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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Вас чекає тривале і захоплююче дослідження економічних систем в 

процесі вивчення управління підприємствами різних форм власності та 

особливості управління персоналом, вирішення економічних проблем і 

завдань з формування та використання людського, удосконалення 

професійних, наукових та дослідницьких вмінь та навичок з економіки. 

Економічна освіта покликана послідовно формувати у Вас економічне 

мислення та свідомість, виховувати розумні потреби, розвивати здібності у 

певному виді діяльності; виховувати бережливе ставлення до природи, 

озброювати фахівців теоретичними знаннями та практичними навичками 

щодо культури праці, формувати потреби економічного аналізу, бачення 

перспективи; вчити оволодівати основами наукової організації праці в 

умовах ринкових відносин; формувати у здобувачів вищої освіти бажання та 

потребу повсякденно поліпшувати результати своєї праці в навчальній та 

суспільно корисній діяльності. 

Отримання економічної професії – це захопливий  процес. 

Використовуйте можливість, що відкрилася, повною мірою. Проявляйте 

творчість, осмислюйте нові  знання, визначайте можливості використання до 

конкретних  життєвих ситуацій. Економіка – соціальна наука, що вивчає 

суспільний процес господарювання; шукає відповіді на запитання: що, 

скільки, яким чином і для кого виробляти з відповідним дослідженням 

альтернатив у використанні обмежених ресурсів та засобів. 

Програма співбесіди є складовою нормативної документації вищого 

навчального закладу, що забезпечує підготовку бакалавра галузі знань 05 

«Соціальні та поведінкові науки». 

Програма утверджує форму та зміст кваліфікаційних випробувань, які 

мають на меті визначення рівня теоретичної та практичної підготовленості 

вступника для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 051 

«Економіка». Складена за принципами комплексності, уніфікації, сумісності 



та взаємозамінності засобів і форм діагностики, вона є підставою для 

надійного та об’єктивного оцінювання Приймальною екзаменаційною 

комісією відповідності рівня освітньо-професійної підготовки вступника 

встановленим вимогам. Зміст програми співбесіди має комплексний 

характер. Склад дисциплін визначено з числа тих, які формують належний 

рівень знань, вмінь і навичок, необхідний в умовах ринкової економіки, 

враховуючи міжпредметні зв’язки.  

Співбесіду зі вступниками проводять фахові атестаційні комісії за 

розкладом, затвердженим Головою Приймальної комісії. 

Мета співбесіди полягає у виявленні рівня теоретичних знань, 

практичних умінь і навичок, необхідних для опанування здобувачами вищої 

освіти у подальшому процесі навчання обов’язкових і варіативних дисциплін 

за програмою підготовки фахівця для здобуття освітнього ступеня 

«бакалавр» за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом та 

економіка праці». 

Вимоги до рівня підготовки вступників. Абітурієнти, які вступають 

на навчання, повинні: 

 виявити достатній рівень знань з дисциплін, які передбачені 

програмою; 

 володіти відповідною фаховою термінологією; 

 вміти користуватися основними фаховими поняттями та розуміти 

їх взаємозв’язок. 

 

  



ЗМІСТ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

1. МОДУЛЬ 1. ЕКОНОМІКА ЯК НАУКА 

Тема 1. Основи економіки 

Економіка як об’єкт наукового дослідження. Предмет економічної теорії. 

Функції теоретичних економічних наук: теоретична, практична, світоглядна, 

ідеологічна. Етапи розвитку економічної науки. Політична економія. Сучасна 

структуризація економічної науки та диверсифікація її предмету. Принципи, 

категорії і закони економічної науки. Методи економічного аналізу та їх 

класифікація. Критерії і показники результативності функціонування 

економіки. Інтернаціональний характер сучасної економіки. 

Тема 2. Економічні потреби та інтереси  

Економічні потреби. Класифікація та ієрархія потреб. Економічні 

інтереси. Взаємозв’язок потреб, інтересів і соціального статусу їх суб’єкту. 

Мотиви та стимули. Економічна поведінка: закономірності та підходи до 

пояснення. Реалізація економічних інтересів і суспільне виробництво. 

Національні та глобальні економічні інтереси. 

Тема 3. Економічна система  

Сутність та структура економічної системи. Відносини власності. 

Домогосподарства, підприємства (фірми), та їх взаємодія в ринковій 

економіці. Сектори економіки, кластери, внутрішні регіони, регулятивні 

інститути. Типи і моделі економічних систем та їх еволюція. Взаємодія 

національних економічних систем. Формування глобальної економічної 

системи. 

Тема 4. Економічна діяльність  

Сутність та види економічної діяльності. Суспільний поділ праці. 

Виробнича діяльність. Науково-дослідна і проектно-конструкторська 

діяльність. Інвестиційна діяльність. Інноваційна діяльність. Торговельно-

маркетингова діяльність. Міжнародний поділ праці та міжнародна 

економічна діяльність. 

 



2. Модуль 2. ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Тема 1. Товар і ринок. Ринкова система та її структура.  

Економічні блага. Товар і його характеристика. Споживна вартість і 

вартість. Гроші та їх функції. Грошовий вимір вартості товару. Грошовий 

обіг, його закони та інфляція. Сутність і функції ринку. Суб’єкти і об’єкти 

ринкових відносин. Попит і пропозиція. Ринкове ціноутворення. 

Конкуренція, монополія, олігополія. Ринки засобів виробництва та капіталу. 

Ринок землі та нерухомості. Ціна землі. Ринок товарів та послуг. Ринок 

людського ресурсу. Комерціалізація інновацій. Локальні та глобальні ринки. 

Ринок і держава. 

Тема 2. Підприємництво  

Сутність підприємництва та його організаційно-економічні форми. 

Витрати та результати підприємницької діяльності. Продуктивність праці. 

Прибуток та рентабельність. Економічна рента та її види. Регулювання 

підприємницької діяльності. Міжнародна підприємницька діяльність. 

Тема3. Капітал 

Еволюція та сучасний зміст категорії капітал. Функції капіталу. 

Структура та кругообіг капіталу. Капітал і наймана праця. Людський капітал. 

Інтелектуальний капітал. Інформаційний капітал. Фінансовий капітал. 

Оборот капіталу та його етапи. Ефективність обороту капіталу. Міжнародний 

рух капіталу. 

 

3. МОДУЛЬ 3. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Тема1. Основи організації та управління персоналом 

Управління персоналом в системі сучасного менеджменту. 

Організаційні аспекти управління персоналом. Основні типи професійної 

культури кадрового менеджменту. Елементи організації та її життєвий цикл. 

Етика ділових відносин в роботі менеджера по персоналу. 

Тема 2. Концепція управління персоналом. 

Основні підходи щодо управління персоналом. Економічний підхід. 



Органічний, гуманістичний підходи. Концепція людського капіталу. Теорія 

людського капіталу. Концепція «аналіз людських ресурсів». Вимірювання 

індивідуальної вартості працівника. 

Тема 3. Стратегії управління персоналом 

Кадрова політика. Типи кадрової політики. Етапи побудови кадрової 

політики. Кадрова стратегія. Управління персоналом організації по фазах 

життєвого циклу (формування організації, стадія інтенсивного зростання, 

стадія стабілізації, стадія спаду). 

Тема 4. Технології і методи управління персоналом 

Методи формування кадрового складу організації. Оцінка потреби в 

персоналі. Аналіз кадрової ситуації в регіоні. Розробка посадових інструкцій. 

Набір та відбір кандидатів. Адаптація персоналу. Методи підтримки 

працездатності персоналу. Економічні та мотиваційні методи управління 

персоналом. Атестація персоналу. Формування кадрового резерву. 

Планування кар’єри. Розробка програм стимулювання праці. Навчання 

персоналу.  

 

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА СПІВБЕСІДУ 

1. Основні категорії управління та їх взаємозв’язок.  

2. Системний підхід у системі управління персоналом.  

3. Цілі, завдання та функції служби управління персоналом.  

4. Людський фактор як основний компонент продуктивних сил.  

5. Основні аспекти й рівні вивчення людського фактора. 

6. Людина в тейлористській моделі управління. Неотейлористські погляди на 

персонал. 

7. Основні фактори підвищення ролі персоналу в постіндустріальному 

суспільстві.  

8. Результати досліджень українських учених у галузі національної культури, 

їх використання в управлінні персоналом. 

9. Результати послідовної трансформації організаційних культур.  

10. Генерація парадигм кадрової роботи в менеджменті капіталістичних 

країн.  

11. Основні підходи (технології) управління персоналом, сформовані в 

процесі історичного розвитку. 



12. Управління людськими ресурсами як технологія в діяльності персоналу 

управління.  

13. Раціоналістичний і гуманістичний підхід в управлінні людськими 

ресурсами.  

14. Кадровий менеджмент і виклики XXI ст. Вимоги часу до системи 

управління персоналом.  

15. Стратегічні зміни в корпоративному управлінні та їх вплив на сучасний 

бізнес.  

16. Об’єкт і предмет дослідження дисципліни «Управління персоналом». 

17. Особливості управління персоналом у державній, матеріальній і духовній 

сферах.  

18. Структура знань системи управління та її практична значущість.  

19. Методи, техніки, технології, використовувані в діяльності з управління 

персоналом.  

20. Поняття соціальної, фахової, методичної та тимчасової компетентності.  

21. Компетенція як об’єкт стратегічного управління.  

22. Підвищення ролі кадрових служб в управлінні організаціями.  

23. Основні підходи до управління персоналом, їх вплив на теорію та 

практику людської організації.  

24. Особливості становлення й розвитку теорії та практики управління 

персоналом в Україні.  

25. Теорія людського капіталу та її рекомендації щодо потреби в інвестиціях 

у розвиток людини.  

26. Концепція аналізу людських ресурсів та її вплив на практику роботи з 

персоналом.  

27. Характеристика вимірів індивідуальної вартості працівника.  

28. Стохастична позиційна модель визначення вкладень у людський капітал. 

29. Сучасні вимоги до кадрової політики підприємства.  

30. Типи кадрових політик, їх стисла характеристика.  

31. Етапи побудови кадрової політики.  

32. Урахування зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на 

організацію кадрової політики.  

33. Моніторинг персоналу як механізм підтримки адекватної кадрової 

політики.  

34. Цілі, норми та засоби вжиття кадрових заходів під час реалізації кадрової 

політики.   

35. Цілі та функції системи управління персоналом, їх характеристика.  

36. Кадрове та діловодне забезпечення в управлінні персоналом.  

37. Інформаційне та механічне забезпечення в управлінні персоналом.  



38. Нормативно-методичне забезпечення в управлінні персоналом.  

39. Правове забезпечення в управлінні персоналом.  

40. Принципи побудови системи управління персоналом.  

41. Методи побудови системи управління персоналом.  

42. Стадії й етапи організаційного проектування та їх характеристики.  

43. Оцінка економічної ефективності проектування системи управління 

персоналом.  

44. Завдання, функції кадрових служб, їх характеристика.  

45. Структура кадрової служби організації, характеристика її елементів.  

46. Зміст і послідовність дій щодо оцінки персоналу.  

47. Зміст і послідовність дій під час наймання робочої сили.  

48. Зміст і послідовність дій під час прогнозування та плануванні потреби в 

кадрах.  

49. Сутність, цілі та завдання кадрового планування.  

50. Оперативний план роботи з персоналом, особливості його розробки.  

51. Маркетинг персоналу, його роль і місце в управлінні персоналом.  

52. Зміст і послідовність дій під час визначення потреби в персоналі.  

53. Планування й аналіз показників праці, витрат на персонал.  

54. Нормування та визначення чисельності персоналу організації.  

55. Сутність поняття зайнятості, управління зайнятістю.  
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ) 

Вступне випробування (співбесіда) проводиться у терміни, передбачені Правилами 

прийому до ДЗВО УМО. 

На співбесіду вступник з'являється з паспортом. На початку співбесіди вступник 

отримує екзаменаційний білет та аркуш співбесіди. В аркуші співбесіди вступник 

заповнює змістову частину, записує отримані ним завдань та відповіді на завдання. Під час 

співбесіди члени фахової атестаційної комісії оцінюють відповіді та фіксують оцінки у 

аркуші співбесіди. 

На складання співбесіди відводиться 1 година 30 хвилин (90 хвилин). 

За результатами вступного випробування (співбесіди) проводиться оцінка рівня 

фахових знань за наступними критеріями (див. табл. 1). 

Таблиця 1 

Шкала критеріїв оцінки рівня фахових знань абітурієнтів 

За шкалою 

університету 
Визначення Характеристика відповідей абітурієнта 

0-20 бали Незадовільний 

Абітурієнт не усвідомлює змісту питань, тому його 

відповіді не мають безпосереднього відношення до 

поставлених питань. Повна відсутність уміння 

міркувати. Правильність та повнота відповідей на 

питання становить < 50%. У абітурієнта відсутня 

просторова уява, необхідна для відповіді на 

запитання. 

20-50 балів Задовільний 

Відповіді на питання  носять фрагментарний 

характер, характеризуються відтворенням знань на 

рівні запам'ятовування. Абітурієнт поверхово володіє 

умінням міркувати, його відповіді супроводжуються 

другорядними міркуваннями, які інколи не мають 

безпосереднього відношення до змісту питань. 

Правильність та повнота відповідей на питання 

становить < 75%. Абітурієнт погано володіє засобами 

відтворення. 

50-90 балів Достатній 

У відповідях на питання допускаються деякі 

неточності або помилки непринципового характеру. 

Абітурієнт демонструє розуміння навчального 

матеріалу на рівні аналізу властивостей. Правильність 

та повнота відповідей на питання становить >75%. 

Відповіді на питання містять окремі неточності і 

незначні помилки. 

90-100 балів Високий 

Абітурієнт дає правильні відповіді на питання. Його 

відповіді свідчать про розуміння навчального 

матеріалу. Повнота та правильність відповідей на 

питання ≈ 100%.  

Якщо абітурієнт під час вступного випробування з конкурсного предмету набрав 

від 0 до 20 балів, то дана кількість балів вважається не достатньою для відбору для 

рекомендації до зарахування до ДЗВО «УМО». 

Оцінювання рівня знань абітурієнтів проводиться кожним із членів фахової 

атестаційної  комісії окремо, відповідно до критеріїв оцінювання. На підставі результатів 

співбесіди фахова атестаційна комісія приймає рішення: «допустити до фахового 

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

вступника. 



ПРИКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ) 
 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ  

ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ 

  

Рівень вищої освіти - перший (бакалаврський) 

Галузь знань - 05 «Coціальні та поведінкові науки» 

Спеціальність - 051 «Економіка» 

Освітня програма - «Управління персоналом та економіка праці» 

 

 

Екзаменаційний білет № 1 

фахового вступного випробування (співбесіда) 
 

1.Основні категорії управління та їх взаємозв’язок.  

2. Системний підхід у системі управління персоналом. 

3.Задача: 

Спробуйте створити перелік потреб випускника вищого учбового 

закладу, який щойно отримав диплом і шукає роботу за фахом. 

Які вимоги ставить він до майбутньої роботи? 

Завдання: Складіть структуру потреб і розподіліть їх за ступенем 

важливості. 
 

 

 

Голова фахової атестаційної комісії 

(науковий ступінь, вчене звання)   __________   /_____________/ 
                                 підпис        ініціали, прізвище 

  

 

 


