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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРП ОЦ1НЮВАННЯ
ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

ПОЯСНЮ ВАЛЬНА ЗАПИСКА

Ви устшно подолали труднощi адаптацп до вимог освстнього стандарту вищо! школи,
виконали Bci квалiфiкацiйнi роботи та перейшли на наступний piBeHb навчання. Вас чекае
тривале i захоплююче дослiдження економiчних систем в процес вивчення управлiння
тдприемствами рiзних форм власностi та особливосп управлiння персоналом, вирiшення
економiчних проблем i завдань з формування та використання людського, удосконалення
професiйних, наукових та дослщницьких вмiнь та навичок з економши.
Економiчна освiта покликана послщовно формувати у Вас економiчне мислення та
свiдомiсть, виховувати розумш 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! оргашзацп працi в умовах
ринкових вщносин; формувати у студенев бажання та потребу повсякденно полшшувати
результати свое! працi в навчальнш та суспiльно кориснiй дiяльностi.
Отримання економГчно! професп - це захопливий процес. Використовуйте можливють,
що вiдкрилася, повною мiрою. Проявляйте творчють, осмислюйте новi знання, визначайте
можливосп використання до конкретних життевих ситуацш. Економiка - соцiальна наука,
що вивчае суспшьний процес господарювання; шукае вiдповiдi на запитання: що, скшьки,
яким чином i для кого виробляти з вщповщним дослiдженням альтернатив у використанш
обмежених ресурсiв та засобiв.
Вирiшення проблеми пiдвищення якостГ пiдготовки спецiалiстiв з базовою вищою
освiтою на сучасному етапi передбачае значне полшшення добору абiтурiентiв як важливого
засобу управлшня процесом навчання. Програма фахового вступного випробування е
складовою нормативно! документацГ! вищого навчального закладу, що забезпечуе пщготовку
магистра галузГ знань «Управлшня та адмшГстрування». Програма фахового вступного
випробування утверджуе форму та змют квалГфГкацГйних випробувань, яю мають на метГ
визначення рГвня теоретично! та практично! тдготовленостй вступника для здобуття
освГтнього ступеня мапстра за спещалГзащею 076 «Пидприемництво, торгГвля та бГржова
дГяльнГсть». Складена за принципами комплексности, ушфГкацп, сумюностй та
взаемозамГнностГ засобГв i форм дГагностики, вона е пГдставою для надшного та об’ективного
оцГнювання. Приймальною фаховою атестацiйною комiсiею вГдповГдностГ рГвня освГтньопрофесшно! пГдготовки вступника встановленим вимогам. ЗмГст програми фахового
вступного випробування мае комплексний характер. Склад дисциплш визначено з числа тих,
якГ формують належний рГвень знань, вмшь i навичок, необхГдний в умовах ринково!
економГки, враховуючи мГжпредметш зв’язки. Використання Програми для пГдготовки до
фахового вступного випробування забезпечуе системне сприйняття мГждисциплшарного
курсу.
Порядок проведення фахових вступних випробувань визначаеться Положенням про
приймальну комГсГю НН1МП ДВНЗ «УнГверситет менеджменту освГти» НАПН Укра!ни.

1. Додаткове вступне випробування у формi ствбесщи проводиться 3i вступниками на
навчання за освiтнiми програмами (дал - ОП) пiдготовки магiстрiв на основi ранiше
здобутого освiтнього ступеня бакалавра.
2. Вступ на навчання за заочною формою за ОП пщготовки мапс^в на основi
осв^нього ступеня бакалавра, здобутого за шшими спецiальностями.
3. Програми для проведення ствбесщи розробляють фаховi атестацiйнi комюп
навчально-наукових iнститутiв Унiверситету. Пiсля затвердження головою Приймально!
комюп цi програми оприлюднюються на Веб-сайтi Унiверситету у термши, зазначенi у
Правилах прийому на навчання до Утверситету.
4. На основi програм для проведення ствбесщи фаховi атестацiйнi комюп навчальнонаукових шститу^в Унiверситету формують бшети для проведення спiвбесiди.
5. Ршення щодо допуску вступникiв до додаткового вступного випробування у формi
ствбесщи Приймальна комiсiя Унiверситету приймае пюля закiнчення прийому заяв та
докумешив на вступ на навчання за ОП пщготовки магiстрiв.
6. Ствбесщу зi вступниками проводять фаховi атестацшт комюп за розкладом,
затвердженим Головою Приймально'1 комюп.
7. На початку ствбесщи вступник отримуе три питання, з предметiв програми для
проведення ствбесщи, та аркуш спiвбесiди. У аркушi спiвбесiди вступник заповнюе
змютову частину, записуе завдання з отриманого ним бiлету та змiст вщповщей на завдання
(Додаток №1). Пщ час спiвбесiди члени фахово! атестацшно! комюп оцiнюють вiдповiдi та
фшсують оцiнки у аркушi спiвбесiди. Аркушi спiвбесiди пiсля 11 завершення пщписуються
екзаменаторами та вступником i передаються у Приймальну комiсiю для збершання в
особових справах вступникiв.
8. На пiдставi результатiв спiвбесiди фаховi атестацiйнi комюп приймають рiшення:
«допустити до фахового вступного випробування» або «не допустити до фахового вступного
випробування» вступника.
9. Вступник за результатами ствбесщи допускаеться до фахового вступного
випробування якщо вш:
- виявив достатнш рiвень знань з дисциплiн, ям передбаченi програмою спiвбесiди;
- володiе вiдповiдною фаховою термiнологiею;
- вмiе користуватися основними фаховими поняттями та розумiе 1х взаемозв’язок.
10. Вступник за результатами ствбесщи не допускаеться до фахового вступного
випробування якщо вш:
- виявив не достатнш рiвень знань з дисциплш, ям передбачет програмою спiвбесiди;
- не володiе вiдповiдною фаховою термiнологiею;
- не умiе користуватися основними фаховими поняттями та не розумiе 1хнього
взаемозв’язку.
11. Протоколи спiвбесiди затверджуються на засщант Приймально! комiсii.

ЗМ1СТ ПРОГРАМНОГО МАТЕР1АЛУ
МОДУЛЬ 1.«МЕНЕДЖМЕНТ »

ТЕМА 1. СУТН1СТЬ, РОЗВИТОК I РОЛЬ МЕНЕДЖМЕНТУ
Сутшсть управлiння. Суб’ект та об’ект управлiння. Pi3Hi визначення термша
«менеджмент». Менеджмент як професiйна дiяльнiсть, наука та навчальна дисциплiна.
Мистецтво менеджменту. Цш та завдання менеджменту. Пщвищення ролi та значення
менеджменту в сучасних умовах. Управлшсью вщносини як предмет вивчення
менеджменту. Тх класифiкацiя за суб’ектом, обсягом влади, способом спшкування залежно
вiд регламентованостт Розвиток теорп i практики менеджменту. Пщхщ до управлiння з
позицш видiлення рiзних шкiл (наукового менеджменту, адмшютративного управлiння,
людських стосункiв, поведшських наук, кiлькiсного пiдходу). Процесний, системний i
ситуацiйний пiдходи в менеджмент.
ТЕМА 2. ТЕОР1Я ОРГ АНТЗАЦТТ
Поняття оргашзацш Формальнi та неформальнi, простi та складнi оргашзацш Види
оргашзацш в Украшт Пiдприeмства, ix рiзновиди (за галузевою приналежнiстю, формою
власностi, органiзацiйно-правовою формою, розмiром). Об’еднання пiдприeмств (концерни,
картелi, консорцiуми, асощацп, холдинги, франчайз). Загальнi риси оргашзацш. Зовшшне
середовище оргашзацп - загальш характеристики (взаeмозалежнiсть факторiв, складнiсть,
рухомють, невизначенiсть середовища). Фактори прямо'1' та непрямо'1' дш Тмiдж пiдприeмства.
ТЕМА 3. ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦТТ МЕНЕДЖМЕНТУ. ОРГАНТЗАЦТЯ ВЗАГ.МОДТТ
ТА ПОВНОВАЖЕНЬ
Загальнi принципи: плановють, науковiсть, спiввiдношення галузевого й
територiального управлiння, поеднання централiзованого регулювання з господарчою
самостiйнiстю, единоначальнiсть та колепальшсть, самоуправлiння, стимулювання. Поняття
функцiй менеджменту, ix класифiкацiя. Сутнiсть функцГi планування. Процес стратегiчного
планування. Планування реалiзацГi стратеги. Тактика, полiтика, процедури, правила. Оцшка
стратегГi. Сутнiсть оргашзацп як управлшсько'1' функцГi, ii основнi аспекти. Елементи
оргашзацш обов’язки, повноваження, вщповщальшсть. Делегування дiяльностi: суть,
переваги, оптимальш умови використання. Перешкоди у делегуванш (з боку керiвникiв та
виконавщв) та шляхи 1'х подолання. Побудова оргашзацп, органiзацiйне проектування.
Елементи оргашзацшних структур. Макро- i мiкроструктури. Класифшащя органiзацiйниx
структур управлiння. Принципи побудови структур управлшня. Централiзацiя та
децентралiзацiя. Дiапазон керованостi, фактори, що його визначають. Етапи розподiлу
управлшсько'1' пращ.
ТЕМА 4. СИСТЕМА МЕТОДТВ МЕНЕДЖМЕНТУ
Сутшсть методiв менеджменту та ix класифiкацiя. Адмiнiстративнi методи
менеджменту: органiзацiйнi. Тнструктування пiдлеглиx. Оцiнювання виконання. Економiчнi
методи менеджменту: стимули, податки, фшанси, кредит, бюджет, цiни, тарифи тощо.
Соцiальнi методи: управлiння окремими груповими явищами i процесами; управлiння
шдивщуально-особистою поведiнкою. Псиxологiчнi методи: методи формування i розвитку
трудового колективу, методи гумашзацп стосункiв у трудовому колектив^ методи

психологичного спонукання, методи професшного вiдбору i навчання. Взаемозв’язок методiв
менеджменту.
ТЕМА 5. УПРАВЛШСЬЮ Р1ШЕННЯ. КОМУНТКАЦ1ТУ МЕНЕДЖМЕНТ
Сутшсть та класифiкацiя проблем. Сутшсть та класифiкацiя управлiнських ршень за:
сферою охоплення; тривалiстю дп; рiвнем прийняття; характером розв’язуваних задач;
масштабами впливу; строками впливу, напрямом впливу; способами обгрунтування;
способами прийняття; функщональним змютом; ступенем директивностi; типом проблеми;
формою; залежно вщ повноти шформацшного забезпечення; взаeмозалежнiстю. Вимоги до
якосп рiшень. Процес вироблення ршень: етапи пiдготовки, приймання, реалiзащi. Розробка
альтернатив. Критерп оцiнки. Фактори, що впливають на процес приймання ршень. Теорiя
iгор, черг, економiчний аналiз, платiжна матриця, дерево рiшень, прогнозування. 1нформащя
в управлiннi. Суть, класифшащя управлшсько'1' шформацп (за змiстом, формою та знаком
передавання, формою фшсування, стадieю обробки, мiсцем походження, часом, повнотою та
можливiстю використання, достовiрнiстю, джерелом). Кiлькiснi та якiснi характеристики
управлшсько'1 шформацп. Методи збирання та обробки шформацп. Значення комушкацп.
Види комушкацш в управлiннi. Удосконалення шформацшних систем.
ТЕМА 6. УПРАВЛ1ННЯ КОЛЕКТИВОМ. УПРАВЛ1ННЯ КОНФЛ1КТАМИ, ЗМ1НАМИ
ТА СТРЕСАМИ
Рiзновиди соцiальних груп. Колектив як сощальна група. Ознаки колективу: спшьшсть
мети, eднiсть iнтересiв, органiзацiйна оформлешсть, постiйне спiлкування у процесi роботи,
сощально-психолопчна спiльнiсть. Функцп та повноваження трудових колективiв. Рiзновиди
колективiв: за видами дiяльностi, тривалiстю iснування. Структура трудового колективу.
Конфлшт, сутнiсть, об’ективш та суб,eктивнi передумови його виникнення. Можливi
стратеги поведiнки у конфлштт Функцiональнi та дисфункцiональнi наслiдки конфлшту.
Причини виникнення конфлiктiв, ix види та профшактика конфлiктiв. Модель процесу
конфлшту. Аналiз конфлштно'1' ситуацп. Розрiзнення причин та приводiв. Виявлення
штереав опонентiв.
ТЕМА 7. КЕР1ВНИЦТВО I Л1ДЕРСТВО. КУЛЬТУРА УПРАВЛ1ННЯ. УПРАВЛИНЯ
ПЕРСОНАЛОМ
Керiвництво в оргашзацп. Особистий вплив i влада. Необxiднiсть влади в управлшнт
Баланс влади. Форми влади i впливу. Класифiкацiя основ влади: заснована на примушенш,
винагородi, законна влада, влада прикладу, влада експертних знань, влада через
переконання. Порiвняльна характеристика рiзниx методiв впливу на тдлеглих. Лiдерство як
соцiально-псиxологiчне явище. Культура управлiння та ii складовi елементи. Культура
управлiнськиx працiвникiв. Культура трудового процесу: культура оргашзацп пращ,
спшкування, процесу управлiння, документування тощо. Соцiальна вiдповiдальнiсть
керiвника, ii сутшсть та складовт Менеджмент персоналу як сощальна система. Трудовi
ресурси, робоча сила, персонал, кадри оргашзацп. Людина як об’ект менеджменту
персоналу. Кадрова пол^ика оргашзацп. Служби персоналу, ix рiзновиди та функцп.
Кадрове планування. Ощнювання та атестацiя персоналу. Психологйчний аналiз особи
працiвника. Управлiння мобшьшстю кадрiв, трудова кар’ера. Вивiльнення персоналу,
плиншсть кадрiв.

ТЕМА 8. ОРГАН1ЗАЦ1Я УПРАВЛШСЬКО1 ПРАЦ1
Особливосп управлшсь^' працi, ii складовi. Принципи та напрями науково'1 оргашзацп
управлшсько’1 працi. Час як ресурс. Планування особиста працi, органiзацiя робочого мюця
менеджера. Робота з текстовими матерiалами. Органiзацiя i проведення нарад та зборiв.
Дiловi зустрiчi, переговори. Управлшня потоком вiдвiдувачiв. Рацiоналiзацiя телефонних
контакта. Основи взаемодп керiвника та секретаря. Використання техшчних засобiв
управлiння. Документи, ix функцп та рiзновиди, система документацп.
ТЕМА 9. ЕФЕКТИВН1СТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ
Ефектившсть менеджменту: економiчнi та сощальш аспекти. Критерп та показники
оцшки. Спiввiдношення результатiв дiяльностi та витрат. Система показниюв. Загальний
процес управлшня ефектившстю. Критерiй результативностi та розвитку органiзацiйноi
системи. Прiоритетнiсть продуктивностi. Взаемозв’язок факторiв: розмiр пiдприeмства, цiлi
та функцп, технологiчнi процеси, стадп розвитку, ступшь адаптованостi.
МОДУЛЬ 2. ЕКОНОМ1КА Ш ДПРИ еМ СТВА

ТЕМА 1. П1ДПРИЕМСТВО ЯК СУБ'ЕКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Визначення, цiлi та напрями дiяльностi пiдприeмства. Правовi основи функцюнування
пiдприeмства. Класифiкацiя i структура тдприемств. Добровiльнi та iнституцiйнi об'еднання
пiдприeмств (органiзацiй). Ринкове середовище господарювання пiдприeмств та органiзацiй.
ТЕМА 2. УПРАВЛШНЯ ПТДПРИГ.МСТВ АМИ
Сутнiсть i функцп процесу управлiння. Методи управлшня дiяльнiстю пiдприeмств.
Органiзацiйнi структури управлшня тдприемствами рiзних форм власностi.
ТЕМА 3. ВИРОБНИЧ1 ФОНДИ. НЕМАТЕР1АЛЬН1 РЕСУРСИ ТА АКТИВИ.
ОБОРОТН1 КОШТИ ШДПРИЕМСТВА (ОРГАН1ЗАЦП)
Характеристика матерiальних активiв (виробничих фондiв та iншого майна). Оцшка,
класифiкацiя i структура основних фондiв. Спрацювання, амортизацiя i вiдтворення
основних фондiв. Ефективнiсть вiдтворення i використання основних фондiв. Структура,
нормування i використання оборотних фондiв пiдприeмства. Нематерiальнi ресурси.
Нематерiальнi активи. Загальна характеристика i нормування. Ефективнiсть використання.
ТЕМА 4. ШНОВАЦШН1
ПРОЦЕСИ. ТЕХН1КО-ТЕХНОЛОГ1ЧНА БАЗА
ВИРОБНИЦТВА
Загальна характеристика шновацшних процесiв. Науково-техшчний прогрес (поступ),
його загальнi та прюритетш напрями. Органiзацiйний прогрес (поступ). Оцшка ефективносп
технiчних та оргашзацшних нововведень. Характеристика технiко-технологiчноi бази
виробництва. Органiзацiйно-економiчне управлiння технiчним розвитком пщприемства.
Лiзинг як форма оновлення технiчноi бази виробництва (дiяльностi). Формування i
використання виробничоi потужностi пiдприeмства.
ТЕМА 5. ОРГАН1ЗАЦ1Я ВИРОБНИЦТВА. ВИРОБНИЧА I СОЦ1АЛЬНА
1НФРАСТРУКТУРА
Сутнiсна характеристика, структура i принципи оргашзацп виробничих процеав.
Органiзацiйнi типи виробництва. Методи оргашзацп виробництва. Форми оргашзацп
виробництва. Поняття, види i значення шфраструктури. Система технiчного обслуговування.
Соцiальна шфраструктура i дiяльнiсть пiдприeмства. Вiдтворення i розвиток iнфраструктури.

ТЕМА 6. РЕГУЛЮВАННЯ, ПРОГНОЗУВАННЯ I ПЛАНУВАННЯ Д1ЯЛЬНОСТ1
Державне eKOHOMi4He регулювання. Прогнозування розвитку суб'екпв господарювання.
Методичнi основи планування. Стратегия розвитку пiдприeмства i бiзнес-планyвання.
Тактичне та оперативне планування.
ТЕМА 7. ВИРОБНИЦТВО, ЯК1СТЬ I КОНКУРЕНТОСПРОМОЖН1СТЬ ПРОДУКЦП
Загальна характеристика продукцп (послуг). Маркетингова дiяльнiсть i формування
програми випуску продукцп (надання послуг). Матерiально-технiчне забезпечення
виробництва. Яюсть i конкyрентоспроможнiсть продукцп (послуг). Стандартизащя i
сертифiкацiя продукцп (послуг). Державний нагляд за яюстю i внутршньовиробничий
технiчний контроль.
ТЕМА 8. ПРОДУКТИВШСТЬ, МОТИВАЦ1Я ТА ОПЛАТА ПРАЦ1
Продуктившсть працi персоналу. Мотивацiя трудово! дiяльностi працiвникiв. Оплата
працi: сyтнiсть, функцп, державна политика i загальна оргашзащя. Застосовyванi форми i
системи оплати пращ робИниюв. Доплата i надбавки до заробИно! плати та оргашзащя
премшвання персоналу. Участь працiвникiв у прибутках тдприемства (установи,
оргашзацп).
ТЕМА 9. ВАЛОВ1 ВИТРАТИ I Ц1НИ НА ПРОДУКЦ1Ю (ПОСЛУГИ)
Поточнi витрати на продукування виробiв (послуг). 1х класифiкацiя i структура.
Кошторис виробництва i собiвартiсть товарно! продукцп. Обчислення собiвартостi окремих
виробiв. Стратегiя i шляхи зниження поточних витрат. Цши на продyкцiю (послуги):
сyтнiсна характеристика, види, методи встановлення i регулювання.
ТЕМА 10. ЕКОНОМ1ЧНА БЕЗПЕКА ТА АНТИКРИЗОВА Д1ЯЛЬН1СТЬ
ПЩПРИСМСТВА
Змiстово-типологiчна характеристика економiчноi безпеки господарюючого суб'екта.
Рiвень економiчноi безпеки i кризовий стан тдприемства. Стратепя забезпечення належно!
економiчноi безпеки пiдприемства. Нацiональна програма антикризового господарювання.
ТЕМА 11. БАНКРУТСТВО I ЛЖВЩАЦШ ПЩПРИСМСТВ (ОРГАН1ЗАЦ1Й)
Банкрутство пщприемств (органiзацiй) як економiчне явище. Оргашзащя i наслiдки
лшвщацп збанкрyтiлих пщприемств (оргашзацш).
МОДУЛЬ 3. УПРАВЛ1ННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ТЕМА 1. УПРАВЛШНЯ ПЕРСОНАЛОМ У СИСТЕМ! МЕНЕДЖМЕНТУ
ОРГАШЗАЦШ
Роль та значення управлшня персоналом як науки. Людина як суб'ект i об'ект
управлшня персоналом. Орiентацiя персоналу на корпоративну культуру. Особливосп та
роль персоналу в досягненш конкyрентоспроможностi сучасних оргашзацш. Проблеми та
тенденцп у кадровому менеджмент yспiшних компанiй.
ТЕМА 2. УПРАВЛШНЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК СОЩАЛЬНА СИСТЕМА
Характеры риси особистостi, що пов'язанi з !! поведiнкою в оргашзацп. Поняття
особистостi. Цiннiсна орiентацiя працiвника. Iндивiд й iндивiдyальнiсть: спшьне та вiдмiнне
персоналу. Класифiкацiя персоналу за категорiями та !! .характеристика: виробничий
персонал (робИники) та управлшський персонал (слyжбовцi), змiст виконуваних функцш та
основнi категорп в оргашзащях рiзних сфер дiяльностi.

ТЕМА 3. КАДРОВА ПОЛ1ТИКА I СТРАТЕГ1Я УПРАВЛИНЯ ПЕРСОНАЛОМ
ОРГАШЗАЦП
Поняття та значення кадрово! полiтики в оргашзацп. Фактори, що впливають на
формування кадрово! полiтики та умови ii реалГзацп. Класифiкацiя типiв кадрово'1 полшики
за основними ознаками. Змiст кадрово! полшики на рiзних етапах життевого циклу
оргашзацп.
ТЕМА 4. КАДРОВЕ ПЛАНУВАННЯ В ОРГАН1ЗАЦ1ЯХ. ОРГАШЗАЦ1Я НАБОРУ ТА
В1ДБОРУ ПЕРСОНАЛУ
Поняття кадрового планування. Мета та завдання планування роботи персоналом на
тдприемствГ Види планування: стратепчне, тактичне, операцшне (поточне). Змiст процесу
набору та наймання пращвниюв. Основнi джерела шформаци про вакансп. Визначення
вакантних мiсць. Формування вимог до претендентГв. Залучення персоналу: створення бази
даних квалiфiкованих кандидатiв для вiдбору. Характеристика джерел залучення кандидатГв.
Роль кадрових агентств. Професiйна орiентацiя та профорiентацiйна робота.
ТЕМА 5. ОРГАШЗУВАННЯ Д1ЯЛЬНОСТ1 ТА ФУНКЦП СЛУЖБ ПЕРСОНАЛУ
Призначення та роль сучасних служб персоналу в оргашзацп. Стан, проблеми i
тенденцГ! розвитку кадрових служб. Основш функцп та вiдповiдальнiсть кадрових служб.
Статус, оргашзацшна побудова та принципи розподшу повноважень мiж пращвниками
кадрових служб.
ТЕМА 6. ФОРМУВАННЯ КОЛЕКТИВУ ОРГАШЗАЦП. ЗГУРТОВАН1СТЬ ТА
С ОЩАЛЬНИЙ РОЗВИТОК КОЛЕКТИВУ
Колектив як соцiальна групи. Ознаки колективу: едшсть мети, умовна вiдокремленiсть,
органiзацiйна та територiальна еднiсть. ФункцГ! колективу. Роль керiвника та менеджера з
персоналу у формуванш колективу. Види структур трудового колективу. Ознаки колективу.
Принципи та етапи процесу створення трудового колективу. Згуртовашсть колективу:
сутшсть i стадп. Особливостi управлiння персоналом на етапах розвитку колективу.
колективи згуртоваш, розчленоваш та роз'еднанi. Фактори, що впливають на згуртовашсть
колективу.
ТЕМА 7. ОЦИЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАШЗАЦП
ОцГнювання персоналу в сучаснш органiзацГi. Сутшсть та рiзновиди оцiнювання
персоналу за цшями. КритерГ1-та методи оцiнювання персоналу. Яюсш, кiлькiснi та
комбiнованi методи дшового оцГнювання працГвникГв органГзацГ!. Основш принципи
ефективного дшового оцГнювання працГвникГв. ОцГнювання якосп роботи рГзних категорш
персоналу. Методи оцГнювання управлГнського персоналу: за дшовими якостями.
ТЕМА 8. УПРАВЛИНЯ РОЗВИТКОМ I РУХОМ ПЕРСОНАЛУ ОРГАШЗАЦП
Загальний Г професшний розвиток персоналу. Сутшсть та завдання професшного
розвитку персоналу. Виявлення та аналГзування потреб персоналу. Навчання персоналу.
Стажування. Змют понять «самоосвша», «саморозвиток». Перспективи професшного
зростання в Укрш'ш. Поняття про трудову кар'еру та службове зростання. Планування та
управлшня службовою кар'ерою працГвникГв. МоделГ кар'ери. Фактори, що визначають
напрям та швидюсть кар'ери. Створення вГдповГдних умов для кар'ерного зростання
працГвникГв.

ТЕМА 9. УПРАВЛИНЯ ПРОЦЕСОМ ВИШЛЬНЕННЯ ПЕРСОНАЛУ
Причини та фактори вившьнення персоналу. Процедура звшьнення. Соцiальнi та
виробничi критерп вибору працiвникiв на звшьнення. Сощальш гаранта. Особливостi виходу
пращвниюв на пенсiю як форма звшьнення. Поняття та значення абсентизму. Управлшня
плиннiстю кадрiв та фактори, що 1х зумовлюють. Показники абсолютнi та вщносш. Типовi
порушення трудовох' та виконавськох' дисциплiни, причини ix виникнення. Нещасш випадки.
Дисциплiнарний вплив. Розробка заxодiв iз регулювання плинностi персоналу.
ТЕМА 10. СОЩАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО В ОРГАНВАЦП
Соцiальне партнерство як зааб узгодження iнтересiв роботодавця i пращвнишв.
Меxанiзм функцiонування системи соцiального партнерства: функцп i завдання, законодавча
база. 1нтереси роботодавця i працiвникiв: спшьшсть i розбiжнiсть, iмовiрнiсть виникнення i
загострення конфлiктiв. Колективний договiр як зааб змiцнення соцiального партнерства.
Сторони та змют колективного договору. Порядок укладання та реестрацп колективного
договору. Строк чинносп колективного договору та контроль за його виконанням.
ТЕМА 11. ЕФЕКТИВШСТЬ УПРАВЛ1ННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Система економiчниx, соцiальниx та органiзацiйниx показнишв управлiння персоналом:
сутнiсть та змют. Критерп ефективностi управлiння персоналом. Комплексна ощнка
ефективностi управлiння персоналом: сутшсть, переваги та недолiки у застосуванш. Методи
оцiнювання ефективностi результатiв роботи персоналу.
МОДУЛЬ 4. ГРОШ1 ТА КРЕДИТ

ТЕМА 1. ГРОШ1 ТА ГРОШОВИЙ ОБОРОТ
Основнi концепцп походження грошей. Сутшсть грошей. Грошi як грош^ грошi як
капiтал. Форми грошей та ix еволющя. Характеристика «класичнош та сучаснох' банкноти.
Вартють грошей. Функцп грошей та ix характеристика. Яюсш властивостi грошей. Роль
грошей у ринковш економiцi. Сутшсть грошового обороту як процесу руху грошей. Модель
грошового обороту. Маса грошей в оборота суть та структура. Грошова база та грошовi
агрегати. Швидшсть обороту грошей. Грошово-кредитний мультиплшатор. Сутшсть та
особливосп функщонування грошового ринку. Структура грошового ринку. 1нструменти
грошового ринку. Попит та пропозищя на ринку грошей. Рiвновага на грошовому ринку та
процент.
ТЕМА 2. ГРОШОВ1 СИСТЕМИ ТА ОСНОВИ IX ФУНКЦ1ОНУВАННЯ
Сутнiсть грошово'1' системи та ii елементи. Основнi типи грошових систем та ix
еволющя. Створення i розвиток грошово'1' системи Украши. Сутнiсть шфляцп, ii види та
причини виникнення. Методи державного регулювання грошового обороту i грошового
ринку. Суть, цш та види грошово-кредитно! полшики. 1нструменти грошово-кредитно!
полшики та 1х характеристика. Сутшсть i призначення та види грошових реформ Сутшсть та
види валюти. Сутшсть валютного ринку. Пла^жний баланс та золотовалютш резерви в
меxанiзмi валютного регулювання. Свiтова та мiжнародна валютнi системи.
ТЕМА 3. КРЕДИТ В РИНКОВШ ЕКОНОМ1Ц1
Необxiднiсть та суть кредиту. Стадп та закономiрностi руху кредиту. Принципи
кредитування. Функцп' та роль кредиту. Характеристика основних видiв кредиту. Економiчнi

межi кредиту. Теорп кредиту та i'x вщмшносп. Суть позичкового процента та чинники що на
нього впливають. Функцп та роль процента. Способи нарахування проценпв.
ТЕМА 4. ОПЕРАЦП БАНК1В З ФОРМУВАННЯ РЕСУРС1В
Суть, призначення та класифшащя банмвських ресурав. Сутшсть власного катталу,
його структура та функцп. Порядок формування власного катталу банку. Поняття, склад та
призначення регулятивного катталу банку. Суттсть, джерела формування i характеристика
залучених ресурав банку. Види депозитiв та ix характеристика. Порядок вiдкриття банками
вкладних (депозитних) раxункiв фiзичним та юридичним особам. Суть, значення та
характеристика запозичених ресурав банку. Мiжбанкiвський кредит та його роль у
формуванн банкiвськиx ресурсiв. Особливостi одержання централiзованиx кредитiв вiд
НБУ.
ТЕМА 5. ОПЕРАЦП БАНК1В З ОБСЛУГОВУВАННЯ ГРОШОВОГО ОБОРОТУ
Сутнiсть та склад грошового обороту. Безготсвковий платiжний оборот. Суть i
принципи оргатзацп безготсвкових розраxункiв. Форми мiжгосподарськиx безготiвковиx
розрахунмв i способи платежiв. Види та характеристика розрахункових рахунюв клieнтiв
банюв.
ТЕМА 6. КРЕДИТН1 ОПЕРАЦП БАНК1В
Банкiвськi кредити та ix класифiкацiя. Принципи й умови банкiвського кредитування.
Процес банювського кредитування та характеристика його етатв. Банкiвське споживче
кредитування його характеристика i особливостi. Особливосп iпотечного кредитування
фiзичниx осiб. Суть характеристика та види векселiв.
ТЕМА 7. ОПЕРАЦП БАНК1В В ИОЗЕМНШ ВАЛЮТ1
Суть i класифiкацiя операцш банкiв в iноземнiй валютi. Документальне оформлення
валютних операцiй банку. Торговельш операцii в iноземнiй валютi. Характеристика
документарних форм мiжнародниx розраxункiв. Характеристика недокументарних форм
мiжнародниx розраxункiв. Неторговельш операцii в iноземнiй валютi та ix класифiкацiя.
Умови та порядок здiйснення операцiй з готiвковою шоземною валютою. Суть i
характеристика операцш з дорожшми чеками.
ТЕМА 8. ОПЕРАЦП БАНК1В 1З ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Ф1НАНСОВО1 СТ1ЙКОСТ1
Сутнiсть фiнансовоi стiйкостi банку та способи ii забезпечення. Операцп iз пiдтримання
лiквiдностi i платоспроможносп банку. Операцii iз формування резервiв (загальних,
спецiальниx, обов’язкових) банкiв. Операцп iз забезпечення регуляторних вимог (норм).

ПИТАННЯ, ЯК1 ВИНОСЯТЬСЯ НА СП1ВБЕС1ДУ

1. Суб’ект та об’ект управлiння.
2. Цш та завдання менеджменту.
3. Процесний, системний i ситуацiйний пщходи в менеджментi.
4. Формальнi та неформальна простi та складнi оргашзацп.
5. Види органiзацiй в Укрш'ш.
6. Пiдприeмства, i'x рiзновиди (за галузевою приналежнiстю, формою власностi,
оргашзацшно-правовою формою, розмiром).
7. Об’еднання тдприемств (концерни, картелi, консорцiуми, асощацп, холдинги,
франчайз).
8. Загальш риси оргашзацш.
9. Поняття функцiй менеджменту, ix класифiкацiя.
10. Сутнiсть функцп планування.
11. Процес стратепчного планування. Ощнка стратеги.
12. Сутнiсть оргашзацп, побудова оргашзацп. Етапи розподшу управлшсько'1' пращ.
13. Сутшсть методiв менеджменту та ix класифшащя.
14. Адмiнiстративнi методи менеджменту: органiзацiйнi.
15. Сутнiсть та класифшащя управлiнськиx рiшень.
16. Процес вироблення ршень: етапи пiдготовки, приймання, реалiзацii.
17. Види комунiкацiй в управлшш.
18. Рiзновиди соцiальниx груп. Колектив як соцiальна група.
19. Функцп та повноваження трудових колективiв.
20. Конфлiкт, сутнiсть, об,eктивнi та суб’ективш передумови його виникнення.
21. Керiвництво в оргашзацп. Особистий вплив i влада.
22. Культура управлшня та ii складовi елементи. Культура управлшських працiвникiв.
23. Соцiальна вщповщальшсть керiвника, ii сутнiсть та складовй
24. Управлiння мобiльнiстю кадрiв, трудова кар’ера.
25. Особливостi управлшсько'1' пращ, ii складовй Принципи та напрями науково'1'
оргашзацп управлшсько'1' працi.
26. Планування особисто'1' працi, органiзацiя робочого мюця менеджера.
27. Ефективнiсть менеджменту: економiчнi та соцiальнi аспекти
28. Визначення, цш та напрями дiяльностi пiдприeмства. Класифiкацiя i структура
тдприемств.
29. Методи управлшня дiяльнiстю тдприемств.
30. Оргашзацшш структури управлiння тдприемствами рiзниx форм власностi.
31. Ощнка, класифшащя i структура основних фондiв.
32. Загальна характеристика iнновацiйниx процеав.
33. Науково-теxнiчний прогрес (поступ), його загальш та прюритетш напрями.
34. Формування i використання виробничо'1' потужносп пiдприемства.
35. Органiзацiйнi типи виробництва.
36. Методи оргашзацп виробництва.

37. Державне eK0H0Mi4He регулювання.
38. Прогнозування розвитку суб'екпв господарювання
39. Маркетингова дiяльнiсть i формування програми випуску продукцп (надання
послуг).
40. Стандартизащя i сертифiкацiя продукцп (послуг).
41. Продуктивысть працi персоналу.
42. Мотиващя трудово'1 дiяльностi працiвникiв.
43. Оплата пращ: сутшсть, функцп, державна пол^ика i загальна органiзацiя.
44. Поточш витрати на продукування виробiв (послуг).
45. Кошторис виробництва i собiвартiсть товарно'1 продукцп. Обчислення собiвартостi
окремих виробiв.
46. Стратегiя забезпечення належно'1 економiчноi безпеки пiдприeмства.
47. Банкрутство тдприемств (органiзацiй) як економiчне явище.
48. Роль та значення управлшня персоналом як науки.
49. Характеры риси особистостi, що пов'язанi з ii поведiнкою в оргашзацп. Поняття
особистостi.
50. Поняття та значення кадрово'1 полiтики в оргашзацп.
51. Поняття кадрового планування.
52. Призначення та роль сучасних служб персоналу в оргашзацп.
53. Колектив як сощальна групи.
54. Функцп колективу.
55. Роль керiвника та менеджера з персоналу у формуванш колективу.
56. Види структур трудового колективу.
57. Ощнювання персоналу в сучаснш оргашзацп.
58. Методи ощнювання управлшського персоналу: за дшовими якостями.
59. Виявлення та аналiзування потреб персоналу.
60. Сощальш та виробничi критерп вибору працiвникiв на звшьнення.
61. Механiзм функцiонування системи сощального партнерства: функцп i завдання,
законодавча база.
62. Комплексна ощнка ефективносп управлiння персоналом: сутнiсть, переваги та
недолши у застосуваннi
63. Основы концепцп походження грошей. Сутнiсть грошей.
64. Грошi як грошi, грошi як каттал. Форми грошей та ix еволюцiя.
65. Маса грошей в обороти суть та структура.
66. Грошова база та грошовi агрегати. Швидшсть обороту грошей.
67. Грошово-кредитний мультиплiкатор.
68. Структура грошового ринку. 1нструменти грошового ринку.
69. Попит та пропозищя на ринку грошей. Рiвновага на грошовому ринку та процент.
70. Сутшсть грошовоi системи та ii елементи.
71. Необхщшсть та суть кредиту.
72. Суть, призначення та класифыащя банювських ресурсiв.
73. Сутнiсть та склад грошового обороту. Безготсвковий платiжний оборот.

74. Банювсью кредити та ix класифшащя.
75. Суть i класифiкацiя операцш банюв в iноземнiй валютi.
76. Сутшсть фiнансовоi стiйкостi банку та способи ii забезпечення.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРП ОЦ1НЮВАННЯ
ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
Вступне випробування (ствбесща) проводиться у строки, передбаченi Правилами
прийому до ДВНЗ УМО НАПН Украши.
На спiвбесiду вступник з'являсться з паспортом. На початку ствбесщи вступник
отримуе 2 питання, яю мiстять завдання з предметiв програми для проведення спiвбесiди, та
аркуш спiвбесiди. В аркушi спiвбесiди вступник заповнюе змiстову частину, записуе
завдання з отриманих ним питань та вщповвд на завдання. Пiд час ствбесщи члени фахово'1
атестацшно'1 комсп оцiнюють вiдповiдi та фiксують ощнки у аркушi спiвбесiди.
На складання ствбесщи вщводиться 1 година 30 хвилин (90 хвилин).
За результатами вступного випробування (ствбесщи) проводиться ощнка рiвня
фахових знань за наступними критерiями (див. табл. 1).
Таблиця 1

Ш!кала критерпв оцiнки рiвня фахових знань абiтурiентiв
За шкалою
утверситету

Визначення

Характеристика вiдповiдей абiтyрiента

Абiтyрiент не yсвiдомлюе змiстy питань, тому його
вщповвд не мають безпосереднього вiдношення до
поставлених питань. Повна вщсуттсть yмiння
0-20 бали
Незадовiльний
мiркyвати. Правильтсть та повнота вiдповiдей на
питання становить < 50%. У абiтyрiента вщсутня
просторова уява, необхiдна для вщповвд на запитання.
Вiдповiдi на питання носять фрагментарний характер,
характеризуются вщтворенням знань на рiвнi
запам'ятовування. Абiтyрiент поверхово володiе
yмiнням мiркyвати, його вiдповiдi супроводжуються
20-50 балiв
Задовшьний другорядними мiркyваннями, якi iнколи не мають
безпосереднього вщношення до змiстy питань.
Правильтсть та повнота вщповщей на питання
становить < 75%. Абiтyрiент погано володiе засобами
вiдтворення.
У вщповщях на питання допускаються деякi неточности
або помилки непринципового характеру. Абiтyрiент
демонструе розyмiння навчального матерiалy на рiвнi
50-90 балiв
Достатнiй
аналiзy властивостей. Правильнiсть та повнота
вщповщей на питання становить >75%. Вщповвд на
питання мютять окремi неточностi i незначнi помилки.
Абiтyрiент дае правильнi вiдповiдi на питання. Його
90-100 балiв
Високий
вщповвд свiдчать про розумшня навчального матерiалy.
Повнота та правильтсть вщповщей на питання ~ 100%.
Якщо a6iTypieHT пiд час вступного випробування з конкурсного предмету набрав вщ 0
до 20 балiв, то дана кшьюсть балiв вважаеться не достатньою для вщбору для рекомендацп
до зарахування до ДВНЗ УМО НАПН Украши.
Ощнювання рiвня знань абiтyрiентiв проводиться кожним i3 членiв фахово'1
атестащйно! комidi окремо, вiдповiдно до критерпв ощнювання. На пiдставi результатiв
спiвбесiди фахова атестацшна комiсiя приймае рiшення: «допустити до фахового вступного
випробування» або ж «не допустити до фахового вступного випробування» вступника.

