Які види стимулювання праці ви знаєте? 

4. Що лежить в основі поділу теорій мотивації? 

5. Які змістовні теорії мотивації ви знаєте? Охарактеризуйте їх. 

6. Які процесуальні теорії мотивації вам відомі? Охарактеризуйте їх. 

7. Перерахуйте основні складові витрат на персонал підприємства 
8. За якими ознаками можна класифікувати витрати на персонал? 

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

матеріального заохочення працівників 
10.  Зі скількох частин складається фонд оплати праці? 

Охарактеризуйте їх. 

11.  Які системи колективної участі працівників у результатах 
діяльності підприємства ви знаєте? 

12.  Охарактеризуйте системи участі працівників у прибутках. 

13. Охарактеризуйте системи участі працівників у власності. 
14. Охарактеризуйте систему участі працівників в управлінні. 
15.  Які форми індивідуальної оплати праці ви знаєте? 

16.  За яких умов можна використовувати відрядну форму оплати 

праці? 

17.  Які системи відрядної оплати праці вам відомі? 

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

19.  Які комбіновані системи оплати праці використовуються у світі? 

20.  Які показники оцінки ефективності витрат на персонал 
використовують на підприємствах? 
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1.Додаткова заробітна плата включає: 
а) заробітна плата, нарахована за виконану роботу, суми 

відсоткових або комісійних нарахувань, авторський гонорар; 
б) оплата простоїв не з вини працівника, винагороди за 

підсумками роботи за рік, премії, одноразові заохочення, 
матеріальна допомога; 
в) доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, премії, 

пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій; 

г) відрахування на соціальні заходи.  

2.Винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм 

праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки) – 

це: 
а) додаткова заробітна плата; 
б) основна заробітна плата; 
в) інші заохочувальні та компенсаційні виплати; 

г) відрахування на соціальні заходи. 

3.Яка заробітна плата визначається тарифними ставками, 

відрядними розцінками, посадовими окладами, а також надбавками і 
доплатами у розмірах, що не перевищують встановлені 
законодавством: 

а) додаткова; 
б) основна; 
в) допоміжна; 
г) натуральна. 

4.Винагорода, обчислена, як правило у грошовому виразі, яку за 
трудовим договором власник або уповноважений ним орган 

виплачує працівникові за усю виконану роботу – це: 
а) доплата; 
б) надбавка; 
в) заробітна плата; 
г) матеріальна допомога. 

5.Страхові відрахування в пенсійний фонд, оплата путівок 
працівникам та їх сім’ям на лікування та відпочинок за рахунок 
підприємства – це (відповідно до Резолюції, ухваленою ХІ 
Міжнародною конференцією зі статистики праці ): 
а) заробітна плата в натуральній формі, пільги, послуги, допомоги 

в натуральній і грошовій формах; 
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б) витрати підприємств на соціальне забезпечення; 
в) витрати на утримання громадських служб; 

г) пряма оплата праці. 
6.Оплата в повному обсязі щорічних і додаткових відпусток – це 
(відповідно до Резолюції, ухваленою ХІ Міжнародною 

конференцією зі статистики праці ): 
а) заробітна плата в натуральній формі, пільги, послуги,  

 допомоги в натуральній і грошовій формах; 

б) оплата за невідпрацьований час; 
в) витрати на утримання громадських служб; 

г) пряма оплата праці. 
7.Надбавки та доплати до тарифних ставок і посадових окладів у 

фактичних розмірах – це (відповідно до Резолюції, ухваленою ХІ 
Міжнародною конференцією зі статистики праці ): 
а) заробітна плата в натуральній формі, пільги, послуги,  

 допомоги в натуральній і грошовій формах; 

б) оплата за невідпрацьований час; 
в) пряма оплата праці; 
г) премії та регулярні виплати. 

8.Яка "система участі у доходах" заснована на участі працівників у 

розподілі  зекономлених коштів, в результаті зменшення витрат 
робочого часу: 
 а) система Ракера; 
б) система Скенлона; 
в) система “Імпрошейр”; 

г) система Ганта. 
9.Яка "система участі у доходах" передбачається розподіл серед 

працівників частини коштів зекономлених в результаті скорочення 
частки витрат на робочу силу в загальній вартості готової продукції 
проти нормативної: 
а) система Ракера; 
б) система Скенлона; 
в) система “Імпрошейр”; 

г) система Ганта. 
10. Теорію мотивації «Х» і «У» розробив: 
а) Д. МакГрегор; 

б) В. Оучі; 
в) Ф. Тейлор; 
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г) А. Маслоу. 
11. Завдяки матеріальним стимулам переважно задовольняються 
потреби: 

а) другорядні; 
б) первинні; 
в) вторинні; 
г) суспільні. 

12.Які теорії мотивації базуються на тому, що поведінка працівника 
визначається не тільки потребами, а є функцією сприймання і 
очікування можливих наслідків від вибраного типу поведінки? 

а) групові 
б) процесуальні 
в) особистісні 
г) змістовні 

13. Яка з перелічених теорій відноситься до процесуальних? 

а) теорія ієрархії потреб А.Маслоу 
б) теорія Д.Мак-Клеланда 
в) модель Портера—Лоулера 
г) теорія Ф.Герцберга 

14.Які теорії мотивації базуються на врахуванні різноманітних потреб і 
пов’язаних з ними факторів, що визначають поведінку працівників? 

а) особистісні 
б) змістовні 
в) групові 
г) процесуальні  

15. В основі якої теорії мотивації  лежить думка, що працівник не 
тільки суб’єктивно оцінює винагороду відповідно до затрачених 
зусиль, а й порівнює її з винагородою інших працівників, які 
виконують аналогічну роботу? 

а) теорія ієрархії потреб 

б) теорія справедливості 
в) модель Портера-Лоулера 
г) теорія очікувань 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1. Взає мозв'язок між мотивами та стимулами. 

2 . Змістовні та процесуальні теорії мотивації.  
3. Матеріальне стимулювання. 
4. Нематеріальне стимулювання. 
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