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ТТееммии  ддлляя  ппііддггооттооввккии  ддоо  ссккллааддаанннняя  ффааххооввиихх    
ааттеессттааццііййнниихх  ввииппррооббуувваанньь    

ддлляя  ввссттууппуу  ннаа  ннааввччаанннняя  ддлляя  ззддооббууттттяя  ооссввііттннььоо--ккввааллііффііккааццііййннооггоо  
ррііввнняя  ссппееццііаалліісстт  ззаа  ссппееццііааллььннііссттюю  77..0033005500550011  ““УУппррааввлліінннняя  ппееррссооннааллоомм  

ттаа  ееккооннооммііккаа  ппрраацціі””  
   

1. Управління персоналом  
1. Управління персоналом як галузь наукових знань та сфера практичної 

діяльності. 
2. Управління персоналом: історична ретроспектива та сучасні погляди. 
3. Методологія управління персоналом. 
4. Служба персоналу і кадрове діловодство. 
5. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу. 
6. Соціально-психологічні аспекти управління персоналом. 
7. Планування та формування персоналу, кадрова політика організації. 
8. Оцінювання персоналу. 
9. Мотивація і стимулювання персоналу. 
10.Розвиток персоналу: первинна професійна підготовка, підвищення 

кваліфікації та перенавчання. 
11. Управління умовами праці та робочим часом. 
12. Регулювання трудової діяльності. 
13. Економічна та соціальна ефективність управління персоналом.   
 

2. Економіка праці та соціально-трудові відносини  
1. Трудові ресурси та трудовий потенціал суспільства. Людський капітал. 
2. Праця як сфера життєдіяльності та основний фактор виробництва. 
3. Соціально-трудові відносини як система. 
4. Соціальне партнерство. 
5. Планування та організація праці. 
6. Продуктивність та ефективність праці. 
7. Політика доходів та оплати праці. 
8. Аналіз, звітність та аудит у сфері праці. 
9. Моніторинг соціально-трудової сфери. 
10. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин. 

3. Ринок праці  
1. Ринок праці в економічній системі. 
2. Інфраструктура ринку праці. 
3. Внутрішньофірмовий ринок праці. 
4. Індивідуальний та сукупний попит на робочу силу. 
5. Забезпечення зайнятості населення. 
6. Механізм функціонування ринку праці.  
7. Безробіття, його форми та причини. 
8. Правове забезпечення ринку праці. 
9. Активна і пасивна політика держави у сфері зайнятості 

  10. Органи державного впливу на ринок праці. 
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Зразок тестових завдань 

для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліст за спеціальністю 77..0033005500550011  “Управління персоналом  та 

економіка праці” 
 

Білет №1 

для складання фахових атестаційних випробувань 

при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за 

спеціальністю 77..0033005500550011  “Управління персоналом та економіка праці” 

 

1.  Методи управління персоналом як правило об’єднують у такі 
групи: 

 а. адміністративні, економічні, соціально-психологічні; 

 б. організаційно-розпорядчі, соціально-правові, особистісні; 

 в. економіко-статистичні, економіко-стратегічні, оперативні; 

 г. оперативні, тактичні, стратегічні. 

2.  Методологія менеджменту персоналу крім методів управлінського 
впливу містить: 

 а. методи управлінської праці; 

 б. методи управлінського самоврядування; 

 в. методи управлінської самовіддачі; 

 г. методи управлінської самореалізації. 

3.  До складу ресурсного забезпечення менеджменту персоналу не 
входить:   

 а. нормативно-правове забезпечення; 

 б. науково-методичне та інформаційне забезпечення; 

 в. кадрове, фінансове та матеріально-технічне забезпечення; 

 г. соціальне забезпечення. 

      4.  Управління – це: 

 а. процес впливу на діяльність окремого працівника, групи або 
організації в цілому задля досягнення поставлених цілей; 
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 б. процес особистісного розвитку керівника; 

 в. виконання певних дій ; 

 г. процес формування управлінського складу організації. 

      5.  Положення про відділ кадрів регламентує: 

 а. штатну чисельність працівників; 

 б. основні питання організації роботи даного підрозділу з урахуванням 
специфіки діяльності підприємства; 

 в. діяльність усіх підрозділів підприємства; 

 г. процедуру впровадження  новітніх технологій у виробничий процес. 
 

Структура екзаменаційної картки та порядок оцінювання 
Екзаменаційні картка складається з 50-ти тестових завдань, із питаннями з 

дисциплін “Управління персоналом”, “Економіка праці та соціально-трудові 

відносини”, “Ринок праці”, що внесені в програму. 

Кожне вірно розв’язане тестове завдання оцінюється в 2 бали.  

У разі наявності виправлень, декількох позначень або порожньої клітинки – 

відповідь не зараховується. 

Зарахування для навчання в Житомирський державний технологічний 

університет здійснюється за рейтинговою системою. Результати фахового 

вступного випробування оцінюються за 100-бальною шкалою від 100 до 200 

балів. У конкурсі може брати участь абітурієнт, робота якого оцінена в 124 і 

більше балів. 
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