
Д е р ж а в н и й  у н і в е р с и т е т  т е л е к о м у н і к а ц і й  

 

К а ф е д р а  м е н е д ж м е н т у  

 

 

Затверджую: 

Завідувач кафедри менеджменту 

__________________проф. О.Є. Гудзь 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМАЛЕКС  

дисципліни 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2018 



Підготовлено д.е.н., професором кафедри менеджменту Лазоренко Л.В. 

 

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту протокол № 1 від 29 

серпня 2018 р. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лазоренко Л..В. Навчально-методичний комплекс дисципліни “Управління 

персоналом”. – К.:ДУТ, 2016. – 17 с. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета вивчення курсу полягає в опануванні наукового підходу до 

організації управління персоналом, методик проведення якісного відбору 

претендентів на відповідні посади, кваліфікованого узгодження кадрової 

політики зі стратегічними цілями організації, методів аналізу й оцінки роботи 

персоналу, мотивації праці та психологічних аспектів кадрової роботи. 

  

Завданнями дисципліни є: 

 дослідження поняття управління персоналу та управлінської праці і 

їх ролі та значення в сучасних економічних умовах; 

  вивчення методів і способів відбору та оцінки кадрів у системі 

кадрового планування; 

 розгляд різних концепцій теорії мотивації  персоналу та 

обґрунтування методів стимулювання праці за різних умов 

господарювання; 

 дослідження процесу ділової кар’єри та поняття лідерства; 

 аналіз особистої тактики менеджера та методів і стилів управління 

керівників організацій; 

 дослідження аспектів психологічного впливу на працівників 

підприємств. 

 

Предметом курсу є персонал підприємства, організації чи установи та 

процес управління ним.  

 

У процесі вивчення дисципліни “Управління персоналом” 

розглядаються такі теми: 

1. Теоретичні аспекти управління персоналом. 

2. Кадрове планування. Професійний відбір і наймання персоналу. 

3. Мотивація персоналу. 

4. Ділова кар’єра та лідерство. 

5. Особиста тактика та формування активного менеджера. 

6. Психологічні аспекти кадрової роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

 

 

Теми 

Кількість годин 

Лекції Прак-

тичні 

занят

тя 

Семі-

нар-

ські 

занят

тя 

Самостійна 

робота 

Разом 

1. Теоретичні аспекти управління 

персоналом 

2  3 6 11 

2. Кадрове планування. 

Професійний відбір і наймання 

персоналу 

4 4 3 4 15 

3. Мотивація персоналу 2 4 3 6 15 

4. Ділова кар’єра та лідерство 2 2 3 6 13 

5. Особиста тактика та формування 

активного менеджера 

2  3 6 11 

6. Психологічні аспекти кадрової 

роботи 

4 2 3 4 13 

Всього 18 12 18 32 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗМІСТ ДИСЦИПДІНИ 

 

 Тема 1. Теоретичні основи управління персоналом 

 
 Суть поняття системи управління персоналом. Формування концепції 

управління людськими ресурсами. Принципи побудови і завдання концепції  

управління персоналом. Нове управлінське мислення і створення концепції 

розвитку підприємства. 

 Поняття і значення управлінської праці в теорії управління персоналом. 

 Суть кадрової політики підприємства. Соціально-економічні складові 

нової кадрової політики. Значення сучасної кадрової служби в роботі 

організацій.  

 Економічна і соціальна роль сучасного бізнесу. Економічна і соціальна 

ефективність управління персоналом в сучасних умовах господарювання. 

Література: 1-4, 7, 11, 13, 14, 18. 
 

Тема 2. Кадрове планування.  Професійний відбір і наймання 

персоналу 

 
 Поняття кадрового планування. Мета організації при здійсненні 

кадрового планування. Основні завдання кадрового планування. Процес 

кадрового планування. Помилки кадрового планування. Проблеми кадрового 

планування на підприємстві. Філософія кадрового планування. Методи 

визначення необхідної чисельності кадрів на підприємстві. Брутто-потреба в 

персоналі. Нетто-потреба в персоналі. Етапи кадрового планування. Види 

кадрового планування на підприємстві. Фактори, що формують потребу 

підприємства в людських ресурсах. 

 Сутність процесу відбору і фактори, що впливають на нього. Критерії 

відбору. Посадова інструкція. Кваліфікаційна карта. Профіль особистості. 

Характеристика джерел відбору:  внутрішні і зовнішні джерела відбору.. 

Етапи процесу відбору. Оформлення трудової угоди. Зміст трудового 

контракту. Структура контракту.  

 Методи проведення ознайомлювальної співбесіди. Методи відбору 

кадрів на основі документів. Тестування як спосіб відбору претендентів. 

Методи оцінки кадрів. 

Література: 1-4, 7, 11, 12, 16, 18. 
 Тема 3. Мотивація персоналу 

 

 Сутність мотивації структура мотивації праці. Теорії мотивації. Школа 

“наукового управління”. Психологічні теорії. Змістовні теорії мотивації. 

Теорія мотивації А. Маслоу.  Теорія Д. МакКлелланда. Теорія Ф.Герцберга.  

процесуальні теорії. Теорія очікувань Теорія справедливості. Модель 

Портера-Лоулера. Теорії “ікс”, “ігрек”, “зет”.  

 Умови формування мотивів праці.  Вибір мотиваційної стратегії. 

Мотиваційні методи. 



 Стимулювання праці і його функції. Матеріальні і нематеріальні 

стимули. Правила мотивації. Заходи стимулювання і самопримусу. 

Література: 1-4, 7, 11, 13, 15, 17. 
 

 Тема 4. Ділова кар’єр та лідерство 

  

 Кар’єра: поняття та її етапи. Види кар’єри. Управління діловою 

кар’єрою. Просування працівників у фірмі. Управління кар’єрою персоналу 

на внутрішньо фірмовому ринку праці. Службово-професійне просування. 

Етапи службово-професійного просування. 

 Лідерство в побудові команди. Поняття лідерства. Роль команди в 

управлінні. Робота менеджера – лідера команди. Структура комнди. Завдання 

лідера щодо формування команди. Модель розвитку команди. Вибір лідера 

команди, проекту. Визначення потенціалу лідерства. Рівні та типи лідерства. 

Формування ефективного лідерства. 

Література: 1-4, 7, 8, 10. 
 

 Тема 5. Особиста тактика та формування активного менеджера 

 
 Методи впливу на персонал фірми. Методи виховання персоналу. 

Методи навчання персоналу. Методи психологічного впливу. Методи 

модифікації поведінки персоналу. Набір персоналу. Адаптація. Контроль. 

Плинність кадрів. Звільнення. 

 Підходи до управління персоналом. Концепція “людського ресурсу”.. 

Зміни в стилі і методах управління в умовах ринкових перетворень в Україні.  

 Різні стилі управління колективом. Особливості характеру, людські 

можливості. Забезпечення цілеспрямованого управління самим собою, своєю 

поведінкою, родом діяльності. Стилі і методи досягнення прогнозованих 

результатів. 

 Шляхи і способи формування активного менеджера. 

Література: 1-4, 7, 9, 12, 16. 
 

 Тема 6. Психологічні аспекти кадрової роботи 

 

 Людський фактор. Людина. Індивідуальність. Особистість. Характер. 

Темперамент. Види темпераменту. Здібність. 

 Група і групова психологія. Команда. Протидія змінам. Взаємини з 

важкими людьми. Міжособистісні відносини в колективі.  

 Методика “Визначення Цоє групи”. Методика “Визначення 

психологічного клімату колективу”. Соціометрична методика.  

 Етика службових і ділових відносин. Моральні аспекти 

розпорядницької діяльності. Особливості службової етики за ринкових умов. 

Література: 1-4, 7, 11, 13, 14, 18. 
 



ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ 

 

 Тема 1. Теоретичні основи управління персоналом 

1. Суть управління персоналом. 

2. Особливості управлінської праці. 

3. Принципи і завдання управління персоналом. 

4. Кадрова політика та її складові. 

 

Тема 2. Кадрове планування.  Професійний відбір і наймання 

персоналу 
1. Суть та стадії кадрового планування. 

2. Методи і завдання кадрового планування. 

3. Суть і форми відбору кадрів. 

4. Методи відбору й оцінки кадрів. 

 

 Тема 3. Мотивація персоналу 
1. Суть та значення мотивації. 

2. Змістовні теорії мотивації. 

3. Процесуальні теорії мотивації. 

4. Методи стимулювання праці персоналу. 

 

 Тема 4. Ділова кар’єр та лідерство 
1. Суть та види кар’єри. 

2. Основні етапи кар’єри. 

3. Суть та типи лідерства. 

4. Менеджер як лідер команди. 

 

 Тема 5. Особиста тактика та формування активного менеджера 

1. Методи впливу на персонал фірми. 

2. Формування складу персоналу фірми. 

3. Методи і стилі управління персоналом. 

4. Уміння керувати собою. 

 

 Тема 6. Психологічні аспекти кадрової роботи 
1. Поняття “людина” та “людський фактор”. 

2. Поняття “індивідуальність” та “особистість”. 

3. Поняття “характер” та “темперамент”. 

4. Методи дослідження міжособистісних відносин. 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ 

 

 Семінарське заняття   

 Тема 1. Теоретичні основи управління персоналом 
1. Суть управління персоналом. 

2. Управлінська праця та її особливості. 

3. Принципи системи управління персоналом. 

4. Завдання системи управління персоналом. 

5. Суть та складові кадрової політики. 

Література: 1-4, 7, 11, 13, 14, 18. 
 

Семінарське заняття  

Тема 2. Кадрове планування.  Професійний відбір і наймання 

персоналу 

1. Суть та особливості кадрового планування. 

2. Етапи кадрового планування 

3. Методи і завдання кадрового планування. 

4. Організація добору кадрів 

5. Методи відбору кадрів. 

6. Методи оцінки кадрів 

Література: 1-4, 7, 11, 13, 14, 18. 
 

Практичне заняття 1 

Тема 2. Кадрове планування.  Професійний відбір і наймання 

персоналу 
Розв’язати ситуаційне завдання щодо відбору й оцінки кадрів на певні 

посади умовного підприємства на основі резюме. 

 

Практичне заняття 2 

Тема 2. Кадрове планування.  Професійний відбір і наймання 

персоналу 
Розв’язати ситуаційне завдання щодо планування нетто і брутто 

потреби підприємства у  персоналі. 

 

Семінарське заняття  

 Тема 3. Мотивація персоналу 

1. Суть мотивації та класифікація мотивів. 

2. Теорія людських потреб А. Маслоу. 

3. Теорія зустрічних потреб Д. МакКлелланда. 

4. Двох факторна теорія мотивації Ф. Герцберга. 

5. Теорія очікувань В.Врума. 

6. Теорія справедливості А. Адамса. 

7. Модель Портера-Лоулера. 

8. Теорія “грек” Д. Макгрегора. 

9. Теорія “зет” В. Оучі. 



10. Методи стимулювання праці персоналу. 

Література: 1-4, 8, 10, 12. 
 

Практичне заняття 3 

 Тема 3. Мотивація персоналу 
Розв’язати ситуаційне завдання щодо нарахування премій 

 

Практичне заняття 4 

 Тема 3. Мотивація персоналу 
Розв’язати ситуаційне завдання щодо використання методу мотивації 

 

Семінарське заняття  

 Тема 4. Ділова кар’єр та лідерство 
1. Суть та основні підходи до лідерства 

2. Типи лідерів 

3. Влада як форма лідерства 

4. Суть та види кар’єри 

Література: 1-4, 6, 11, 15. 
 

Практичне заняття 5 

 Тема 4. Ділова кар’єр та лідерство 
Розв’язати ситуаційне завдання щодо вибору лідера проекту. 

 

Семінарське заняття 

 Тема 5. Особиста тактика та формування активного менеджера 
1. Методи виховання персоналу. 

2. Методи навчання персоналу. 

3. Методи психологічного впливу. 

4. Методи модифікації поведінки. 

5. Етапи формування складу персоналу фірми. 

6. Методи керівництва. 

7. Стилі управління. 

8. Уміння володіти собою. 

Література: 1-4, 5, 8, 10. 
 

Практичне заняття 6 

 Тема 6. Психологічні аспекти кадрової роботи 

Визначити психологічний клімат колективу за допомогою методики 

“Визначення психологічного клімату колективу”. 

 

Семінарське заняття  

 Тема 6. Психологічні аспекти кадрової роботи 
1. Методи психологічного впливу 

2. Методи керівництва 

3. Способи керівництва 



4. Методи модифікації поведінки 

Література: 1-4, 7, 11, 13, 14, 18. 
 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 
Самостійна робота студента призвана активізувати систематичну 

роботе студента, індивідуалізувати навчання, підвищити якість засвоєння 

навчальної дисципліни. 

Самостійна робота з навчальної дисципліни “Управління персоналом” 

включає: 

 підготовку до семінарських занять; 

 підготовку до практичних занять; 

 підготовку до поточного контролю знань студентів з окремих 

тем навчальної дисципліни; 

 підготовку до модульного контролю; 

 підготовки до підсумкового контролю знань; 

 написання рефератів 

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 
 

1. Ранні теорії мотивації праці персоналу. 

2. Сучасні теорії мотивації праці персоналу. 

3. Методи стимулювання праці персоналу. 

4. Методичні підходи до оцінки праці фахівців і керівників. 

5. Результати оцінки й організації оплати праці. 

6. Оцінки за результатами праці. 

7. Форми і системи оплати праці. 

8. Підвищення кваліфікації як форма додаткової підготовки  персоналу. 

9. Ділова гра як форма підготовки керівників до майбутньої посади. 

10. Професійний розвиток персоналу в умовах трансформації економіки. 

11. Управління кар’єкрою персоналу на внутрішньо фірмовому ринку 

праці. 

12. Американська модель побудови кар’єри. 

13. Японська модель побудови кар’єри. 

14. Історія вивчення лідерства. 

15. Основні підходи і теорії лідерства. 

16. Принципи і способи подолання опору змінам в організації. 

17. Закордонний підхід до формування команди в організації. 

18. Роль лідера у формуванні команди. 

19. Модель розвитку команди Дрекслера. 

20. Особиста тактика менежера. 

21. Психологічні аспекти управління персоналом. 

22. Міжособистісні відносини в колективі. 

23. Система управління персоналом організації, що розвивається. 



24. Економічні аспекти управління трудовими ресурсами в охороні 

здоров’я. 

25. Управління персоналом в торговій організації. 

 

ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА 

 
Індивідуально-консультативна робота є формою позааудиторної роботи 

викладача та студента. Студент може отримати індивідуальні консультації у 

години, визначені викладачем та затверджені на засіданні кафедри 

менеджменту. 

Отримати індивідуальні консультації студент може за бажанням при 

підготовці до: 

 семінарських занять; 

 практичних занять, які включають: 

 додаткові пояснення щодо лекційного матеріалу; 

 роз’яснення специфіки  теоретичного матеріалу, який відведено на 

самостійне опрацювання; 

 методики самостійної роботи з літературними джерелами; 

 методики вирішення ситуаційних  та розрахунково-аналітичних задач; 

 методики підготовки до рольової гри; 

 допомоги налагодження комунікацій в малих групах. 

 поточного контролю знань студентів з окремих тем навчальної 

дисципліни; 

 модульного контролю. Студент може отримати консультацію щодо 

виконання модульного наскрізного індивідуального або групового 

завдання; 

 підсумкового контролю знань. 

 

 

 

МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

 

З метою активізації навчально-пізнавальної діяльності, викладання 

курсу “Управління персоналом” передбачає застосування наступних методик 

активізації навчання: 



- проблемні лекції; 

- проблемні та аналітичні підходи при самостійній роботі 

студентів; 

- семінари-дискусії; 

- рольові та ділові ігри; 

- тренінги; 

- розрахунково-аналітичні та ситуаційні задачі; 

- кейси; 

- робота в малих групах;  

- виконання наскрізних індивідуальних завдань; 

- тощо. 

 

СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

А. Порядок організації поточного та підсумкового оцінювання знань 

студентів. 
 

Контроль знань студентів відбувається за результатами оцінювання 

теоретичних знань та практичних навичок протягом навчального семестру за 

результатами: 

 усних відповідей  практичних заняттях; 

 тестування; 

 участі в проблемних лекціях; 

 розв’язання ситуаційних та розрахунково-аналітичних задач; 

 обговорення конкретних ситуацій; 

 контролю поточної самостійної роботи; 

 виконанню наскрізного модульного завдання для малих груп; 

 атестацій; 

 іспиту. 

Курс “Управління персоналом” передбачає   застосування декількох 

форм  контролю знань студентів: 

 поточний контроль – передбачає виконання навчальної 

програми з дисципліни, як в аудиторний, так і в 

позааудиторний час, передбачений для самостійної роботи 

студентів та індивідуально-консультативної роботи з 

викладачем. Кожне опитування, тестування, робота на 

практичних заняттях, виконання домашньої самостійної 

роботи оцінюється за відповідними критеріями. 

 Модульний контроль: Модульний контроль представляє 

собою тестування або захист малими групами наскрізного 

модульного завдання.. 

Б. Оцінювання результатів поточного, рубіжного та підсумкового 

контролю знань. 

 



Рейтингова сума балів з навчальної дисципліни визначається як сума 

набраних студентом балів протягом семестру (за відвідування лекцій, 

практичних, семінарських занять, консультацій, виконання самостійної 

роботи, контрольних заходів тощо). 

Якщо студент не з’явився для виконання модульного контролю знань, 

йому виставляється нуль балів.  

Модульний контроль знань – передбачений даною робочою 

програмою і складає тестування (в першому модулі) або захист наскрізного 

модульного ситуаційного завдання  (в другому та третьому модулях). При 

оцінюванні знань враховується індивідуальний вклад кожного учасника 

малої групи. 

Тестування – перший модульний контроль проводиться методом 

тестування. Тестування використовується також як засіб поточного 

контролю. 

Оцінюється тестування за принципом кількості правильних 

відповідей, за  розрахунком представленим у таблиці. (Кількість тестів на 

одного студента – 20). 

До підсумкового контролю знань (іспит) допускається студент, який 

протягом навчального семестру має рейтинговий показник з усіх модулів не 

менше 60 балів. 

 

Шкала оцінювання знань 

Рейтинговий 

показник 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

90-100 

за
р
ах

о
в
ан

о
 

5 (відмінно) А (відмінно) 

82-89 4 (добре) В (дуже добре, вище за середнє, 

але з деякими помилками) 

75-81 4 (добре) С (добре, з декількома суттєвими 

помилками) 

68-74 3 (задовільно) D (посередньо, зі значними 

недоліками) 

60-67 3 (задовільно) Е (достатньо, виконання 

задовольняє мінімуму критеріїв 

оцінки) 

35-59 

н
е 

за
р
ах

о
в
ан

о
 2 (незадовільно) FE (незадовільно, з можливістю 

повторного складання) 

1-34  F (незадовільно, з обов’язковим 

повторним вивченням) 

 

 

 

 

 



Об’єктами  контролю є: 

 ступінь  засвоєння  матеріалу  нормативного  рівня, визначений  

шляхом  проведення  усних  опитувань  за  програмними  питаннями  

дисципліни; 

 активність, рівень  знань, оригінальність  та  аргументованість  

висловлених  поглядів, яскравість  і  змістовність  доповідей, виступів  і  

коментарів  студентів, продемонстровані  під  час  обговорення   виробничих  

ситуацій  та  дискусійних  питань  дисципліни; 

 ступінь  активності  студентів  та  якість  набутих  ними  в  процесі  

розв’язання  типових  задач  практичних  навичок  вибору  та  обґрунтування  

управлінських  рішень; 

 регулярність   відвідування   семінарських  і  практичних   занять. 

Основними  формами  здійснення  контролю є: 

 усні  опитування  на  лекціях  та  практичних   заняттях  за  

контрольними  програмними  питаннями  поточної  та  попередніх  тем; 

 оцінювання  рівня  виконання  письмових  домашніх  завдань; 

 перевірка практичних  навичок  розв’язання  типових  задач  і  

виробничих  ситуацій, набутих  студентами  в  процесі  вивчення  

дисципліни; 

 оцінювання  ступеня  активності  студентів  та  якості  їхніх  

виступів  і  коментарів  під  час  проведення  дискусій  на  практичних  

заняттях. 

   Для  оцінювання  рівня  відповідей  на  теоретичні  запитання  

використовуються  такі  критерії: 

 відмінний  рівень: всебічне  системне  і  глибоке  знання  

програмного  матеріалу;  чітке  володіння  понятійним  апаратом, методами, 

методиками  та  інструментами, передбаченими  програмою;  вміння  

використовувати  їх  для  вирішення  типових  проблем   операційного  

менеджменту; 

 задовільний  рівень: посереднє  знання  основного  програмного  

матеріалу;  володіння  лише  окремими  методами, методиками  та  

інструментами, передбаченими  програмою;  вміння  використовувати  їх  для  

вирішення  типових  проблем   операційного  менеджменту, допускаючись  

окремих   помилок; 

 незадовільний  рівень: значні  прогалини  у  знанні основного  

програмного  матеріалу; фрагментарне  володіння  базовими  поняттями, 

методиками  та  інструментами, допускаючись  при  їх   використанні 

принципових помилок; 

    Для  оцінювання  рівня  виконання  розрахунково-аналітичних  

завдань  застосовуються  такі  критерії: 

 відмінний  рівень: правильне  розв’язання  задачі  з  повним  

викладенням  порядку  розв’язання  та  глибокою  обґрунтованістю  відповіді  

за  результатами  розрахунків; 



 задовільний  рівень: а)правильне  розв’язання  задачі  з  повним  

викладенням  порядку  розв’язання   та  глибокою    обґрунтованістю  

відповіді  за  результатами  розрахунків; б)неповним  викладенням  порядку  

розв’язання   або  недостатньою обґрунтованістю  відповіді  за  результатами  

розрахунків. 

 незадовільний  рівень: неправильне  розв’язання  задачі  з  

неправильним   викладенням  міркувань  щодо  порядку  розв’язання. 

 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ  
 

1. Суть управління персоналом. 

2. Управлінська праця та її особливості. 

3. Принципи системи управління персоналом. 

4. Завдання системи управління персоналом. 

5. Суть та складові кадрової політики 

6. Суть та проблеми кадрового планування. 

7. Етапи кадрового планування. 

8. Методи кадрового планування. 

9. Види та фактори кадрового планування. 

10. Завдання кадрового планування. 

11. Суть та критерії відбору кадрів. 

12. Етапи та джерела відбору кадрів. 

13. Методи відбору та оцінки кадрів. 

14. Суть і значення мотивації персоналу. 

15. Класифікація мотивів. 

16. Змістовні теорії мотивації. 

17. Теорія людських потреб А. Маслоу. 

18. Теорія зустрічних потреб Д. МакКлелланда. 

19. Двох факторна теорія мотивації Ф. Герцберга. 

20. Процесуальні теорії мотивації. 

21. Теорія очікувань В.Врума. 

22. Теорія справедливості А. Адамса. 

23. Модель Портера-Лоулера. 

24. Теорія “грек” Д. Макгрегора. 

25. Теорія “зет” В. Оучі 

26.  Мотиваційні методи. 

27.  Методи стимулювання праці персоналу 

28.  Основні правила мотивації. 

29.  Суть та види кар’ри. 

30.  Моделі побудови кар’єри. 

31.  Основні етапи кар’єри. 

32.  Суть та основні підходи до лідерства. 

33.  Основні рівні лідерства. 

34.  Класифікація лідерства. 



35.  Типи лідерства за Л.Д. Кудряшовим. 

36.  Типи лідерства за Р. Уотерменом. 

37.  Класифікація управлінських ролей. 

38.  Класифікація груп менеджерів. 

39.  Лідер та його характеристика. 

40.  Поняття та стадії розвитку команди. 

41.  Методи виховання персоналу. 

42.  Методи навчання персоналу. 

43.  Методи психологічного впливу. 

44. Переконання як метод психологічного впливу. 

45. Методи модифікації поведінки. 

46. Етапи формування складу персоналу фірми. 

47. Принципи Р. Таусенда 

48. Методи керівництва. 

49. Стилі управління. 

50. Форми авторитарного управління. 

51. Уміння володіти собою 

52. Поняття “людина”,  “людський фактор”, “індивідуальність”. 

53. Поняття “особистість” та її компоненти. 

54. Поняття “характер”, “темперамент”, “здібність”. 

55. Типи темпераменту. 

56. Суть та методи дослідження міжособистісних відносин 

57. Методика “Визначення Цоє групи”. 

58.  Методика “Визначення психологічного клімату колективу”.  

59. Соціометрична методика. 

60. Етичні аспекти службових відносин. 
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