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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 вщповщ на запитання: що, 

скiльки, яким чином i для кого виробляти з вщповщним дослiдженням 

альтернатив у використанш обмежених ресурсiв та засобiв.

Програма фахового вступного випробування е складовою нормативно! 

документацп вищого навчального закладу, що забезпечуе подготовку 

бакалавра галузi знань 05 «Сощальш та поведiнковi науки».

Програма фахового вступного випробування утверджуе форму та змют 

квалiфiкацiйних випробувань, якi мають на мет визначення рiвня 

теоретично! та практично! тдготовленост вступника для здобуття освiтнього 

рiвня бакалавра за спещальшстю 051 «Економжа» ступеня вищо! освгги 

«бакалавр». Складена за принципами комплексности ушфжаци, сумiсностi та



взаемозамшност 3aco6iB i форм дiагностики, вона е пiдставою для надiйного 

та об’ективного оцiнювання Приймальною екзаменацiйною комiсiею 

вiдповiдностi рiвня освiтньо-професiйноi пiдготовки вступника встановленим 

вимогам. Змiст програми фахового вступного випробування мае 

комплексний характер. Склад дисциплш визначено з числа тих, як  

формують належний рiвень знань, вмiнь i навичок, необхщний в умовах 

ринково! економiки, враховуючи мiжпредметнi зв’язки.

Порядок проведення фахових вступних випробувань визначаеться 

Положенням про приймальну комiсiю НН1МП ДВНЗ «Ушверситет 

менеджменту осв^и» НАПН Украши.

Регламент фахового вступного випробування розроблено вщповщно до 

Закону Украши «Про вищу освггу» вiд 01.07.2014 р. № 1556-VII; Умов 

прийому на навчання до вищих навчальних закладiв Украши у 2017 рощ, 

затверджених Наказом Мшштерства освгги i науки Украши вщ 13 жовтня 

2016 року № 1236;Положення про приймальну комiсiю ДВНЗ «УМО».

Вступне випробування у формi тестування проводиться зi вступниками 

на навчання за освггшми програмами (далi -  ОП) пiдготовки бакалаврiв на 

основi сертифiкатiв зовнiшнього незалежного ощнювання (далi -  ЗНО) та на 

основi здобутого освiтнього ступеня молодшого спецiалiста до Державного 

вищого навчального закладу «Унiверситет менеджменту освiти»;(далi -  

Унiверситет).

Мета вступного шпиту до бакалаврату полягае у виявленш рiвня 

теоретичних знань, практичних умшь i навичок, необхiдних для опанування 

студентами у наступному процесi навчання обов’язкових i варiативних 

дисциплiн за програмою пiдготовки фахiвця освiтнiй стутнь «бакалавр» з 

«управлiння персоналом та економши працi».

Вимоги до рiвня п1дготовки вступникiв. Абiтурiенти, якi вступають 

на навчання повиннi:

-  виявити достатнш рiвень знань з дисциплш, як передбаченi

програмою;



-  володгги вщповщною фаховою термшолопею;

-  вмгги користуватися основними фаховими поняттями та розумгги !х 

взаемозв’язок.

ЗМ1СТ ПРОГРАМНОГО МАТЕР1АЛУ

Модуль 1. ЕКОНОМ1КА ЯК НАУКА

Тема 1. Основи економжи

Економша 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 диверсифшащя и предмету. Принципи, 

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

класифжащя. Критерii i показники результативностi функцiонування 

економiки. 1нтернащональний характер сучасно! економiки.

Тема 2. EKOHOMi4Hi потреби та ттереси

Економiчнi потреби. Класифжащя та iерархiя потреб. Економiчнi 

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

Мотиви та стимули. Економiчна поведшка: закономiрностi та пiдходи до 

пояснення. Реаизащя економiчних iнтересiв i суспшьне виробництво. 

Нацiональнi та глобальнi економiчнi iнтереси.

Тема 3. Економ1чна система

Сутшсть та структура економiчноi системи. Вщносини власностi. 

Домогосподарства, пiдприемства ^ р м и ), та !х взаемодiя в ринковш 

економiцi. Сектори економiки, кластери, внутршш регiони, регулятивнi 

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

нацiональних економiчних систем. Формування глобально! економiчноi 

системи.

Тема 4. Економ1чна d i^brn^ b

Сутшсть та види економiчноi дiяльностi. Суспiльний подiл пращ. 

Виробнича дiяльнiсть. Науково-дослiдна i проектно-конструкторська



дiяльнiсть. 1нвестицшна дiяльнiсть. Iнновацiйна дiяльнiсть. Торговельно- 

маркетингова дiяльнiсть. Мiжнародний подiл пращ та мiжнародна 

eKOHOMi4Ha дiяльнiсть.

Модуль 2. ОСНОВИ П1ДПРИеМНИЦЬКО1 Д1ЯЛБНОСТ1 

Тема 1. Товар i ринок. Ринкова система та ii 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 функцii ринку. Суб’екти i об’екти 

ринкових вiдносин. Попит i пропозищя. Ринкове цiноутворення. 

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

Ринок землi та нерухомостi. Цша землi. Ринок товарiв та послуг. Ринок 

людського ресурсу. Комерцiалiзацiя шновацш. Локальнi та глобальнi ринки. 

Ринок i держава.

Тема 2. Шдприемництво

Сутшсть тдприр.мництва. та його органiзацiйно-економiчнi форми. 

Витрати та результати тдприемницько! дiяльностi. Продуктивнiсть пращ. 

Прибуток та рентабельшсть. Економiчна рента та и види. Регулювання 

тдприемницько!’ дiяльностi. Мiжнародна тдприемницька дiяльнiсть.

ТемаЗ. Каптал

Еволющя та сучасний змют категорii капiтал. Функцii капiталу. 

Структура та кругообт капiталу. Капiтал i наймана праця. Людський капiтал. 

1нтелектуальний капiтал. Iнформацiйний капiтал. Фiнансовий каттал. 

Оборот капiталу та його етапи. Ефектившсть обороту капiталу. Мiжнародний 

рух катталу.

Модуль 3. УПРАВЛ1ННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Тема1. Основи оргашзацй та управлшня персоналом

Управлшня персоналом в системi сучасного менеджменту. 

Оргашзацшш аспекти управлшня персоналом. Основш типи професiйноi



культури кадрового менеджменту. Елементи оргашзацп та и життевий цикл. 

Етика дшових вщносин в робот менеджера по персоналу.

Тема 2. Концепщя управлтня персоналом.

Основш тдходи щодо управлшня персоналом. Економ1чний шдх'д. 

Оргашчний, гуманютичний тдходи. Концепщя людського катталу. Теор1я 

людського кашталу. Концепщя «анал1з людських ресуршв». Вим1рювання 

шдивщуально! вартост пращвника.

Тема 3. Стратеги управлтня персоналом

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

полгтики. Кадрова стратепя. Управлшня персоналом оргашзацп по фазах 

життевого циклу (формування оргашзацп, стад1я штенсивного зростання, 

стад1я стабшзацп, стад1я спаду).

Тема 4. Технологи i методи управлтня персоналом 

Методи формування кадрового складу оргашзацп. Ощнка потреби в 

персонала Анал1з кадрово! ситуацп в регюш. Розробка посадових шструкцш. 

Наб1р та в1дб1р кандидатв. Адаптащя персоналу. Методи тдтримки 

працездатност персоналу. Економ1чш та мотивацшш методи управлшня 

персоналом. Атестащя персоналу. Формування кадрового резерву. 

Планування кар’ери. Розробка програм стимулювання пращ. Навчання 

персоналу.

ПИТАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ Р1ВНЯ ЗНАНЬ АБ1ТУР1СНТ1В

1. Управлшня персоналом як навчальна дисциплша: напрями вдосконалення, 

тенденцп становлення та розвитку.

2. Пор1вняльний анал1з технологш управлшня персоналом: управлшня 

кадрами, управлшня персоналом, управлшня людськими ресурсами.

3. Роль i мюце кер1вника в систем1 кадрового менеджменту.

4. Концепщя управлiння персоналом, еволюцiя розвитку пiдходiв до 

управлiння персоналом.



5. Оргашзащя та структурування кадрових служб в Укра!ш (з огляду на 

передовий закордонний досвщ).

6. Планування трудових ресурсiв регiону, шдприемства.

7. Проблеми роботи кадрових служб в умовах формування ринку.

8. Особливост добору менеджерiв в Украшу

9. Оргашзацшний розвиток кадрових служб в Украшу

10. Розробка кадрово! полггики органiзацii в Украiнi.

11. Функщонально-кошторисний аналiз дiяльностi управлшського персоналу.

12. Органiзацiйне проектування системи управлшня персоналом.

13. Теоретико-методологiчнi проблеми управлшня персоналом.

14. Системи управлшня персоналом, застосовуваш в США, Захщнш i Схуднш 

Gвропi, Японп, Кита! та можливостi використання цього досвщу з огляду на 

нацiональнi особливост Укра!ни.

15. Методологiчнi засади ощнювання ефективностi роботи служб управлiння 

персоналом.

16. Концепщя людського капiталу, проблеми теорп та практики, 

використання в управлшш персоналом.

17. Психологiчнi аспекти добору та перевiрки персоналу.

18. Проблеми реалiзацil службово! кар’ери.

19. Конфлшт як iнструмент розвитку оргашзацп.

20. Специфiчнi особливостi управлiння персоналом у XXI ст.

21. Акмеолопчш проблеми управлшня персоналом.

22. Психофiзiологiчнi технологи та !х використання в управлшш персоналом.

23. Сощокультурш технологи та !х використання в управлiннi персоналом.

24. Людський фактор трудово! дiяльностi, урахування його в управлiнськiй 

дiяльностi.

25. Санкци юридично! вiдповiдальностi в робот служб управлiння 

персоналом.

26. Соцiально-економiчнi засади управлiння персоналом в умовах 

формування ринку.



27. Основш напрями перебудови роботи служб управлшня персоналом за 

сучасних умов.

28. Професшна дiагностика й оцшка керiвника.

29. Психолого-акмеологiчне забезпечення ефективност управлiння 

персоналом.

30. Оцiнка результатiв дiяльностi управлiнського персоналу.

ТЕСТОВ1 ЗАВДАННЯ

1. Полгтика розвитку персоналу передбачае:

а) визначення прюритепв та цiлей кадрово! политики

б) формування принципiв розподiлу засобiв, забезпечення ефективно! системи 
стимулювання пращ

в) формування принцитв розподiлу пращвниюв по посадах та розробка 
ефективно! системи стимулювання персоналу

г) забезпечення програм розвитку персоналу, профорieнтацiю i адаптацiю 
працiвникiв, професiйну пiдготовку i пiдвищення квалiфiкащi

2. Предметом вивчення управлшня персоналом е:

а) професшш здiбностi людей

б) взаемовщносини працiвникiв у колективi

в) люди

г) трудовi ресурси

3. Пiдбiр персоналу- це:

а) робота кадрових служб з укомплектування тдприемств i органiзацiй 
необхщною кiлькiстю працiвникiв

б) процес тдбору подходящих кандидатур на вакантнi робочi мiсця, виходячи 
з наявного резерву кадрiв на бiржi працi i на подприрмство

в) врахування основних принципов i управлiнськоi технологii при тдбор1 
кадрiв

г) багатогранна дояльнють пращвника апарату управлшня з набору персоналу



4. Планування кар’ери - це:

а) узгодження прагнень людини, яка робить кар'еру з можливостями 
органiзацii, що TicHO пов'язанi з траекторiею кар'ери, яка обумовлена цими 
можливостями

б) реалiзацiя можливих просувань i перемщень по cлужбi

в) система поточного облшу молодих cпецiалicтiв

г) застосування працiвниками новiтнiх знань, навичок, технологш, що 
пов'язано з притаманними сучасним профеЗям змiнами i розвитком

5. До характерних рис л1дера на вщмшу в1д рис менеджера взноситься те, 
що в1н

а) працюе за цiлями 1'нших

б) покладаеться на людей

в) покладаеться на систему

г) контролюе

6. Атестащя персоналу це:

а) кадровi заходи для перевiрки правильноcтi виконання рiзних видiв робiт 
працiвниками

б) визначення резервiв пiдвищення рiвня вiддачi пращвника та рiвня 
продуктивноcтi працi

в) кадровi заходи, призначенi ощнити вщповщшсть рiвня працi людей, якостей 
i потенцiалу оcобиcтоcтi потребам дiяльноcтi

г) процедура ощнки «вартостЗ та щнносл людських реcурciв

7. «Навчання персоналу» як один i3 етап1в управлшня персоналом 
означае:

а) введення прийнятих працiвникiв у фiрму, розвиток у пращвниюв розумiння 
вимог до них та того, яка праця отримуе заслужену ощнку

б) розвиток у пращвниюв розумшня вимог до них та того, яка праця отримуе 
заслужену ощнку

в) розробку i здшснення програм для навчання трудовим навикам, якi 
необхiднi для ефективного виконання роботи

г) розробку системи мотивацп з метою залучення, найму i збереження 
працiвникiв



8. Зайняткть - це:

а) дiяльнiсть громадян, яка не суперечить Конституцп i пов'язана i3 
задоволенням !х особистих i громадських потреб та, як правило, приносить !м 
дохщ

б) робота кадрових служб з укомплектування тдприемств i органiзацiй 
необхщною кiлькiстю працiвникiв

в) багатогранна дiяльнiсть працiвника апарату управлiння, яка здшснюеться в 
межах вiдповiдноi посади

г) врахування основних принципiв i управлшсько! технологii при реалiзацii 
вiдповiдних видiв дiяльностi

9. До професшно! пщготовки персоналу в1дносять:

а) середню i вищу освiту з видачею диплома (свщоцтва)

б) професiйнi курси та школи менеджерiв

в) отримання науково! квалiфiкацii

г) отримання професiйноi квалiфiкащi

10. Складовою частиною кадрово! полтгики е:

а) маркетингова полiтика

б) фшансова полiтика

в) виробнича политика

г) технологiчна полгтика

11. Фшансова полгтика п1дприемства щодо персоналу означае:

а) планування потреби у фшансових ресурсах

б) визначення прiоритетiв та цшей розподiлу фiнансових ресурсiв

в) забезпечення програм розвитку персоналу, профорieнтащк> i адаптацiю 
працiвникiв

г) формування принцишв розподiлу засобiв, забезпечення ефективно! системи 
стимулювання працi

12. До факторiв внутрiшнього середовища, якi впливають на кадрову 
полiтику пщприемства, вщносяться:

а) умови працi

б) профоб'еднання, в яких задiянi працiвники тдприемства



в) законодавче регулювання трудових вщносин

г) ситуащя на ринку пращ

13. «Профор1ентац1я i адаптац1я кадр1в» як один i3 eTaniB управлiння 
персоналом означае:

а) розвиток у пращвниюв розумшня вимог до них та того, яка праця отримуе 
заслужену ощнку

б) введення прийнятих пращвниюв у ф1рму, розвиток у пращвниюв розумшня 
вимог до них та того, яка праця отримуе заслужену ощнку

в) розробку i здшснення програм для навчання трудовим навикам

г) розробку системи мотивацп з метою залучення, найму i збереження 
пращвниюв, розробку процедур перемщення пращвниюв на посадах

14. До фaкторiв зовнiшнього середовища, якi впливають на кадрову 
пол1тику п1дприемства, в1дносяться:

а) умови пращ

б) ситуащя на ринку пращ

в) стиль управлшня

г) оргашзацшна структура

15. «В1дбф та оц1нка трудово1 дшльносл» як один 13 етап1в управлшня 
персоналом передбачае

а) ощнку та створення резерву потенцшних кандидат1в по вс1х посадах, 

розробку методик ощнки трудово! д1яльност1

б) розробку системи мотивацп з метою залучення, найму i збереження 
пращвниюв

в) розробку процедур перемщення пращвниюв на посадах

г) ощнку та створення резерву потенцшних кандидат1в по вс1х посадах

16. Етап управлшня персоналом «Щдготовка кер1вних кадр1в та 
управл1ння кар’ерою» означае

а) розробку програм, спрямованих на розвиток можливостей та зд1бностей 
пращвниюв

б) розробку програм, спрямованих на тдвищення ефективност пращ кер1вних 
кадр1в



в) розробку системи мотивацп з метою залучення, найму i збереження 
пращвниюв, розробку процедур перемiщення працiвникiв на посадах

г) розробку програм, спрямованих на розвиток можливостей та здiбностей 
працiвникiв i пiдвищення ефективностi пращ керiвних кадрiв

17. Лог1чне мислення, концептуальне мислення та використання 
концепций при здшсненш анал1зу в1дносять до:

а) професшних якостей людини

б) штелектуальних якостей людини

в) професiйно-квалiфiкацiйних якостей людини

г) органiзацiйних якостей людини

18. Кар’ера - це:

а) певний вид дiяльностi, яка зводиться до досягнення бшьш високих 
професшних результат

б) успiшне просування по службi в обранiй сферi дiяльностi

в) сукупнiсть цiлей, яю ставить перед собою людина, вступаючи на роботу

г) перспективне планування власного майбутнього людини

19. До перепщготовки кадр1в в1дноситься:

а) професшш курси

б) пiдвищення квалiфiкацil

в) оволодшня шитою профешею

г) отримання вищо! професiйноi квалiфiкацii

20. 1нформацшна полггика п1дприемства в рамках кадрово! полггики 
передбачае:

а) визначення прюритепв та цiлей кадрово! полiтики

б) створення i пiдтримку руху кадрово! шформацп

в) формування принципiв розподшу шформацп

г) ефективне iнформування персоналу
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