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Самостійна робота студентів – це особлива форма навчальної діяльності, 

спрямована на формування самостійності студентів і засвоєння ними 

сукупності знань, вмінь, навиків, що здійснюється за умови запровадження 

відповідної системи організації всіх видів навчальних занять.  

Контрольна робота студентів – спланована, пізнавальна, організаційно і 

методично спрямована особиста діяльність без прямої допомоги викладача. 

Мета контрольна ї роботи студентів: 

- розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності 

студентів;  

- формування умінь і навичок самостійної розумової праці;  

- розвиток морально-вольових зусиль;  

- формування в студентів потреби безперервного самостійного 

поповнення знань як необхідної умови професійного становлення.  

Завдання контрольної роботи студентів:  

- навчання студентів самостійно працювати з різними джерелами 

інформації;  

- творче сприйняття і осмислення навчального матеріалу;  

- формування навичок щоденної навчальної самостійної роботи.  
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Рекомендації щодо виконання контрольної роботи  : 

1. Обрати одне теоретичне запитання з рекомендованого переліку згідно з 

порядковим номером у журналі. 

Під час виконання даного етапу студент повинен глибоко і всебічно 

розкрити зміст обраного питання, проаналізувати декілька літературних 

джерел, різні підходи до здійснення менеджменту на різних підприємствах, 

навести приклади. Зміст теоретичного матеріалу має відповідати сучасному 

рівню розвитку економічної науки. Студент повинен глибоко і всебічно 

висвітлити актуальність проблеми. Особливу увагу слід приділити дискусійним 

питанням управління персоналом. Якщо в економічній літературі відсутня 

єдина точка зору з питань, які досліджуються, слід навести думки кількох 

авторів, дати їх критичну оцінку та висловити свої міркування з даних питань. 

Це допоможе більш глибокому засвоєнню матеріалу. Навчальну літературу з 

вибраного теоретичного питання студент добирає як за рекомендованим 

списком літератури, так і самостійно. Особливу увагу слід звернути на 

періодичні наукові видання. Зібраний, вивчений і опрацьований матеріал з 

певного теоретичного питання має викладатися логічно, може бути поділений 

на кілька пунктів і підпунктів. Доцільним є використання наочного матеріалу: 

таблиць, рисунків, діаграм тощо.  

2. Розробити   тестові   завдання   ( 20    тестів)    з  варіантами  відповідей (4 

варіанти).  

Студент повинен скласти 20 тестових завдань в рамках тематики обраного 

теоретичного питання, що було розглянуто в першій частині індивідуального 

завдання. Тестове завдання має бути сформульовано у формі короткого 

судження (висновку), формулюється зрозумілою, чіткою мовою (Додаток В). 

Рекомендується починати складання завдань з формулювання правильної 

відповіді, це допомагає уникнути кількох правильних відповідей. Уникайте 

підказок у завданнях та зразках відповідей. Ці підказки допомагають вгадати 

правильну відповідь не володіючи достатнім рівнем знань та вмінь. З тексту 
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завдання необхідно виключити усі вербальні асоціації, що сприяють вибору 

правильної відповіді через вгадування. Такими підказками можуть бути: 

граматичні підказки, асоціативні слова та визначення (наприклад, у тестових 

завданнях закритої форми використання однакових жаргонних виразів чи слів у 

формулюванні тестового завдання і можливій відповіді), систематичне 

повторення деяких рис правильної відповіді (наприклад, у тестовому завданні 

закритої форми правильною найчастіше є найдовша за кількістю знаків 

відповідь). 

В основний текст завдання включається максимальна кількість інформації, 

що стосується проблеми. У варіантах відповідей не використовуються 

повторення слів та виразів, вони мають бути розміщені в основному тексті 

завдання. 

У завданнях не повинно бути завідомо хибних варіантів відповідей, що 

містять підказку, а також варіантів відповідей, що явно виділяються, чи 

відокремлених. Забороняється застосування усіх правильних чи усіх 

неправильних варіантів відповідей. Кожне тестове завдання має мати одну 

правильну відповідь. 

Серед варіантів відповіді має існувати лише одна правильна або найбільш 

правильна відповідь. Загальна кількість відповідей має бути не менше 

чотирьох. Варіанти відповіді повинні бути короткими, мати приблизно 

однакову довжину  і бути однаково привабливі для тих, хто тестується.  

У відповідях не рекомендується використовувати слова «усі», «ні одного», 

«ніколи» «завжди» і висловлювання «усі перераховані», «ні один із 

перерахованих», тому що вони сприяють вгадуванню правильної відповіді. 

Тестове завдання складається таким чином, щоб його основний текст та 

варіанти відповідей не були ключем для інших завдань. При складанні групи 

завдань, що відносяться до одного розділу, необхідно забезпечити незалежність 

завдань одне від одного, щоб правильність виконання одного завдання не 

залежала від правильності виконання іншого. 

3. Розробити посадову інструкцію згадно до порядкового номеру групи та 
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студента у журналі.  

Вимоги до складання посадової інструкції. Кожний студент повинен 

скласти посадову інструкцію та трудовий контракт відносно найму на роботу 

наступних посад згідно варіанту (варіант обирається згідно списку у журналі 

групи). 
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Перелік теоретичних запитань 

Група 1 
 

1. Методи професійного відбору персоналу.  

2. Розвиток персоналу як засіб забезпечення його конкурентоспроможності.  

3. Форми підвищення кваліфікації та перепідготовки робітників.  

4. Система неперервного навчання персоналу. 

5. Потреби людини як провідна ланка мотивації персоналу, їх класифікація.  

6. Об’єкти і суб’єкти управління персоналом.   

7. Сутність та показники соціальної ефективності управління персоналом. 

8. Система оцінювання персоналу та її види.  

9. Механізм реалізації стратегії та політики управління персоналом. 

10. Науково-методичне забезпечення управління персоналом.  

11. Функції спілкування в управлінні персоналом. 

12. Сутність, соціально-економічне значення і завдання розвитку персоналу.  

13. Основні напрями поліпшення умов праці на виробництві.  

14. Зміст і призначення Правил внутрішнього трудового розпорядку. 

15. Кадрове та нормативно-правове забезпечення ефективної діяльності 

персоналу. 

16. Стиль керівництва як категорія управління. 

17. Сутність і значення економічних методів управління персоналом. 

18. Сутність і значення правових методів управління персоналом. 

19. Роль систем оплати праці в посиленні мотивації трудової діяльності.  

20. Еволюція політики доходів і її вплив на стан матеріальної мотивації. 

21. Відбір, професійний відбір, підбір персоналу. Підбір посади. 

22. Чинники, які впливають на рівень матеріальної мотивації.  

23. Сутність та показники організаційної ефективності управління персоналом. 

24. Сучасні трактування сутності мотивації персоналу. 
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Перелік теоретичних запитань 

Група 2 
 

1. Місце мотивації персоналу в системі ринкових відносин.  

2. Модель комплексної оцінки персоналу. 

3. Професійно-кваліфікаційне просування керівників, професіоналів і фахівців. 

4. Об’єктивні й суб’єктивні чинники зміни потреб організації у персоналі.  

5. Функції та завдання служби персоналу.  

6. Роль служби персоналу у формуванні конкурентоспроможного персоналу. 

7. Сутність зворотного зв’язку, його значення для ефективного управління. 

8. Моделі поведінки керівників і типи керівників. 

9. Основні методологічні підходи  до управління  організацією і її персоналом. 

10.  Соціально-психологічні фактори трудової поведінки персоналу.  

11. Методи нематеріальної мотивації трудової діяльності. 

12. Матеріально-технічне забезпечення управління персоналом.  

13. Нормативно-правова база управління персоналом.  

14. Моделі лідерства. 

15. Характеристика пасивної політики управління персоналом.  

16. Принципи стратегії та політики управління персоналом. 

17. Оцінка персоналу і його діяльності, оцінка посади. 

18. Характеристика активної політики управління персоналом.  

19. Зміст і завдання стратегії та політики управління персоналом організації.  

20. Позитивний, прогресивний і негативний контроль. 

21. Сутність і значення адміністративних методів управління персоналом. 

22. Сутність та значення планування діяльності трудового колективу. 

23. Мотивування персоналу: визначення, способи, підходи. 

24. Зв’язки управління персоналом з внутрішнім і зовнішнім середовищем 

організації. 
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Перелік варіантів завдання для складання 

посадової інструкції та трудового контракту відносно найму на роботу  

Група 1 

1.Агент по постачанню  

2. Бухгалтер за розрахунком заробітної плати  

3. Бізнес-менеджер 

4. Директор по технічним питанням  

5. Начальник відділу зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)  

6. Генеральний директор підприємства торгівлі  

7. Заступник директора  

8. Директор по маркетингу  

9. Спеціаліст ЗЕД 

10. Начальник таможеного відділу 

11. Аналітик бізнес-процесів  

12. Директор по розвитку  

13. Начальник відділу банку  

14. Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку  

15. Начальник контрольно-ревізійного відділу  

16. Фахівець з відбору персоналу  

17. Керівник роздрібної мережі  

18. Керівник відділенням банку  

19. Менеджер по перевезеннях  

20. Менеджер по зовнішньоекономічних зв'язках  

21. Секретарь директора підприємства  

22. Економіст по матеріально-технічному постачанню  

23. Економіст по праці  

24. Фінансовий директор 
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Перелік варіантів завдання для складання 

посадової інструкції та трудового контракту відносно найму на роботу  

Група 2 

1. Адміністратор 

2. Асистент референта керівника підприємства  

3. Бухгалтер структурного підрозділу  

4. Бухгалтер-касира  

5. Бухгалтер-аналітик  

6. Директор по логістиці  

7. Заступник директора по комерційних питаннях  

8. Завідувач складом торгового підприємства  

9. Директор рекламного агентства  

10. Координатор по складських операціях  

11. Начальник планово-економічного відділу  

12. Заступника начальника відділу обліку  

13. Супервайзер 

14. Начальник кошторисно-договірного відділу  

15. Інкасатор 

16.Фінансовий менеджер 

17. Молодший консультанта  

18. Особистий помічник генерального директора  

19. Офіс-менеджер 

20. Менеджер (керівник) по зовнішньоекономічній діяльності  

21. Фахівець з підбору персоналу  

22. Фахівець з методів розширення ринку збуту 

23. Економіст 1-ої категорії відділу по роботі з клієнтами  

24. Фінансовий аналітик  

 

 



 10 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

Основна література 

 

1. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом. Навчальний 

посібник.-К.В.Д. „Професіонал”, 2006.-512с. 

2. Виноградський М.Д., Беляєва С.В., Виноградська А.М., Шканова О.М. 

Управління персоналом: Навч.посіб.-К.:Центр навчальної літератури,2006.-

504с. 

3.Гавкалова Н. Л. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2004. — 

276с.  

4. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: 

Навчальний посібник.-К., „Кондор”.-2003.-296с. 

5. Мурашко М. І. Менеджмент персоналу: Навч.-метод. посібник. — К. : 

Знання, 2002. — 311с. 

6. Трілленберг В. Менеджмент персоналу: Конспект лекцій і семінарів. — 

Т. : Економічна думка, 2000. — 78с. 

7. Храмов В. О. Основи управління персоналом: Навч.-метод. посіб. / 

Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2001. — 112с.  

8. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. 

Учебно-практическое пособие. Изд. 4-е перераб. и доп. – М.: ЗАО «Бизнес-

школа», «Интел-синтез», 2000. – 368с. 

9. Щёкин С.В. Основы кадрового менеджмента: Учебник. . – К.: МАУП, 

2008. – 288с. 

10. Янковська Л. А. Менеджмент персоналу: Підготовка та 

перепідготовка працівників підприємства: Навч. посіб. / Львівський ун-т 

бізнесу та права. — Л. : Видавництво Національного університету "Львівська 

по-літехніка", 2005. — 196с.  
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Додаткова література 

 

1. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами: 

офіційне видання станом на 1 квітня 2000 р. – Ужгород: Інформаційно-

видавниче агентство "ІВА", 2000.  

2. Андрушків Б.М. Основи теорії та практики управління. Львів: Світ, 

2000. – 202 с. 

3. Бирман Л.А. Управленческие решения: Учебное пособие. – М.: Дело, 

2004. – 208 с.  

5. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент. Підручник для студентів 

вищих закладів освіти. – Львів: "Магнолія плюс", 2004. – 352 с.  

7. Довгань Л.Є. Праця керівника або Практичний менеджмент: 

Навчальний посібник. – К.: "ЕксОб", 2002. – 384 с.  

9. Магура М.И., Курбатова М.Б. Оценка работы персонала. – М.: ЗАО 

Бизнес-школа „Интел-Синтез”. – 2001. 

8. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия:  Учебное пособие / 

Под ред,  П.В.  Шеметова. - М.:  ИНФРА - М; Новосибирск: НГАЭиУ, 2007. –  

312 с.  

10. Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: Навчально-практичний 

посібник. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. – 311 с.  

11. Менеджмент персоналу: Навч. посібник / За заг. ред. В.М. Данюка, 

В.М. Петюха. – К.: КНЕУ, 2004. - 236 c. 

12. Орбан-Лембирк Л.Е. Психологія управління: Посібник. – К.: 

Академвидав, 2003. – 568 с. 

13. Петюх В.М. Управління персоналом: Навч.-метод. посібник для 

самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2000.-436 c/ 

14. Управление персоналом организации: Практикум: Учеб. пособие / 

Под ред. д.э.н., поф. А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М, 2002. – 296 с. 

16. Храмов В.О., Бовтрук А.П. Основи управління персоналом: 

Навчально-методичний посібник. – К.: МАУП, 2001. – 112 с 
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Періодичні видання:  

- “Бізнес”; 

- “Проблемы теории и практики управления”; 

- “Персонал”; 

- “Україна: аспекти праці”; 

- “Управління персоналом”. 

 

Джерела Internet 

1. http://www.nbuv.gov.ua – Наукова бібліотека ім. Вернадського;  

2. http://www.management.com.ua – Менеджмент. Методологія та практика; 

3. http://www.pro-invest.com –Управління підприємством; 

4. http://www. – “Українська інвестиційна газета” 

5. http://www. – Менеджмент, економіка, фінанси; 

6. http://www. -”Ризик - менеджмент”; 

7. http://www. – Корпоративний менеджмент 
 

http://www.nbuv.gov.ua
http://www.management.com.ua
http://www.pro-invest.com

