
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ АТЕСТАЦІЇ 

 ЗА ПРОФЕСІЄЮ«АДМІНІСТРАТОР» 

1. Що таке планування? 

2. Визначте, що таке об'єкт управління? 

3. Який важливий внесок у практику управління здійснили представники 

"школи наукового управління"? 

4. На який строк розробляються короткострокові плани? 

5. Що таке стратегія організації? 

6. Що означає поняття «Делегування»? 

7. Що таке стиль керівництва (управління)? 

8. Для якого типу керівника характерна поведінка, коли він надає своїм 

підлеглим майже повну волю у виборі завдань та контролю за ними? 

9. Що таке влада? 

10. На чому базується ліберальне керівництво? 

11. Що таке означає поняття «управлінське рішення»? 

12. Що таке персонал підприємства? 

13. Що означає поняття «Професія»? 

14. Що означає поняття  «Кваліфікація»? 

15. Що належить до зовнішніх джерел набору персоналу? 

16. Що належить до внутрішніх джерел набору персоналу? 

17. Що відноситься до основних типів конфлікту? 

18. Коли переважно виникають міжособистісні конфлікти? 

19. Які 3 основних види планів підприємства розрізняють залежно від 

тривалості планового періоду? 

20. Який вид планування на підприємстві охоплює річний період і є 

сукупністю планів за різними видами діяльності? 

21. З якою метою розробляється бізнес-план? 

22. Що означає ротація кадрів? 

23. Що таке «Атестаційний лист»? 

24. Означає поняття «перепідготовка кадрів»? 

25. Що таке трудовий стаж? 

26. Яка буває атестація працівників? 

27. Що таке атестація персоналу? 

28. У вигляді яких формулювань оформлюються підсумкові висновки 

атестаційної комісії? 

29. Коли проводиться засідання атестаційної комісії? 

30. Чи можна за допомогою атестації виявити ефективність виконання 

співробітниками своїх посадових обов'язків? 

31. Чи повинні бути конфіденційними результати атестаційної оцінки 

співробітників підприємства? 

32. Чи сприяє атестація співробітників їх професійному зростанню? 



33. Що може існувати всередині  трудового колективу? 

34. Які бувають трудові договори за строком дії? 

35. Що можна віднести до заходів зі зниження плинності кадрів на 

підприємстві? 

36. Що таке кар'єра в управлінні персоналом? 

37. Який вид атестації проводиться 1 раз у 3-5 років? 

38. Що регламентує вимоги до кваліфікації працівників? 

39. На які категорії поділяються всі джерела набору кадрів в організації? 

40. Які риси притаманні керівнику авторитарного типу? 

41. Які риси притаманні керівнику демократичного типу? 

42. Які риси притаманні керівнику ліберального типу? 

43. Як називається взаємне прийняття партнерів по спілкуванню та 

спільній діяльності, яке базується на подібності чи взаємній доповнюваності 

соціально-психологічних характеристик: мотивів, інтересів, установок, 

характерів, темпераментів? 

44. Що таке документ? 

45. Як називаються реквізити, що наносяться під час складання документа?      

46. Як називаються реквізити, що наносяться при виготовленні 

уніфікованої форми чи бланку? 

47. Як називаються площі, призначені для закріплення документа в 

технічних засобах зберігання, а також для нанесення спеціальних позначок і 

зображень? 

48. Як називається стандартний аркуш паперу з відтвореною на ньому 

постійною інформацією документа та місцем, залишеним для змінної? 

49. На які види за змістом поділяються документи?: 

50. Як за складністю поділяються документи? 

51. Які бувають за строками зберігання документи? 

52. На які види за походженням поділяються документи? 

53. На які види за місцем складання поділяються документи? 

54. Хто підписує постанову? 

55. Який документ називається ухвалою? 

56. Хто підписує наказ? 

57. За яких умов договір вважають укладеним? 

58. Яким чином викладається інформація про факти, події життя в 

автобіографії? 

59. Що таке заява? 

60. Хто очолює комісію з розслідування групових нещасних випадків або 

із смертельним наслідком?  

61. Чи зобов'язаний власник під час укладання трудового договору 

проінформувати громадянина про небезпечні та шкідливі чинники на його 

робочому мiсцi, про його права i пільги? 



62. Хто розслідує i бере на облік нещасні випадки із учнями у період 

практики на виробництві під керівництвом посадових осіб підприємства? 

63. Як часто проходять навчання i перевірку знань з охорони праці 

працівники, задіяні на роботах із підвищеною небезпекою ? 

64. Вкажіть послідовність відповідальності працівників за порушення 

законодавства з охорони праці? 

65. До якого виду відповідальності притягнено працівника, якщо йому 

оголошено догану? 

66. Хто проводить вступний інструктаж iз працівниками, новоприйнятими 

на роботу? 

67. Які виробничі чинники називаються небезпечними?  

68. Коли проводиться позаплановий (позачерговий) інструктаж з ОП? 

69. Як узагальнено називаються засоби захисту від небезпечних i 

шкідливих факторів: протигази, навушники, окуляри, ізолюючі костюми, 

спецодяг i взуття, каски? 

70. У якому випадку проводиться цільовий інструктаж з ОП? 

71. Що необхідно зробити під час надання першої допомоги у разі 

поранення, щоб зупинити кровотечу, запобігти зараженню тощо? 

72. Який термін зберігання акта про нещасний випадок на підприємстві за 

формою Н-1? 

73. При якому виді відповідальності відбувається відшкодування 

моральної шкоди завданої підприємством працівнику? 

74. Які виробничі чинники називається шкідливими? 

75. Як часто проходять навчання і перевірку знань з охорони праці 

працівники, задіяні на роботах без підвищеною небезпекою? 


