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ВСТУП 
 

Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за освітнім рівнем  

«магістр» зі спеціальності 073 «Менеджмент», розроблена на підставі освітньо-професійної 

програми (ОПП) підготовки бакалаврів напряму підготовки «Менеджмент». Відповідно до ОПП 

на фахове вступне випробування виносяться такі дисципліни: економіка і фінанси підприємства; 

господарське право; маркетинг; менеджмент; операційний менеджмент; управління персоналом; 

самоменеджмент. 

 

 

Розділ 1. ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

1. Підприємство в соціально орієнтованій ринковій системі 
Підприємство як суб’єкт господарювання, його місце в системі ринкових відносин. 

Організаційно-економічні умови функціонування підприємств. Економічний суверенітет, 

самоокупність та самофінансування. Зовнішнє середовище функціонування підприємства. Ринок 

та його інфраструктура. Види підприємств та їх класифікація. Об’єднання підприємств [1-5].  

2. Планування діяльності підприємства 
Зміст та основні принципи планування діяльності підприємства. Поняття та види планів, 

систематизація планів підприємства. Залежність цілей господарювання від стадій життєвого циклу 

підприємства. Система планів економічного та соціального розвитку підприємства. Методи 

планування окремих показників господарсько-фінансової діяльності [1-8].  

3. Економічні характеристики продукції підприємства 
Загальна характеристика, систематизація та методи вимірювання продукції, що виробляє та 

реалізовує підприємство. Поняття «номенклатура» та «асортимент» продукції, що виробляється, 

«товарна», «валова», «чиста», «реалізована продукція», «валовий оборот підприємства». Товарна 

політика підприємства. Життєвий цикл товару та його значення для розробки товарної політики 

підприємства. Формування асортименту товарів та управління ним [1-10].  

4. Виробнича програма підприємства 
Зміст, завдання та місце виробничої програми в системі господарських планів підприємства. 

Фактори, що визначають обсяги виробництва та реалізації продукції. Визначення необхідного та 

можливого обсягів виробництва та реалізації продукції. Ресурсне забезпечення виробничої 

програми підприємства. Аналіз та планування обсягів реалізації продукції підприємства. 

Оперативне виробниче планування обсягів, ритмічності виробництва та сезонності продукції. 

Резерви зростання обсягів виробництва та реалізації продукції [3-5]. 

5. Виробнича потужність підприємства 
Поняття виробничої потужності підприємства та його структурних підрозділів, окремих 

ланок, основного виду обладнання. Динамічні показники виробничої потужності. Баланс 

виробничої потужності підприємства. Взаємозв’язок виробничої потужності та пропускної 

спроможності підприємства. Фактори, що впливають на ефективність використання виробничої 

потужності. Резерви зростання виробничої потужності підприємства [3-5]. 

6. Ресурсний потенціал підприємства 
Поняття та види економічних ресурсів. Поняття потенціалу і ресурсного потенціалу 

підприємства. Складові ресурсного потенціалу та їх взаємозв’язок. Взаємозв’язок окремих 

елементів ресурсного потенціалу підприємства. Чинники, що обумовлюють рівень використання 

ресурсного потенціалу підприємства [3-8]. 

7. Трудові ресурси підприємства 
Трудові ресурси підприємства та характеристика їх видів. Продуктивність праці робітників. 

Основні напрямки підвищення продуктивності праці та ефективності трудових ресурсів 

підприємства. Системи оплати праці. Тарифна система. Мінімальна заробітна плата. Державне 

регулювання мінімальної заробітної плати. Безтарифна система. Форми додаткової заробітної 

плати. Форми та системи преміювання на підприємстві. Соціальні виплати та пільги як 
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стимулюючий фактор продуктивності. Обґрунтування потреби підприємства у трудових ресурсах. 

Штатний розклад, його призначення та порядок складання. Методи планування фонду оплати 

праці. Шляхи раціоналізації витрат у складі фонду оплати праці підприємства [1-7, 43]. 

8. Майнові ресурси (активи) підприємства 
Класифікація активів підприємства. Поняття, склад та класифікація необоротних активів 

підприємства. Особливості необоротних активів підприємства як складової його ресурсів. 

Сутність, класифікація та особливості кругообороту основних засобів підприємства. Методичні 

інструменти оцінки стану, руху та ефективності використання основних засобів підприємства. 

Нематеріальні активи підприємства. Довгострокові фінансові інвестиції підприємства. Оборотні 

активи підприємства. Поняття та особливості кругообороту оборотних активів підприємства. 

Запаси як складова ресурсного забезпечення підприємства. Дебіторська заборгованість як 

складова економічних ресурсів підприємства. Сутність і класифікація грошових активів 

підприємства та їх еквівалентів. Відмітні особливості грошових активів як складової майнових 

ресурсів підприємства. Резерви прискорення оборотності активів підприємства [4-8, 44].  

9. Фінансові ресурси (капітал) підприємства  
Фінансові ресурси підприємства: сутність, склад, класифікація та джерела формування. 

Кругооборот фінансових ресурсів підприємства в перебігу формування його капіталу. Капітал як 

складова ресурсів підприємства. Класифікація капіталу підприємства. Власний капітал 

підприємства. Особливості формування в залежності від основних характеристик підприємства. 

Позиковий капітал підприємства. Особливості формування в залежності від основних 

характеристик підприємства. Особливості, форми та інструменти банківського та небанківського 

кредитування підприємства. Поняття структури та вартості капіталу підприємства. Аналіз капіталу 

підприємства. Планування обсягу та структури капіталу підприємства [3-5].  

10. Поточні витрати підприємства та собівартість продукції 
Сутність понять витрати, поточні та капітальні витрати підприємства, виробнича собівартість 

продукції, послуг та робіт. Класифікація поточних витрат. Показники собівартості продукції та 

порядок їх обчислення. Калькулювання повних витрат на виробництво продукції та послуг. 

Фактори, що впливають на формування поточних витрат підприємства. Шляхи раціоналізації 

складу витрат підприємства. Кошторис витрат виробництва: поняття, склад та методика 

складання. Резерви раціоналізації поточних витрат підприємства [6-9, 42]. 

11. Доходи та цінова політика підприємства 
Доходи підприємства в системі економічних показників його діяльності. Класифікація 

доходів підприємства. Сутність, механізм формування доходів від операційної діяльності 

підприємства. Особливості формування доходів від операційної діяльності в окремих галузях 

господарювання. Фактори, що впливають на доходи від операційної діяльності. Цінова політика 

підприємства як фактор формування його доходів від реалізації продукції: сутність та етапи 

розроблення. Характеристика ціноутворюючих факторів. Методи ціноутворення [3-9].  

12. Фінансові результати діяльності підприємства 

Поняття, види та класифікація фінансових результатів діяльності підприємства. Сутність, 

функції та значення прибутку, джерела його утворення. Механізм формування чистого прибутку 

підприємства. Показники рентабельності підприємства. Резерви зростання прибутку підприємства. 

Використання чистого прибутку підприємства [2-6, 43]. 

13. Ефективність діяльності та методичні засади її оцінки 

Поняття ефекту як результату діяльності підприємства, аналітичного показника і критерію 

оцінки діяльності підприємства. Види ефекту. Ефективність діяльності підприємства. Поняття та 

систематизація показників ефективності діяльності підприємства. Напрями підвищення 

ефективності діяльності підприємства [5-10, 44]. 

14. Фінансово-майновий стан підприємства та методи його оцінки 

Фінансово-майновий стан підприємства. Горизонтальний (трендовий) аналіз. Вертикальний 

(структурний) аналіз. Порівняльний (просторовий) аналіз. Аналіз фінансових коефіцієнтів (R-

аналіз). Факторний аналіз. Сутність понять ліквідності та платоспроможності підприємства. 

Показники оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства. Сутність поняття фінансової 
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стійкості підприємства. Показники оцінки фінансової стійкості та ділової активності 

підприємства. Комплексне оцінювання фінансово-майнового стану підприємства. Інтегральна 

оцінка фінансово-майнового стану підприємства. Послідовність етапів її оцінки [1-5]. 

15. Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація (реструктуризація) 

підприємств у процесі розвитку 

Поняття «розвиток». Видова класифікація процесів розвитку. Еволюційна та революційна 

концепції розвитку підприємств. Основні форми розвитку підприємства. Концепції розвитку 

підприємств. Сучасні моделі розвитку підприємств. Методичний інструментарій аналізу процесів 

розвитку на підприємстві. Сучасна характеристика та організаційні форми трансформації 

підприємств (організацій) та об’єднань [7].  

16. Економічна безпека підприємства та його антикризова діяльність 

Фактори, що обумовлюють виникнення кризи. Банкрутство підприємства як результат 

розвитку кризових явищ в його діяльності. Процедура розгляду та прийняття рішення у справі про 

банкрутство підприємства. Черговість задоволення вимог кредиторів у процесі ліквідаційної 

процедури. Цілі та форми санації. Класифікація санаційних заходів. Система показників 

економічної безпеки підприємства. Оцінювання рівня економічної безпеки підприємства [3-5].  

 

Перелік рекомендованої літератури 
1. Фінанси підприємств: навчальний посібник для ВНЗ / М.М. Александрова, Н.Г. Виговська, 

Г.Г. Кірейцев та ін. Під заг. ред. Г.Г. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002. – 268с. 

2. Фінанси: навчальний посібник / В.С. Загорський, О.Д. Вовчак, І.Г. Благун, І.Р. Чуй. – К.: 

Знання, 2006. – 247с. 

3. Фінанси: навчальний посібник для ВНЗ / П.К. Бечко, Л.Д. Тулуш, В.П. Бечко, П.М. Боровик. – 

Львів: Новий Світ-2000, 2011. – 345с. 

4. Экономика предприятия (фирмы), Учеб. пособие для вузов / А.С. Пелих, Т.А. Высоцкая, 

В.М. Джуха и др. – М.; Ростов н/Д: Изд. Центр "МарТ", 2004. – 512 с. 

5. Экономика предприятия (фирмы): учебник для вузов / О.И. Волков, О.В. Девяткин, 

Н.Б. Акуленко и др.; Рос. экон. акад. им. Г.В. Плеханова. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 601 с. 

6. Экономика предприятия (фирмы): учебное пособие для вузов / А.С. Пелих, Т.А. Высоцкая, 

В.М. Джуха и др. – М.: Эксмо: Наука-Пресс, 2006. – 464 с. 

7. Экономика предприятия: Учебник для вузов / В.Я. Горфинкель, Е.М. Купряков, В.А. Швандар 

и др. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 718с. 

8. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Е.В. Арсенова, Я.Д. Балыкова и др.; Под ред., 

Н.А. Сафронова. – М.: Юристъ, 2003. – 608с. 

9. Экономика предприятия: курс лекций / О.И. Волков, В.К. Скляренко. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 

280с. 

10. Экономика предприятия: сборник задач: учебное пособие для вузов / Н.Ф. Ревенко, 

А.Г. Схиртладзе, К.Д. Гайворонская и др. – М.: Высшая школа, 2007. – 191с. 

 
 

РОЗДІЛ 2. МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Система відносин в організації як 

предмет вивчення менеджменту. Менеджмент як система наукових знань. Менеджмент як 

мистецтво управління. Методи досліджень [11-14]. 

2. Історія розвитку менеджменту 

Передумови виникнення науки управління. Парадигми менеджменту. Класичні та неокласичні 

теорії менеджменту. Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні [14-16, 45]. 

3. Закони, закономірності та принципи менеджменту 

Характеристики інтегрованих підходів до управління: процесний підхід; системний підхід; 

ситуаційний підхід. Закони і закономірності менеджменту. Сутність, природа та роль принципів 
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менеджменту в досягненні мети організації. Класифікація принципів менеджменту. Взаємозв’язок 

між принципами менеджменту [11-13]. 

4. Функції та методи менеджменту 

Поняття функцій принципів менеджменту. Функції принципів менеджменту  як види 

управлінської діяльності. Особливості формування функцій менеджменту. Класифікація і 

характеристика функцій менеджменту. Загальні та конкретні функції менеджменту. Механізм 

реалізації конкретних функцій менеджменту на засадах використання загальних. 

Сутність та класифікація методів менеджменту. Методи менеджменту як сукупність способів 

впливу керуючої системи управління на керовану. Методи менеджменту як результат виконання 

функцій менеджменту. Економічні методи менеджменту. Адміністративні методи менеджменту. 

Соціально-психологічні методи менеджменту. Механізм взаємодії методів, принципів та функцій 

менеджменту [13-16, 46].  

5. Процес управління 

Процес управління як сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих функцій, методів, 

управлінських рішень та інших категорій менеджменту. Мета управлінського процесу, його 

учасники, предмет, засоби здійснення. Управлінський цикл. Управлінські процедури: 

цілевизначення, інформаційне забезпечення, аналітична діяльність, вибір варіанту дій, реалізація 

рішення, зворотний зв’язок. Особливості процесу управління: безперервність, нерівномірність, 

циклічність, послідовність, надійність. 

Управлінське рішення як результат управлінської діяльності. Класифікація управлінських 

рішень. Умови прийняття управлінських рішень. Фактори, що впливають на процес прийняття 

управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень. Взаємозалежність рішень. 

Підходи до прийняття рішень. Різновиди технологій прийняття рішень. Якість управлінських 

рішень. Класифікація методів обґрунтування та прийняття управлінських рішень [11-16, 47]. 

6. Планування як загальна функція менеджменту 

Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їхній взаємозв’язок. 

Основні елементи системи планування. Етапи процесу планування. Політика, правила, процедури. 

Класифікація цілей організації. Процес постановки цілей [11-14]. 

7. Організування як загальна функція менеджменту 

Сутність функції організування та її місце в системі управління. Поняття та складові 

організаційної діяльності. Повноваження, обов’язки, відповідальність. Процес делегування 

повноважень і відповідальності. Типи повноважень: лінійні, функціональні. Вертикальна та 

горизонтальна структуризація управління. Скалярний процес. Вертикальна координація: прямий 

контроль, стандартизація. Горизонтальна координація: взаємні комунікації, тимчасові робочі 

групи, комісії. Департаменталізація. Взаємодія структур організації [12-15]. 

8. Мотивування як загальна функція менеджменту 

Значення людського фактора в управлінні організацією. Психологічні та фізіологічні 

особливості працівника. Поняття мотивування. Принципи врахування інтересів у мотивації. 

Взаємозв’язок потреб, спонукань, цілей і винагород працівника в процесі мотивування. Теорії і 

моделі процесів мотивування. Зіставлення теорій мотивування. Засоби мотиваційного впливу. 

Стимулювання праці [11-15]. 

9. Контролювання як загальна функція менеджменту 

Поняття контролювання та його місце в системі управління. Принципи, цілі функції 

контролювання. Етапи процесу контролювання. Модель процесу контролювання. Процес 

контролювання. Зворотний зв’язок під час контролю. Види управлінського контролювання [15-

16]. 

10. Регулювання як загальна функція менеджменту 

Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види регулювання. Етапи 

процесу регулювання [14-16]. 

11. Інформація і комунікації в менеджменті 

Інформація, її види та роль в менеджменті. Носії інформації. Класифікація інформації. 

Вимоги, що висуваються до інформації. Поняття і характеристика комунікацій. Різновиди 
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«внутрішніх» та «зовнішніх» комунікацій. Перешкоди в комунікаціях. Зворотний зв’язок в процесі 

комунікацій. Засоби комунікацій, їх переваги та недоліки. Комунікаційний процес, елементи та 

етапи процесу. Моделі комунікаційного процесу. Комунікаційні перевантаження [14-15, 46]. 

12. Керівництво та лідерство 

Поняття та загальна характеристика керівництва. Керівництво як об’єднувальна функція 

менеджменту. Основні фактори та визначальні аспекти керівництва. Основи керівництва: вплив, 

лідерство, влада. Адаптивне керівництва. Влада як елемент примушення. Форми впливу та влади. 

Теорії лідерства. Типологія лідерів. Поняття стилю керування та континууму стилів керівництва. 

Характеристика та класифікація стилів керування. Фактори та передумови формування стилів 

керівництва. Критерії оцінки стилю менеджера. Загальна характеристика моделі сучасного 

менеджера [12-16]. 

13. Ефективність менеджменту 

Видова класифікація ефективності організації: індивідуальна, групова, загально-

організаційна. Особливості оцінки різновидів ефективності. 

Концепція визначення ефективності менеджменту в організації. Підходи до оцінки 

ефективності менеджменту в організації. Економічна, організаційна та соціальна ефективність 

менеджменту. Система показників економічної, організаційної та соціальної ефективності 

менеджменту. Напрями підвищення ефективності управління організацією. Сутність та різновиди 

відповідальності та етики у менеджменті. 

Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з 

боку організації. Сутність та значення соціальної поведінки менеджменту. Культура менеджменту 

[13-16, 47]. 

Перелік рекомендованої літератури 
1. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Перс. С англ. – М.: Дело, 

2001. – 702 с. 

2. Афанасьєв М.В., Шемаєва Л.Г., Шерлока В.С. Основи менеджменту: Навчально-

методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Х. : ВД «Інжек», 2007. – 484 с. 

3. Мазаракі А.А. Менеджмент : теорія і практика: навч.посіб. / А.А. Мазаракі, Г.Є. Мошек, 

Л.А. Гомба та ін. – К.: Атіка, 2007. – 564 с. 

4. Мартыненко М.М. Основы менеджмента:  учебное пособие: К.: Каравелла, 2006. – 787 с. 

5. Соснин А.С., Мельниченко Л.В. Основы теории и практики менеджмента: Консп. лекций. – 

К.: Изд-во Европ. Ун-та, 2005. – 216 с.  

6. Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика: підручник для вузів. – 

Тернопіль: Карт-бланш, 2007. – 456 с. 

 

РОЗДІЛ 3. ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Сутність та зміст операційного менеджменту 
Сутність, мета та завдання операційного. Місце операційного менеджменту у системі 

управління підприємством. Питання, які вирішує операційний менеджмент. Виробнича 

(операційна) система. Сутність "входу" та "виходу" системи. Типи операційних підсистем. 

Поняття операції та операційної функції. Операції, як види діяльності. Виробництво, поставки, 

транспортування та сервіс. Тетраедр операцій. Матеріальні потоки. Моделі "Виробництво та 

поставки". Моделі «транспортування та сервіс”. Можливі конфігурації сервісної діяльності [17-21, 

48]. 

2. Операційна стратегія та конкурентоспроможність 
Сутність та призначення операційної стратегії. Операційні пріоритети сутність методики 

SWOТ-аналіз. Конкурентоспроможність організації. Виражена компетентність. Конкретні 

пріоритети. Поняття "цінність" продукції. Заходи щодо підвищення конкурентоспроможності 

організації [17-19, 49]. 

3. Планування виробничих потужностей 

Поняття виробничої потужності. Найкращий оперативний рівень (проектна виробнича 
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потужність). Довгострокове, середньострокове та короткострокове планування виробничих 

потужностей. Концепції планування потужностей. Планування завантаження потужностей. 

Збалансованість операційної системи. Зовнішні джерела підвищення виробничих потужностей. 

Визначення потреби у виробничій потужності. Використання методу "дерева рішень" для оцінки 

альтернативних варіантів зміни потужності [17-20]. 

4. Управління товарно-матеріальними запасами 
Сутність товарно-матеріальних запасів. Призначення та типи запасів. Витрати, які пов'язані з 

підтримкою запасів. Оптимальний розмір замовлення. Основні системи управління запасами. 

Модель з фіксованим обсягом і модель з фіксованим терміном. Виробнича система "точно і 

вчасно". Сутність, призначення та параметри системи. Система управління виробництвом 

"Канбан". Принципи роботи з персоналом [18-20]. 

5. Управління якістю 
Визначення якості. Якість розробки, якість відповідності, якість виробництва. Ціна якості. 

Основні складові ціни якості продукції. Системи управління якістю. Реактивний та попереджуючий 

підходи до контролю якості. Статистичний контроль якості. Управління тотальною якістю. 

Статистичний контроль процесів. Гуртки якості. Міжнародні стандарти ІSО 9000 та сертифікація 

продукції [17-19, 47]. 

6. Оперативне управління виробництва 
Призначення та склад елементів системи оперативного управління. Оперативно-виробниче 

планування. Календарне планування. Функції оперативного планування виробництва. 

Диспетчеризація та оперативне розпорядництво. Функціонування диспетчерської служби [17-21, 

48]. 

7. Розробка послуг 
Сутність і характеристики послуг. Сучасний погляд на управління сервісом. Операційна 

класифікація послуг. Основні положення проектування сервісних організацій. Сервісна стратегія: 

спрямованість та переваги. Пріоритети у сфері послуг. Інтеграція маркетингових і операційних 

функцій для досягнення конкурентної переваги. Типи сервісних систем: методи поточної лінії, 

самообслуговування та індивідуальний підхід [17-21]. 

 

Перелік рекомендованої літератури 
1. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент. Навч. посібник. – 

К.: ЦУЛ, 2003. – 532с. 

2. Курочкин А.С. Операционный менеджмент: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2000. – 144с. 

3. Сосін О.С., Казарцев В.В. Виробничий і операційний менеджмент: Навч. посібник. – К.: 

ЄУФ1МБ, 2001. – 147 с. 

4. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент: Учебник. – М., 1997. – 345 с. 

5. Максимцев И.А., Пивоваров С.Э., Рогова И.Н., Хутиева Е.С. Операционный менеджмент: 

Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. – СПБ.: Питер, 2011. – 544с.  

 

 

РОЗДІЛ 4. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

1. Персонал організації як об'єкт менеджменту 
Предмет, об'єкт і завдання навчальної дисципліни. Організація як соціальний інститут. Схема 

організації та її зв’язки з зовнішнім середовищем. Персонал організації. Класифікатор професій 

ДК 003-08. Структура персоналу організації. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу. 

Нормативно-правова база менеджменту персоналу. Науково-методичне забезпечення 

менеджменту персоналу. Інформаційна база та кадрове забезпечення менеджменту персоналу. 

Матеріально-технічне і фінансове забезпечення менеджменту персоналу [22-29]. 

2. Методологія управління персоналом організації 
Концепція, принципи та методи управління персоналом фірми. Кадрова політика. Фактори 

впливу на кадрову політику. Кадрові стратегії, види кадрових стратегій в залежності від стратегій 
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організації. Формальна та неформальна системи управління персоналом. Відмінності в системах 

управління персоналом в залежності від моделі ринку праці. Функції управління персоналом 

організації. Сфери управління персоналом організації. Система лінійного та функціонального 

управління персоналом [23-28, 50]. 

3. Конкурентоспроможність персоналу як об'єкт стратегічного управління 

організації 
Сутність, види та показники конкурентоспроможності персоналу.  Основні завдання 

планування, організації та розвитку персоналу. Принципи і складові управління персоналом, 

взаємозв’язок стратегії розвитку персоналу і стратегії управління організацією. Складові 

конкурентоспроможності персоналу, вдосконалення управління конкурентоспроможністю 

персоналу в умовах ринкових відносин [22-30]. 

4. Управління розвитком персоналу в організації 
Сутність і складові проекту розвитку персоналу, концепція адаптивного управління розвитком 

персоналу організації. Характеристики адаптації системи розвитку персоналу. Види проектів 

розвитку персоналу. Складання проекту розвитку персоналу в організації, прогнозування його 

наслідків і потенційної ефективності. Контроль виконання проекту розвитку персоналу в організації, 

оцінка ефективності реалізації проекту, сучасний стан управління розвитком персоналу. Організація 

системи розвитку персоналу на підприємстві. Особливості організації системи підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу на великих, середніх і малих підприємствах. 

Технологія процесу професійного навчання персоналу в організації. Визначення потреби 

підприємства у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації персоналу. Зміст, форми та 

методи професійного навчання персоналу [24-32]. 

5. Маркетинг персоналу. Джерела інформації та нормативно-правові акти з 

управління персоналом 
Сутність маркетингу персоналу, його роль у розвитку працівників організації в умовах ринкової 

економіки. Принципи маркетингу персоналу. Зовнішні та внутрішні фактори, що визначають 

напрями маркетингу персоналу. Облік якостей особового складу керівників, професіоналів, 

фахівців, технічних виконавців і робітників в організації, що характеризують їх розвиток. Державна 

статистична та оперативна звітність з управління та розвитку персоналу, довідник кваліфікаційних 

характеристик професій працівників. Законодавчі та нормативні акта з питань розвитку персоналу в 

Україні [25-31, 49]. 

6. Економічні аспекти управління персоналом 
Інвестиції в персонал. Складові витрат на персонал відповідно до методик визначення вартості 

робочої сили. Фактори, що впливають на обсяги витрат організації на персонал, аналіз і розрахунок 

планових витрат на персонал. Зовнішні та внутрішні витрати на персонал. Види витрат на 

підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації персоналу. Методологічні підходи до 

визначення ефективності професійного навчання персоналу. Соціальна ефективність професійного 

навчання персоналу. Система показників та оцінка економічної ефективності професійного 

навчання персоналу [26-32]. 

7. Прогнозування і планування потреб у персоналі 
Визначення поточної та перспективної потреби організації у персоналі. Специфіка аналізу, 

планування і прогнозування потреб у персоналі в умовах ринкової економіки. Методи визначення 

професійного та кваліфікаційного складу робітників на підприємстві. Розрахунок професійно-

кваліфікаційної структури робітників. Особливості розрахунку структури фахівців у розрізах 

спеціальностей та рівнів кваліфікації. Балансові розрахунки додаткової потреби в робітниках і 

фахівцях та джерел забезпечення її на підприємстві. Прогнозування додаткової потреби 

підприємства у персоналі на рівнях адміністративного району, міста та області [25-29].  

8. Кадрова служба і кадрове діловодство 
Кадрова служба як засіб реалізації кадрової політики. Функції та завдання кадрової 

служби. Права, обов’язки й відповідальність керівника кадрової служби. Основні типи 

організаційної структури кадрової служби. Співробітництво кадрової служби з іншими 

структурними підрозділами організації. Номенклатура справ з кадрового діловодства. Склад 
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кадрової документації та її призначення. Документальне забезпечення обліку та руху кадрів. 

Ведення особових справ. Облік особового складу організації. Комп’ютеризація кадрового 

діловодства [24-30, 50]. 

9. Регламентація посадових обов'язків і визначення вимог до персоналу 
Типова посадова інструкція керівників, фахівців і технічних виконавців, опис робочих місць 

робітників. Сутність і зміст кваліфікаційних карт, карт компетенцій. Використання 

професіограм, трихограм і професіокарт для визначення напрямів професійного розвитку 

фахівців і керівників. Поняття і завдання ділового оцінювання персоналу підприємства 

Застосування результатів ділового оцінювання персоналу у плануванні, організації та його 

розвитку на підприємстві. Вимоги до здійснення ділового оцінювання персоналу, порядок 

розроблення програм ділової оцінки персоналу підприємства Взаємодія служби управління 

персоналом підприємства зі спеціалізованими фірмами, організаціями і центрами зайнятості 

щодо визначення вимог з проведення виробничої адаптації працівників [25-28]. 

10. Атестація персоналу як метод його оцінювання та розвитку 
Атестація як особливий метод оцінювання персоналу. Причини, що зумовлюють 

суб’єктивний характер атестації персоналу. Сучасні форми атестації персоналу організації. 

Індивідуальний план розвитку та особисті цілі працівника. Роль керівника у здійсненні атестації 

підлеглих працівників. Процедура проведення атестації персоналу на підприємстві. 

Взаємозв’язок атестації зі стратегією управління конкурентоспроможністю персоналу 

організації. Особливості проведення атестації державних службовців, педагогічних і наукових 

працівників. Зарубіжний досвід здійснення атестації, нетрадиційні підходи в атестації персоналу 

організації. Особливості проведення «360° атестації». Застосування психологічних методів 

оцінки персоналу підприємства під час атестації [26-31]. 

11. Планування та організація підвищення кваліфікації і перепідготовки керівників і 

фахівців 
Здійснення планування та організації підвищення кваліфікації і перепідготовки керівників і 

фахівців на підприємстві в умовах ринкової економіки. Роль держави у проведенні 

підвищення кваліфікації і перепідготовки фахівців. Навчальні заклади, що здійснюють 

післядипломну освіту керівників і фахівців. Організація систематичного самостійного навчання 

керівників і фахівців на підприємстві. Планування навчання персоналу з вищою освітою на 

виробничо-економічних семінарах, особливості короткострокового навчання керівників і 

фахівців. Планування та організація тривалого періодичного підвищення кваліфікації керівників і 

фахівців на підприємстві [22-28].  

1.2 Планування трудової кар’єри і роботи з кадровим резервом 
Ділова кар’єра працівників та планування її в сучасних умовах на підприємстві. Цілі  ділової 

кар’єри працівника. Класифікація типів ділової кар’єри. Система управління і планування 

ділової кар’єри персоналу на підприємстві. Завдання та принципи, організація професійно-

кваліфікаційного просування і планування ділової кар’єри працівників в організації. 

Внутрипрофесійне, міжпрофесійне, лінійно-функціональне і соціальне просування робітників. 

Планування та розвиток кар’єри фахівців і керівників у сучасній організації. Горизонтальне, 

вертикальне и комплексне просування фахівців і керівників, планування і підготовка резерву 

керівників на підприємстві. Основні завдання формування кадрового резерву. Етапи формування 

резерву керівників підприємства. Основні форми роботи з підготовки резерву керівників [22-26]. 

 

Перелік рекомендованої літератури 
 

1. Беляцкий Н.П. Управление персоналом. Учеб. пособие для вузов. – Минск: 

Экоперспектива, 2003. – 352с. 

2.  Егоршин А.П. Управление персоналом. Учебник для вузов. – Н.Новгород: НИМБ, 2003. 

– 720с. 

3.  Кибанов А.Я. Управление персоналом организации. Учебник для вузов. Гос. ун-т 

Управления. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 638с. 
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4. Кибанов А.Я. Управление персоналом. Регламентация труда: Учеб. пособие. 

А.Я. Кибанов, Г.А. Мамед-Заде, Т.А. Родина / Под ред. А.Я. Кибанова. Гос. ун-т упр. – М.: 

ЭКЗАМЕН, 2003. – 480с. 

5. Музыченко В.В. Управление персоналом. Лекции. Учебник для вузов. – М.: ИЦ 

"Академия", 2003. – 528с. 

6. Мурашко МЛ. Менеджмент персоналу: Навч.-практ. посіб. – К.: Знання, 2002. – 311с. 

7. Психология в управлении человеческими ресурсами: Учебное пособие / Т.С. Кабаченко. 

– СПб.: Питер, 2003. – 400с. 

8. Резник С.Д. Управление персоналом. Практикум: деловые игры, тесты, конкретные 

ситуации. Учеб. пособие для вузов. Пензенская гос. архит.-строит. академия. – М.: ИНФРА-М, 

2002. – 212с. 

9. Савельева В.С., Еськов О.Л. Управління персоналом: Навчальний посібник. – К.: 

Професіонал, 2005. – 336с. 

10.  Савченко В.А. Управління розвитком персоналу: Навч. посібник. – К.:КНЕУ, 2002. – 

351с. 

11.  Управление персоналом: Учебник для вузов / Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. – 

М.: ЮНИТИ, 2002. – 560с. 

 

 

РОЗДІЛ 5. САМОМЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Методологічні підходи до самоменеджменту 

Сучасні наукові погляди на сутність самоменеджмент. Концептуальний підхід до 

самоменеджменту Л. Зайверта. Концепція особистих обмежень М.Вудкока і Д. Френсіса. Критерії 

ефективного самоменеджменту. Визначення ціннісних орієнтирів особистості. Життєва позиція 

особистості. Ключові принципи визначення особистісних цілей менеджера. Загальні обмеження 

при виборі цілей. Саморозвиток особистості менеджера. Професійне та посадове зростання. 

Планування ділової кар’єри менеджера [33-37, 47]. 

2. Планування особистої роботи менеджера 

Основні стадії перспективного й оперативного планування особистої роботи менеджера. 

Основні види розподілу та кооперації управлінської діяльності. Раціональний розподіл функцій 

між керівником та працівниками апарату управління. Визначення функцій заступника та рівня 

централізації управління. Принципи та етапи розподілу управлінських функцій. Дотримання 

субординації. Проектування складу структурних одиниць. Делегування повноважень. Техніка і 

форми передання розпоряджень. Ключові принципи розпорядчої діяльності. Особливості часу як 

ресурсу. Тайм-менеджмент. Управління потоком відвідувачів, техніка їх прийому, особливості 

прийому з особистих питань. Раціоналізація телефонних розмов. 

Технологія проведення нарад та зборів. Цільові установки виступу. Структура і зміст виступу. 

Вибір форм візуалізації тексту виступу. Техніка презентації. Початок і кульмінація презентації. 

Класифікація й основні функції переговорів. Етапи підготовки і проведення переговорів. Тактика 

переговорів. Засади ораторського мистецтва. Планування ділової кар’єри менеджера [34-46]. 

3. Організація діяльності менеджера. 

Види та класифікація управлінської діяльності. Форми керівництва. Закони розвитку 

організації праці. Критерії оптимізації трудових процесів. Основні вимоги до організації робочого 

місця менеджера. Класифікація робочих місць. Система планування приміщень: кабінетна, 

загальна, стільникова. Правила розподілу приміщень. Використання технічних засобів управління 

та їх класифікація. Фактори виробничого середовища, правила створення раціональних умов 

управлінської праці. Методи і засоби раціональної обробки текстових матеріалів [35-41].  

4. Самомотивування та самоконтроль менеджера 

Розвиток ініціативності, енергійності, уміння володіти ситуацією, стресостійкості. Розвиток 

уміння стимулювати та карати, критикувати людей. Конфлікти у діяльності менеджера: сутність і 

види. Закономірності взаємовідносин і поведінки людей у конфліктних ситуаціях. Методи 
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подолання конфліктних ситуацій. Прийоми поведінки менеджера у конфліктних ситуаціях. 

Стратегія і тактика взаємодії в конфліктних ситуаціях. Поведінка менеджера у конфліктних 

ситуаціях [36-40, 48]. 

5. Формування якостей ефективного менеджера 

Розвиток менеджера як особистості. Психологічні особливості стилів управління. 

Індивідуальний стиль управління. Авторитет керівника: суб’єктивна і об’єктивна значимість. 

Харизматична влада керівника. Відповідальність лідера. Формування професійно-ділових якостей 

менеджера. Розвиток адміністративно-організаційних якостей менеджера. Розвиток соціально-

психологічних якостей менеджера. Розвиток моральних якостей менеджера [33-41].  

6. Розвиток менеджерського потенціалу 

Менеджерський потенціал. Психофізіологічний потенціал. Інтелектуальний потенціал 

особистості. Творчий потенціал особистості. Типи творчої особистості. Процес самореалізації 

особистості в одному або декількох соціально зумовлених видах творчої діяльності. Бар’єри щодо 

розвитку творчого потенціалу менеджера. Характеристика керівника з творчим підходом до 

виконання посадових обов’язків. Творче вирішення управлінських проблем [37-40]. 

 

Перелік рекомендованої літератури 
 

1. Грищенко В.О., Архипов О.Г., Журомська Л.М. Самоменеджмент: Навч. посіб. / 

Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля; Холдинг МЖК "Мрія". – Луганськ: 

Видавництво СНУ ім. В.Даля, 2006. – 310 с. 

2. Комар Ю.М. Самоменеджмент навчання: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / 

Донецький ін-т ринку та соціальної політики. – Донецьк: ДІРСП, 2005. – 295 с. 

3. Лукашевич Н. Самоменеджмент. Теория и практика: Учебник. – К. : Ника-Центр, 2007. – 

360 с. 

4. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Організація праці менеджера / Навч. 

посібник для студ. екон. вузів. – К.: Кондор, 2003. – 414с. 

5. Кэ де Ври Манфред Мистика лидерства. Развитие эмоционального интеллекта. Пер. с англ. – 

М.: Альпина Паблишер, 2003. 

6. Психология лидерства в бизнесе / В. Шеклтон. – СПб.: Питер, 2003. – 222с. 

7. Спивак В.А. Корпоративная культура. – СПб.: Питер, 2001. – 352 с. 

8. Стаут Ларри Лидерство: от загадок к практике. – М.: ООО «Добрая книга», 2002. – 320 с. 

9. Фридман М., Трегоу Б. Искусство и наука стратегии лидерства: Новый подход к 

корпоративному управлению. – Пер. с англ. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. 

 

Допоміжна 

1. http: //www.business.ua - щотижневик «Бизнес» 

2. http://www.economy.nayka.com.ua 

3. http://economy.kpi.ua 

4.  http://journals.uran.ua 

5. http://management-rus.ru 

6. http://www.management.com.ua 

7. https://mediamanagementua.wordpress.com 

8.  http://epm.fem.sumdu.edu.ua – міжнародний науковий електронний журнал 

9. http://www.top-personal.ru 
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Критерії оцінювання результатів 
фахового вступного випробування 

 

При перевірці виконання фахового вступного випробування за відповіді на кожне 

питання виставляються бали згідно з рівнем виконуваного завдання: 
  

Форма 1: 

Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

4 виставляється, якщо при відповіді на питання надано вірну відповідь 

0 
виставляється, якщо при відповіді на питання надано невірну відповідь або 

відповідь на питання відсутня 

 

Форма 2: 

Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

8 

При відповіді на питання чітко та ясно надано правильні та грамотні відповіді з 

використанням відповідної термінології та символіки в необхідній логічній 

послідовності. Наведено логічну послідовність розв’язання задачі з використанням 

формул та пояснень до них. Здійснено необхідні розрахунки, які передбачають 

формулювання вимог до вибору варіанту рішення. Наведено графіки та залежності, 

які пояснюють отримані результати. Зроблено висновки за результатами 

розрахунків. 

7 При відповіді на питання виявлено високий рівень знань, однак при розв’язанні 

задач допущено деякі неточності та помилки. Не зроблено висновків за 

результатами розрахунків. 

6 При відповіді на питання виявлено уміння вільно надавати правильні відповіді на 

поставлені запитання з використанням відповідної термінології та символіки. При 

виконанні розрахунків мають місце деякі неточності. Не наведено графіки або 

залежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблено висновки за 

результатами розрахунків. 

5 При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно питання. При 

виконанні розрахунків мають місце суттєві неточності та помилки. Не наведені 

графіки та залежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблені висновки 

за результатами розрахунків. 

<4 Одиночні вибіркові знання стосовно питання. 

<2 Одиночні вибіркові знання стосовно теми питання. 

 

Форма 3: 
Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

12 

При відповіді на питання чітко та ясно надано правильні та грамотні відповіді з 

використанням відповідної термінології та символіки в необхідній логічній послідовності. 

Наведено логічну послідовність розв’язання задачі з використанням формул та пояснень 

до них. Здійснено необхідні розрахунки, які передбачають формулювання вимог до вибору 

варіанту рішення. Наведено графіки та залежності, які пояснюють отримані результати. 

Зроблено висновки за результатами розрахунків. 

11 

При відповіді на питання виявлено високий рівень знань, наведено логічну послідовність 

розв’язання задачі. Здійснено необхідні розрахунки. Наведено графіки та залежності, які 

пояснюють отримані результати. Не зроблено висновки за результатами розрахунків. 

10 
При відповіді на питання виявлено повний рівень засвоєння матеріалу, показано уміння 

правильно висвітлювати отримані знання, але при цьому у рішенні задач є незначні 
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недоліки. Не зроблено висновків за результатами розрахунків. 

9 

При відповіді на питання виявлено правильний хід вирішення задачі  та вміння 

застосовувати свої знання до аналізу явищ та процесів. При виконанні розрахунків мають 

місце деякі неточності. Не наведено графіки або залежності, які пояснюють отримані 

результати. Не зроблено висновків за результатами розрахунків. 

8 

При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно питання. При виконанні 

розрахунків мають місце суттєві неточності та помилки. Не наведено графіки та 

залежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблені висновки за результатами 

розрахунків. 

7 

При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно теми питання. При 

виконанні розрахунків мають місце суттєві неточності та грубі помилки. Не наведені 

графіки та залежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблені висновки за 

результатами розрахунків. 

6 

При відповіді на питання виявлено поверехневе ознайомлення з матеріалом. При 

виконанні розрахунків мають місце суттєві неточності та грубі помилки. Не наведено 

графіки та залежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблено висновки за 

результатами розрахунків. 

<5 Одиночні вибіркові знання стосовно питання. 

<3 Одиночні вибіркові знання стосовно теми питання. 

 

Загальна оцінка фахового вступного випробування формується в залежності від набраних за 

відповіді на питання балів наступним чином:  

Сума балів   Оцінка за національною шкалою  

90 – 100 відмінно   

74-89 добре  

60-73 задовільно  

0-59 незадовільно   

 

 

 

 

 

 


