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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Вас чекае тривале i захоплююче дослщження економ1чних систем в 

процес вивчення управлiння пiдприемствами рiзних форм власностi та 

особливостi управлшня персоналом, вирппення економiчних проблем i 

завдань з формування та використання людського, удосконалення 

професiйних, наукових та дослщницьких вмiнь та навичок з економжи.

Економiчна освiта покликана послщовно формувати у Вас економiчне 

мислення та свщомжть, виховувати розумнi потреби, розвивати здiбностi у 

певному видi дiяльностi; виховувати бережливе ставлення до природи, 

озброювати фахiвцiв теоретичними знаннями та практичними навичками 

щодо культури пращ, формувати потреби економiчного аналiзу, бачення 

перспективи; вчити оволодiвати основами науково! органiзацii працi в 

умовах ринкових вщносин; формувати у студенлв бажання та потребу 

повсякденно полшшувати результати свое! працi в навчальнш та суспiльно 

кориснiй дiяльностi.

Отримання економiчноl професп -  це захопливий процес. 

Використовуйте можливжть, що вщкрилася, повною мiрою. Проявляйте 

творчiсть, осмислюйте новi знання, визначайте можливостi використання до 

конкретних життевих ситуацiй. Економжа -  соцiальна наука, що вивчае 

суспшьний процес господарювання; шукае вщ повщ  на запитання: що, 

скiльки, яким чином i для кого виробляти з вщповщним дослiдженням 

альтернатив у використанш обмежених ресурсiв та засобiв.

Програма спiвбесiди е складовою нормативно! документацп вищого 

навчального закладу, що забезпечуе пiдготовку бакалавра галузi знань 05 

«Сощальш та поведiнковi науки».

Програма утверджуе форму та змют квалiфiкацiйних випробувань, якi 

мають на м ет  визначення рiвня теоретично! та практично! тдготовленост 

вступника для здобуття освггнього рiвня бакалавра за спещальнютю 051 

«Економiка» ступеня вищо! освгги «бакалавр». Складена за принципами 

комплексности ушфжацп, сумiсностi та взаемозамiнностi засобiв i форм



дОагностики, вона е тдставою  для надшного та об’ективного ощнювання 

Приймальною екзаменацшною ком1с1ею вщповщност р1вня освггньо- 

професшно! подготовки вступника встановленим вимогам. Змют програми 

ствбесщ и мае комплексний характер. Склад дисциплш визначено з числа 

тих, я к  формують належний р1вень знань, вмшь i навичок, необхщний в 

умовах ринково! економiки, враховуючи мiжпредметнi зв’язки.

Порядок спiвбесiди визначаеться Положенням про приймальну комiсiю 

НН1МП ДВНЗ «Ушверситет менеджменту освгги» НАПН Укра!ни.

Регламент розроблено вiдповiдно до Закону Укра!ни «Про вищу освггу» 

вiд 01.07.2014 р. № 1556-VII; Умов прийому на навчання до вищих 

навчальних закладiв Укра!ни у 2017 рощ, затверджених Наказом 

Мшютерства освгги i науки Укра!ни вщ 13 жовтня 2016 року № 1236; 

Положення про приймальну комiсiю ДВНЗ «УМО».

Спiвбесiду зi вступниками проводять фаховi атестацiйнi комiсii за 

розкладом, затвердженим Г оловою Приймально! комiсii.

На початку спiвбесiди вступник отримуе 4 питання з основних роздшв 

програми для проведення ствбесщ и та аркуш спiвбесiди. В аркушi 

спiвбесiди вступник заповнюе змiстову частину, записуе завдання та змют 

вщповщей на завдання. Под час ствбесщ и члени фахово! атестацшно! комюп 

ощнюють вщ повщ  та фшсують ощнки варкушО ствбесщ и (вщ 0 до 25 балОв 

за кожну вщповщь). АркушО сшвбесщи т с л я  !! завершення тдписуються 

екзаменаторами та вступником О передаються у Приймальну комюш для 

зберОгання в особових справах вступникОв.

Мета ствбесщ и полягае у виявленш рОвня теоретичних знань, 

практичних умОнь О навичок, необхОдних для опанування студентами у 

наступному процес навчання обов’язкових О варОативних дисциплш за 

програмою пОдготовки фахОвця освОтнОй ступОнь «бакалавр» з «управлОння 

персоналом та економши пращ».

Вимоги до рiвня п1дготовки вступникiв. Абггур1енти, я к  вступають

на навчання повинно:



-  виявити достатнш р1вень знань з дисциплш, я к  передбачеш 

програмою;

-  володгги вщповщною фаховою термшолопею;

-  вмгги користуватися основними фаховими поняттями та розумгги !х 

взаемозв’язок.

ЗМ1СТ ПРОГРАМНОГО МАТЕР1АЛУ

1. МОДУЛЬ 1. ЕКОНОМ1КА ЯК НАУКА

Тема 1. Основи економжи

Економжа як об’ект наукового дослщження. Предмет економ1чно1 теорп. 

Функцп теоретичних економ1чних наук: теоретична, практична, свггоглядна, 

щеолопчна. Етапи розвитку економ1чно1 науки. Пол1тична економ1я. Сучасна 

структуризащя економ1чно1 науки та диверсифжащя И предмету. Принципи, 

категорп i закони економ1чно1 науки. Методи економ1чного анал1зу та !х 

класифжащя. Критери i показники результативностi функцiонування 

економжи. 1нтернащональний характер сучасно! економiки.

Тема 2. EKOHOMi4Hi потреби т а т т ереси

Економiчнi потреби. Класифжащя та iерархiя потреб. Економiчнi 

iнтереси. Взаемозв’язок потреб, штерешв i соцiального статусу !х суб’екту. 

Мотиви та стимули. Економiчна поведiнка: закономiрностi та пiдходи до 

пояснення. Реаизащя економiчних iнтересiв i суспiльне виробництво. 

Нацiональнi та глобальш економiчнi iнтереси.

Тема 3. Економ1чна сист ема

Сутшсть та структура економiчноi системи. Вщносини власностi. 

Домогосподарства, пiдприемства (фiрми), та !х взаемодiя в ринковш 

економiцi. Сектори економiки, кластери, внутрппт  регiони, регулятивнi 

iнститути. Типи i моделi економiчних систем та !х еволюцiя. Взаемодiя 

нацiональних економiчних систем. Формування глобально! економiчноi 

системи.

Тема 4. Економ1чна d i^ b r n ^ b



Сутшсть та види економ1чно1 д1яльност1. Сустльний подш пращ. 

Виробнича д1яльн1сть. Науково-дослщна i проектно-конструкторська 

д1яльн1сть. Iнвестицiйна дiяльнiсть. Iнновацiйна дiяльнiсть. Торговельно- 

маркетингова дiяльнiсть. Мiжнародний подiл працi та мiжнародна 

економiчна дiяльнiсть.

2. Модуль 2. ОСНОВИ П1ДПРИеМНИЦЬКО1 Д1ЯЛБНОСТ1 

Тема 1. Товар i ринок. Ринкова сист ема та it структура.

Економiчнi блага. Товар i його характеристика. Споживна вартють i 

вартiсть. Грошi та !х функцii. Грошовий вимiр вартостi товару. Грошовий 

обiг, його закони та шфлящя. Сутнiсть i функцп ринку. Суб’екти i об’екти 

ринкових вiдносин. Попит i пропозицiя. Ринкове щноутворення. 

Конкуренцiя, монополiя, олiгополiя. Ринки засобiв виробництва та капiталу. 

Ринок землi та нерухомостi. ТЦна. землi. Ринок товарiв та послуг. Ринок 

людського ресурсу. Комерцiалiзацiя iнновацiй. Локальш та глобальнi ринки. 

Ринок i держава.

Тема 2. Ш дприемництво

Сутшсть тдприемництва та його органiзацiйно-економiчнi форми. 

Витрати та результати тдприемницько!' дiяльностi. Продуктивнiсть працi. 

Прибуток та рентабельшсть. Економiчна рента та И види. Регулювання 

тдприемницько! дiяльностi. Мiжнародна тдприемницька дiяльнiсть.

ТемаЗ. Кат т ал

Еволюцiя та сучасний змют категорii капiтал. Функцп катталу. 

Структура та кругообiг катталу. К аттал  i наймана праця. Людський капiтал. 

1нтелектуальний капiтал. Iнформацiйний каттал. Фшансовий капiтал. 

Оборот капiталу та його етапи. Ефективнють обороту катталу. Мiжнародний 

рух капiталу.

3. МОДУЛЬ 3. УПРАВЛ1ННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Тема1. Основи оргаш зацй т а управлт ня персоналом



Управлшня персоналом в ^creM i сучасного менеджменту.

Оргашзацшш аспекти управлiння персоналом. Основш типи професшно! 

культури кадрового менеджменту. Елементи оргашзацп та !! житгевий цикл. 

Етика дiлових вiдноcин в робой менеджера по персоналу.

Тема 2. Концепщ я управлт ня персоналом.

Основш тдходи щодо управлшня персоналом. Економiчний тдхщ . 

Органiчний, гуманicтичний пiдходи. Концепщя людського капiталу. Тeорiя 

людського кашталу. Концeпцiя «аналiз людських ресуршв». Вимiрювання 

iндивiдуальноi вартоcтi працiвника.

Тема 3. Стратеги управлт ня персоналом

Кадрова политика. Типи кадрово! полiтики. Етапи побудови кадрово! 

полiтики. Кадрова cтратeгiя. Управлiння персоналом оргашзацп по фазах 

життевого циклу (формування оргашзацп, cтадiя iнтeнcивного зростання, 

cтадiя стабшзацп, cтадiя спаду).

Тема 4. Технологи i мет оди управлт ня персоналом

Методи формування кадрового складу оргашзацп. Ощнка потреби в 

персонала Аналiз кадрово! ситуацп в регюш. Розробка посадових iнcтрукцiй. 

Набiр та в!д^р кандидатiв. Адаптацiя персоналу. Методи тдтримки 

працeздатноcтi персоналу. Економiчнi та мотивацшш методи управлiння 

персоналом. Атестащя персоналу. Формування кадрового резерву. 

Планування кар’ери. Розробка програм стимулювання пращ. Навчання 

персоналу.

ПИТАННЯ, ЯК1 ВИНОСЯТЬСЯ НА СП1ВБЕС1ДУ

1. Оcновнi категорп управлшня та !х взаемозв’язок.
2. Системний шдхщ у cиcтeмi управлiння персоналом.
3. Ц ш , завдання та функцп служби управлiння персоналом.
4. Людський фактор як основний компонент продуктивних сил.
5. Основш аспекти й рiвнi вивчення людського фактора.
6. Людина в тейлористськш модeлi управлшня. Неотейлористсью погляди на 
персонал.



7. Основш фактори тдвищення ролi персоналу в постшдустр1альному 
суспiльствi.
8. Результати дослщжень укра1нських учених у галузi нацiональноi культури, 
1х використання в управлшш персоналом.
9. Результати посл(довно1 трансформацп органiзацiйних культур.
10. Генеращя парадигм кадрово1 роботи в менеджмент капiталiстичних 
кра1н.
11. Основнi пiдходи (технологи) управлшня персоналом, сформованi в 
процес iсторичного розвитку.
12. Управлiння людськими ресурсами як технологiя в дiяльностi персоналу 
управлiння.
13. Рацiоналiстичний i гуманiстичний пiдхiд в управлiннi людськими 
ресурсами.
14. Кадровий менеджмент i виклики XXI ст. Вимоги часу до системи 
управлшня персоналом.
15. Стратепчш змши в корпоративному управлшш та 1х вплив на сучасний 
бiзнес.
16. Об’ект i предмет д о^д ж ен н я  дисциплiни «Управлшня персоналом».
17. Особливост управлiння персоналом у державнш, матерiальнiй i духовнiй 
сферах.
18. Структура знань системи управлшня та 11 практична значущють.
19. Методи, техшки, технологи, використовуванi в дiяльностi з управлшня 
персоналом.
20. Поняття сощальноу фахово!, методично! та тимчасово! компетентностi.
21. Компетенцiя як об’ект стратегiчного управлшня.
22. Шдвищення ролi кадрових служб в управлшш оргашзащями.
23. Основш тдходи до управлiння персоналом, 1х вплив на теорiю та 
практику людсько! оргашзаци.
24. Особливостi становлення й розвитку теори та практики управлшня 
персоналом в Украшй
25. Теорiя людського капiталу та 11 рекомендаци щодо потреби в швестищях 
у розвиток людини.
26. Концепщя аналiзу людських ресурсiв та 11 вплив на практику роботи з 
персоналом.
27. Характеристика вимiрiв шдив(дуально1 вартост працiвника.
28. Стохастична позицiйна модель визначення вкладень у людський каштал.
29. Сучаснi вимоги до кадрово1 полiтики пiдприемства.
30. Типи кадрових полггик, 1х стисла характеристика.
31. Етапи побудови кадрово1 полiтики.



32. Урахування зовшшшх i внутрпттшх факторiв, що впливають на 
органiзацiю кадрово! полiтики.
33. Монiторинг персоналу як мехашзм пiдтримки адекватно! кадрово! 
политики.
34. Цiлi, норми та засоби вжиття кадрових заходiв т д  час реалiзацi!■ кадрово! 
полiтики.
35. Ц ш  та функцi!■ системи управлiння персоналом, !х характеристика.
36. Кадрове та дшоводне забезпечення в управлiннi персоналом.
37. 1нформацшне та механiчне забезпечення в управлшш персоналом.
38. Нормативно-методичне забезпечення в управлшш персоналом.
39. Правове забезпечення в управлшш персоналом.
40. Принципи побудови системи управлшня персоналом.
41. Методи побудови системи управлшня персоналом.
42. Стадп й етапи оргашзацшного проектування та !х характеристики.
43. Оцшка економiчно! ефективност проектування системи управлшня 
персоналом.
44. Завдання, функцп кадрових служб, !х характеристика.
45. Структура кадрово! служби оргашзацп, характеристика !! елементiв.
46. Змшт i послiдовнiсть дiй щодо оцшки персоналу.
47. Змiст i послщовнють дiй пiд час наймання робочо! сили.
48. Змiст i послщовшсть дiй пiд час прогнозування та плануванш потреби в 
кадрах.
49. Сутнють, цiлi та завдання кадрового планування.
50. Оперативний план роботи з персоналом, особливост його розробки.
51. Маркетинг персоналу, його роль i мюце в управлiннi персоналом.
52. Змют i послiдовнiсть дш пiд час визначення потреби в персонала
53. Планування й аналiз показникiв працi, витрат на персонал.
54. Нормування та визначення чисельност персоналу оргашзацп.
55. Сутнють поняття зайнятосту управлiння зайнятiстю.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРП ОЦ1НЮВАННЯ 

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (СП1ВБЕС1ДИ)

Вступне випробування (ствбесщ а) проводиться у строки, передбачет Правилами 
прийому до ДВНЗ УМО НАПН Укра!ни.

На спiвбесiду вступник з'являеться з паспортом. На початку ствбесщ и вступник 
отримуе 2 питання, я к  мiстять завдання з предметсв програми для проведення спiвбесiди, 
та аркуш спiвбесiди. В аркушi ствбесщ и вступник заповнюе змiстову частину, записуе 
завдання з отриманих ним питань та вщповвд на завдання. Пщ час спiвбесiди члени 
фахово! атестацшно! комюп оцiнюють вiдповiдi та фтсую ть оцiнки у аркушi спiвбесiди.

На складання ствбесщ и вщводиться 1 година 30 хвилин (90 хвилин).
За результатами вступного випробування (ствбесщ и) проводиться ощнка рiвня 

фахових знань за наступними критерiями (див. табл. 1).
Таблиця 1

Шкала критерпв ощнки рiвня фахових знань абiтурiентiв

За шкалою 
утверситету Визначення Характеристика вiдповiдей абiтурiента

0-20 бали Незадовiльний

Абiтурiент не усвiдомлюе змiсту питань, тому його 
вщповвд не мають безпосереднього вщношення до 
поставлених питань. Повна вщ суттсть умiння 
мiркувати. Правильнiсть та повнота вщповщей на 
питання становить < 50%. У абiтурiента вщсутня 
просторова уява, необхiдна для вщповвд на запитання.

20-50 балiв Задовiльний

Вiдповiдi на питання носять фрагментарний характер, 
характеризуются вщтворенням знань на рiвнi 
запам'ятовування. Абiтурiент поверхово володiе 
умiнням мiркувати, його вщповвд супроводжуються 
цругорядними мiркуваннями, яю iнколи не мають 
безпосереднього вщношення до змюту питань. 
Правильнiсть та повнота вщповщей на питання 
становить < 75%. Абiтурiент погано володiе засобами 
вщтворення.

50-90 балiв Достатнш

У вiдповiдях на питання допускаються деякi неточностi 
або помилки непринципового характеру. Абiтурiент 
демонструе розумiння навчального матерiалу на рiвнi 
аналiзу властивостей. Правильнiсть та повнота 
вщповщей на питання становить >75%. Вщповвд на 
питання мютять окремi неточностi i незначнi помилки.

90-100 балiв Високий
Абiтурiент дае правильнi вiдповiдi на питання. Його 
вщповвд свiдчать про розумшня навчального матерiалу. 
Повнота та правильтсть вiдповiдей на питання ~ 100%.

Якщо абiтурiент пiд час вступного випробування з конкурсного предмету набрав 
вщ 0 до 20 балiв, то дана кшьмсть балiв вважаеться не достатньою для вiдбору для 
рекомендацн до зарахування до ДВНЗ УМО НАПН Укра!ни.

Оцiнювання рiвня знань абiтурiентiв проводиться кожним iз ч летв  фахово! 
атестацшно! комсп окремо, вщповщно до критерпв оцiнювання. На пiдставi результатiв 
спiвбесiди фахова атестацiйна комiсiя приймае рiшення: «допустити до фахового



вступного випробування» або ж «не допустити до фахового вступного випробування» 
вступника.


