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ВСТУП 

 

Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок 

випускників, передбачених варіативною частиною освітньо-кваліфікаційної характеристики 

бакалавра професійного спрямування «Управління персоналом та економіка праці» ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти», з використанням методу комплексної діагностики – складання 

кваліфікаційного екзамену. 

Кваліфікаційний екзамен складається з двох частин: 

1 – три теоретичні питання;  

2 – одна розрахункова задача. 

Кваліфікаційний екзамен передбачає співбесіду з членами ЕК, на яку виносяться питання, 

вказані в білеті. 

Програма кваліфікаційного екзамену сформована з виконанням зазначених вимог, включає 

програми дисциплін, анотацію кожної з тем дисципліни, список рекомендованої для підготовки 

літератури, критерії оцінки знань. 
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ПРОГРАМА 

комплексного кваліфікаційного екзамену 

«УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ» 

 

Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх менеджерів сучасного 

управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування 

розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу 

внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень. 

Завданням вивчення дисципліни є теоретична підготовка студентів з питань: сутності 

основних понять і категорій менеджменту та управління; принципів та функцій менеджменту; 

системи методів управління; змісту процесів та технології управління; основ планування, 

здійснення мотивування та контролювання; організації взаємодії та повноважень; прийняття 

рішень у менеджменті; інформаційного забезпечення процесу управління; керівництва та 

лідерства, стилів управління; етики та відповідальності у менеджменті; ефективності управління. 

Результатом вивчення дисципліни є спроможність студентів з'ясовувати причинно-

наслідкові зв'язки в організаціях, аналізувати й узагальнювати матеріал у певній системі, 

порівнювати факти на основі здобутих з різних джерел знань; робити посильний внесок в 

гармонізацію людських відносин; налагоджувати ефективні комунікації в процесі управління; 

розробляти технології з прийняття та реалізації управлінських рішень; структурувати завдання 

відповідно до чисельності та кваліфікації виконавців, визначити черговість робіт, розраховувати 

термін їх виконання; з урахуванням ділових та особистісних рис добирати виконавців, розподіляти 

завдання; здійснювати делегування; оцінювати ефективність менеджменту. 
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МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Тема 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: діалектичний, конкретно-історичний, системний підхід; моделювання: 

вербальне, фізичне, аналогове, математичне; науковий, експертний, соціологічні методи: 

анкетування, інтерв’ювання, тестування. 

 

Тема 2. Історія розвитку менеджменту 

Передумови виникнення науки управління. Існуючі парадигми менеджменту. Класичні та 

неокласичні теорії менеджменту. 

Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні. 

 

Тема 3. Закони, закономірності та принципи менеджменту 

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

ситуаційний підхід. Закони та закономірності менеджменту. 

Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети організації. 

Класифікація принципів менеджменту. Взаємозв’язок між принципами менеджменту. 

 

Тема 4. Функції та методи менеджменту 

Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як види управлінської діяльності. 

Особливості формування функцій менеджменту. Класифікація та характеристика функцій 

менеджменту. Загальні (основні), конкретні (спеціальні) функції менеджменту. Динамічний 

взаємозв’язок конкретних та загальних функцій. 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. 

 

Тема 5. Процес управління 

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

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

 

Тема 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. 

 

Тема 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. 

 

Тема 8. Мотивування як загальна функція менеджменту 

Значення людського фактору в управлінні організацією. Психологічні та фізіологічні 

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

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

моделі процесів мотивування: змістовний і процесний підходи. Зіставлення теорій мотивування. 

Засоби мотиваційного впливу. Стимулювання праці: цілі, принципи, види, форми. 

 

Тема 9. Контролювання як загальна функція менеджменту 

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

контролювання. Етапи процесу контролювання: формування стандартів вимірювання, порівняння 

фактичного виконання зі стандартами, оцінка та регулювання. Модель процесу контролювання. 

Процес контролювання. Зворотний зв’язок під час контролю. Види управлінського контролю. 
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Тема 10. Регулювання як загальна функція менеджменту 

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

процесу регулювання. 

 

Тема 11. Інформація та комунікації в менеджменті 

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

Вимоги, що висуваються до інформації. Поняття і характеристика комунікацій. Різновиди 

«внутрішніх» та «зовнішніх» комунікацій. Перешкоди в комунікаціях. Зворотний зв’язок в процесі 

комунікації. Засоби комунікацій, їх переваги та недоліки. 

Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу. Моделі комунікаційного процесу. 

Організація комунікаційного процесу. Комунікаційні перевантаження. 

 

Тема 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 керівництво. Влада як елемент примушення. Форми впливу та влади. 

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

Характеристика та класифікація стилів керування. Фактори та передумови формування стилів 

керівництва. Критерії оцінки стилю менеджера. Загальна характеристика моделі сучасного 

менеджера. 

 

Тема 13. Ефективність менеджменту 

Видова класифікація ефективності організації: індивідуальна, групова, загально- 

організаційна. Особливості оцінки різновидів ефективності. 

Концепції визначення ефективності менеджменту в організації. Підходи до оцінки 

ефективності менеджменту в організації. Економічна, організаційна та соціальна ефективність 

менеджменту. Системи показників економічної, організаційної та соціальної ефективності 

менеджменту, їх склад і методи визначення. 

Напрями підвищення ефективності управління організацією. Сутність та різновиди 

відповідальності, етики у менеджменті. Соціальна відповідальність як добровільна реакція на 

соціальні проблеми суспільства з боку організації. Сутність та значення соціальної поведінки 

менеджменту. Культура менеджменту. 
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ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Метою викладання дисципліни є формування у студентів компетентності щодо базових 

принципів, основних категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень та практичних 

методів управління основною діяльністю підприємств, а також умінь розроблення операційної 

стратегії, створення і використання галузевих операційних підсистем як основи забезпечення 

досягнення місії організації. 

Завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є: усвідомлення 

того, що операційна система є однією з найважливіших складових будь-якої організації, а 

спеціалісту в галузі управління потрібні ґрунтовні знання основ та категорійного апарату 

операційного менеджменту; засвоєння принципів та методів раціонального організування, 

планування і контролювання за функціонуванням операційних систем різних видів; набуття вмінь 

щодо розроблення операційної стратегії підприємства; набуття вмінь щодо обґрунтування рішення 

стосовно створення операційної системи, підтримки належного режиму її поточного 

функціонування; забезпечення якості результатів операційної діяльності організації; отримання 

знань щодо особливостей операційного менеджменту на підприємствах різних галузей. 

Результат отримання теоретичних знань з дисципліни дозволить сформувати низку 

спеціальних професійних компетенцій.  
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 ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Тема 1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту 

Виробництво як процес перетворення ресурсів організації у вихідну продукцію. Об’єктивні 

закономірності управління виробництвом (операційною діяльністю). Сутність операційної функції. 

Галузеві особливості операційної функції. Категорія «операційна діяльність» та «виробнича 

діяльність», їх взаємозв’язок та розбіжність. Виробничий та операційний менеджмент: спільні та 

відмінні характеристики. Сутність і місце операційного менеджменту в системі менеджменту 

організації. Взаємозв’язок операційного менеджменту з іншими функціональними видами 

менеджменту. Історичний розвиток операційного менеджменту: промислова революція, розвиток 

теорії менеджменту, розвиток науки менеджменту і систем. Взаємозв’язок між категоріями 

«операційна функція», «операційний менеджер», «операційна система», «операційний процес», 

«операція». Особливості операційного менеджменту: цілі та основні завдання. Структура процесу 

реалізації операційного менеджменту. Функціональна характеристика операційного менеджменту. 

 

Тема 2. Операційна стратегія як основа проектування операційної системи 

Коло стратегічних питань, що вирішується у операційному менеджменті. Сутність та етапи 

розробки операційної стратегії. Виражена компетентність підприємства. Формування стратегії 

виробництва товару. Вплив життєвого циклу на операційну стратегію. Розробка стратегії процесу. 

Типи процесів: сфокусований на процесі, сфокусований на продукт та процес, який повторюється. 

Порівняння стратегій процесів. Особливості сфери послуг, які впливають на операційну стратегію. 

Застосування «дерева рішень» у проектуванні продукту або процесу. 

 

Тема 3. Операційна система організації: поняття, склад та види 

Сутність системного підходу до операційного менеджменту. Операційна система як об’єкт 

управління. Особливості та властивості операційної системи. Елементи операційної системи: 

підсистема забезпечення, трансформуюча підсистема та підсистема планування і контролю. 

«Входи» та «виходи» операційної системи. 

Класифікаційні підходи до операційних систем. Специфічні риси одиничної операційної 

системи. Особливості операційної системи серійного типу. Характеристика операційної системи 

масового виробництва. Операційна система з безперервним процесом як різновид операційної 

системи масового виробництва. 

 

 

 

Тема 4. Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати 
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Поняття операційної діяльності підприємства. Склад основних ресурсів як вхідних факторів 

операційної діяльності. Продукт (послуга) як результат операційної діяльності підприємства. 

Операційні процеси організації - динамічна основа функціонування та розвитку операційної 

системи. Принципи організації та складність операційних процесів. Типи операційних процесів, їх 

ознаки. 

Організація операційного процесу у просторі: технологічний та предметний напрями 

спеціалізації. 

Поняття, структура та тривалість операційного циклу підприємства. Визначення тривалості 

операційного циклу підприємства. Особливості управління за фазами операційного циклу 

підприємства. 

 

Тема 5. Управління процесом проектування операційної системи 

Проектування операційної системи: сутність, цілі та етапи. Склад критеріїв та факторів 

проектування операційної системи. Соціотехнічний підхід до розробки операцій. Відмінності між 

проектуванням продукту та послуги. Розгортання функції якості як можливість залучення 

споживача до операційного процесу. 

Сучасний рівень розвитку виробничих та невиробничих операційних систем. 

Необхідність рішень з просторової організації діяльності. Проектування виробничих 

потужностей: аргументи на користь створення великих централізованих та невеликих 

децентралізованих підприємств. Проектування та місце розташування підприємства: фактори 

мікро- та макросередовища. 

Розміщення обладнання та робочих місць для виробництва: поопераційне функціональне, 

потокове лінійне та фіксоване позиційне планування. Проектування робіт і нормування праці. 

 

Тема 6. Управління поточним функціонуванням операційної системи 

Довгострокове, середньострокове та короткострокове планування операцій, сукупне 

планування. Базові стратегії планування. 

Управління матеріально-технічним забезпеченням. Функції, завдання і основні вимоги до 

оперативного управління виробництвом. Зміст та фази оперативного управління. Види систем 

оперативного управління виробництвом. Організація диспетчеризації операційної діяльності. 

Контролювання операційного процесу: значення та технологія. Контролювання якості 

сировини, матеріалів, товарів та послуг. Контролювання запасів. 

Роль, завдання та принципи управління матеріальними ресурсами та запасами. 

Управлінські рішення у сфері управління запасами та пов’язаними з ними витратами. Особливості 

управління запасами залежного та незалежного попиту. Виштовхувальні та витягувальні системи. 
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Робоче середовище та умови праці, режим роботи. Розподіл та кооперація праці. 

Мотивування роботи. Основи нормування праці. Методи нормування праці та часу. Хронометраж.  

 

Тема 7. Основи управління проектами 

Сутність проектного підходу до управління організацією. Значення та основні завдання в 

процесі управління проектами. 

Планування проектів. Поопераційний перелік робіт. Створення робочих графіків за 

допомогою діаграм Г. Гантта. Розклад проектів. Контроль проектів. Методи мережевого 

планування: переваги та недоліки. Техніка управління проектами методом оцінювання та розгляду 

програми (РЕНТ) та методом критичного шляху (СРМ). 

 

Тема 8. Основи менеджменту якості 

Поняття, значення та фактори забезпечення якості товарів та послуг. Показники якості та 

методи їх оцінювання. 

Основні підходи щодо менеджменту якості. Планування якості. Організаційне забезпечення 

якості. Інструменти контролю якості. Аналіз існуючих програм забезпечення якості: підхід 

У. Е. Демінга, Д. Джурана, П. Кросбі, К. Ісікави. Підхід з позицій загального менеджменту якості. 

Розвиток програми забезпечення якості. Система стандартів 180 9000. 

 

Тема 9. Управління результативністю операційної діяльності 

Показники результативності функціонування виробничих та невиробничих операційних 

систем. 

Продуктивність операційної діяльності як міра результативності операційного 

менеджменту. Комплексний підхід до питань продуктивності. Моделювання процесу управління 

продуктивністю операційної системи. Фактори, що впливають на динаміку продуктивності. 

Шляхи підвищення її продуктивності. 
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Метою викладання дисципліни є формування комплексу теоретичних знань і практичних 

навичок щодо формування та реалізації кадрової політики в сучасних організаціях, раціонального 

відбору працівників на посади та формування дієвого трудового колективу, оцінювання та 

розвитку працівників, а також цілеспрямованого використання їх потенціалу. 

Завданням викладання дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів з 

питань: формування ефективної системи управління персоналом в організації; обґрунтовування 

концептуальних засад та методологічних принципів управління персоналом; формування та аналіз 

стану кадрової політики організації; проектування системи управління персоналом та нормативної 

чисельності працівників кадрової служби підприємства; управління соціальним розвитком 

трудового колективу; формування успішної команди як соціального утворення; застосування 

сучасних методів планування та прогнозування потреб у персоналі; організація набору та відбору 

персоналу в організації; навчання, підвищення кваліфікації та перекваліфікація працівників; 

управління діловою кар'єрою та службово-посадовим рухом управлінців з метою їх розвитку; 

атестування персоналу та використання результатів у системі мотивування; оцінювання 

ефективності та результативності управління персоналом. 

Результатом вивчення дисципліни є оволодіння професійно-функціональними знаннями 

та вміннями: розуміти сучасні проблеми управління персоналом в Україні; розуміти місце та 

значення управління персоналом у системі менеджменту організацій; знати основні принципи 

управління персоналом у сучасній системі менеджменту; розуміти сутність системного підходу до 

змісту функцій з управління персоналом в організації; забезпечувати процес управління 

персоналом необхідною інформацією та документацією, вміти будувати активну кадрову політику 

організації, зокрема визначати основні заходи з інформування та реалізації; розуміти сутність 

позитивного соціально-психологічного клімату в колективі та пропонувати заходи щодо його 

покращення; вміти характеризувати індивідуальні особливості (сильні та слабкі риси характеру) 

працівника підприємства; складати план заходів із профорієнтаційної роботи в трудовому 

колективі підприємства; вміти оцінювати рівень ефективності роботи з персоналом підприємства 

за різними показниками. 
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Тема 1. Управління персоналом в системі менеджменту організацій 

Роль та значення управління персоналом як науки. Людина як суб’єкт і об’єкт управління 

персоналом. Орієнтація персоналу на корпоративну культуру. Особливості та роль персоналу в 

досягненні конкурентоспроможності сучасних організацій. Проблеми та тенденції в кадровому 

менеджменті успішних компаній. 

Управління персоналом як специфічна функція менеджменту. Зміст понять «трудові 

ресурси», «персонал», «трудовий потенціал» «кадри». Системний підхід до управління персоналом 

організації. Основні елементи (підсистеми) управління персоналом. 

Етапи історичного розвитку управління персоналом. Аналіз сучасних концепцій і теорій 

управління персоналом. Зміст концепцій «управління кадрами», «управління персоналом», 

«менеджмент персоналу», «управління людськими ресурсами». Особливості управління 

персоналом у закордонних компаніях: можливості використання досвіду. 

 

Тема 2. Управління персоналом як соціальна система 

Характерні риси особистості, що пов’язані з її поведінкою в організації. Поняття 

особистості. Ціннісна орієнтація працівника. Індивід й індивідуальність: спільне та відмінне. 

Класифікація персоналу за категоріями та її характеристика: виробничий персонал (робітники) та 

управлінський персонал (службовці), зміст виконуваних функцій та основні категорії в 

організаціях різних сфер діяльності. 

Основні характеристики персоналу організації. Чисельність та структура персоналу 

організації. Нормативна, фактична облікова та середньооблікова чисельність працівників 

організації. Структура персоналу: організаційна, соціальна, штатна, рольова, функціональна. 

Співвідношення та зміст понять «професія», «спеціальність», «кваліфікація», «посада». 

Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників. Компетентність і компетенції 

працівника. Види компетенцій та їх рівні. Професійна компетентність і професійна придатність. 

 

Тема 3. Кадрова політика і стратегія управління персоналом організації 

Поняття та значення кадрової політики в організації. Фактори, що впливають на 

формування кадрової політики та умови її реалізації. Класифікація типів кадрової політики за 

основними ознаками. Зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу організації.  

Етапи розробки (проектування) кадрової політики та їх зміст: нормування, програмування 

та моніторинг персоналу. Розробка та реалізація кадрової політики у концептуальних кадрових 

документах. Правова база для здійснення сучасної кадрової політики (зміст та протиріччя). 
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Сутність стратегії управління персоналом. Основні типи кадрової стратегії. Взаємозв’язок 

стратегії розвитку організації, стратегії управління персоналом та кадрової політики. Механізм 

розроблення та реалізації стратегії управління персоналом. Прогнозування в роботі з персоналом 

як основа розроблення кадрової стратегії. 

 

Тема 4. Кадрове планування в організаціях 

Поняття кадрового планування. Мета та завдання планування роботи персоналом на 

підприємстві. Види планування: стратегічне, тактичне, операційне (поточне). Фактори, що 

впливають на визначення потреб у персоналі. Поняття маркетингу персоналу та його функції. 

Методи визначення потреб підприємства у персоналі. Характеристика методів планування 

персоналу. Планування чисельності персоналу за категоріями посад: основна та додаткова 

потреби у персоналі. Аналіз внутрішніх та зовнішніх джерел майбутніх потреб у персоналі. 

Способи нормування ресурсів. 

Оперативний план роботи з персоналом в організації. Індивідуальний план працівника. 

Структура інформації про персонал. 

 

Тема 5. Організація набору та відбору персоналу 

Зміст процесу набору та наймання працівників. Основні джерела інформації про вакансії. 

Визначення вакантних місць. Формування вимог до претендентів. Професіограма: модель 

співробітника і модель посади. Залучення персоналу: створення бази даних кваліфікованих 

кандидатів для відбору. Характеристика джерел залучення кандидатів. Роль кадрових агентств. 

Професійна орієнтація та профорієнтаційна робота. Методи та форми професійної 

орієнтації. Профорієнтація: суть і завдання, організація роботи. Методи управління професійною 

орієнтацією працівників. Зарубіжний досвід. 

Моделі та методи відбору працівників. Критерії відбору працівників. Загальні процедури 

найму персоналу в організаціях. Етапи відбору кадрів. Професійний відбір персоналу. Первинний 

відбір. Техніка проведення телефонної розмови з приводу працевлаштування. Анкетування. 

Правила проведення інтерв’ю з представниками різних рівнів управління в організації. Види 

співбесід. Довідки про кандидата. Співбесіда з керівником підрозділу. Аналізування та оцінювання 

індивідуальних відмінностей претендентів, їх зіставлення. Випробування. Рішення про найм. 

Трудова адаптація та її види: організаційна, соціально-психологічна, професійна, 

психофізіологічна. Первинна та вторинна адаптація. Входження та інтеграція. Швидкість трудової 

адаптації та фактори, що її зумовлюють. Керівна і виховна роль керівника та менеджера 

персоналу. Інструктаж. Наставництво. 

 

Тема 6. Організація діяльності та функції служб персоналу 



16 
 

Призначення та роль сучасних служб персоналу в організації. Стан, проблеми і тенденції 

розвитку кадрових служб. Основні функції та відповідальність кадрових служб. Статус, 

організаційна побудова та принципи розподілу повноважень між працівниками кадрових служб. 

Ролі та функції менеджера з персоналу в організації роботи кадрової служби. Вимоги до ділових, 

професійних та особистісних рис менеджера з персоналу. 

Інформаційне та методичне забезпечення служби персоналу. Автоматизовані програми з 

управління персоналом. Основні регламентуючі документи в організації діяльності кадрових 

служб. Організація обліку та звітності з персоналу. Заходи з охорони та безпеки кадрової 

інформації в організації. 

 

Тема 7. Формування колективу організації 

Колектив як соціальна група. Ознаки колективу: єдність мети, умовна відокремленість, 

організаційна та територіальна єдність. Функції колективу та його різновиди в організації. Роль 

керівника та менеджера з персоналу у формуванні колективу. Види структур трудового колективу: 

функціональна, професійно-кваліфікаційна, соціально-демографічна, вікова, соціально-

психологічна, соціально-класова. 

Колектив як вища форма внутрішньої організації групи. Ознаки колективу. Принципи та 

етапи процесу створення трудового колективу. Роль корпоративної культури у формуванні 

колективу організації: норми, цінності, традиції. Формальна і неформальна структура трудового 

колективу. Типи формальних груп в організації. Фактори утворення неформальних груп та 

основні ознаки їх існування. Різновиди малих груп в управлінні персоналом. Чинники ефективної 

роботи групи. Специфіка жіночих колективів. 

 

Тема 8. Згуртованість та соціальний розвиток колективу 

Згуртованість колективу: сутність і стадії. Особливості управління персоналом на етапах 

розвитку колективу. Колективи згуртовані, розчленовані та роз’єднані. Фактори, що впливають на 

згуртованість колективу. Поняття про команду та командну роботу в управлінні персоналом. 

Колектив і команда: спільне та відмінне. 

Соціально-психологічні особливості колективу як об’єкту управління. Психологічна 

сумісність членів колективу та чинники, що їі обумовлюють. Соціальні ролі особистості. Вимоги 

до психологічних якостей працівників та керівників сучасних організацій. Методи вивчення 

соціально-психологічного клімату в колективі. 

Сутність і значення соціального розвитку колективу. Зміст, етапи розробки проекту, 

затвердження та реалізація плану соціального розвитку. Характеристика основних розділів і 

документальне відображення. Методи збирання соціальної інформації. 

Тема 9. Оцінювання персоналу в організації 
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Оцінювання персоналу в сучасній організації. Сутність та різновиди оцінювання персоналу 

за цілями. Критерії та методи оцінювання персоналу. Якісні, кількісні та комбіновані методи 

ділового оцінювання працівників організації. 

Основні принципи ефективного ділового оцінювання працівників. Оцінювання якості 

роботи різних категорій персоналу. Методи оцінювання управлінського персоналу: за діловими 

якостями, за складністю виконуваних функцій, за результатами та цілями діяльності. 

Критерії та різновиди ділового оцінювання керівників: оцінювання результатів основної та 

другорядної діяльності, оцінювання поведінки в колективі, виконання функцій з управління 

колективом та оцінювання результатів роботи підлеглих. Показники оцінювання різних категорій 

посад керівників. Основні критерії оцінювання спеціалістів: рівень кваліфікації, творчість і 

винахідливість, ініціативність, виконавська і трудова дисципліна. Оцінювання робітників та 

службовців: рівень кваліфікації, виконавська і трудова дисципліна, якісні показники роботи, 

дотримання правил техніки безпеки тощо. Атестування персоналу: сутність та види. Призначення 

та зміст атестаційної комісії. Організація та порядок проведення атестації персоналу. Зміст 

атестації для різних категорій персоналу. Документальний супровід атестації. Використання 

результатів атестації персоналу. 

 

Тема 10. Управління процесом звільнення персоналу 

Причини та фактори звільнення персоналу. Процедура звільнення. Соціальні та виробничі 

критерії вибору працівників на звільнення. Соціальні гарантії. Особливості виходу працівників на 

пенсію як форма звільнення. Поняття та значення абсентеїзму. 

Управління плинністю кадрів та фактори, що їх зумовлюють. Показники абсолютні та 

відносні. Типові порушення трудової та виконавчої дисципліни, причини їх виникнення. Нещасні 

випадки. Дисциплінарний вплив. Розробка заходів з регулювання плинності персоналу. 

Управління якістю трудового життя працівників організації. Управління безпекою 

персоналу: техніка безпеки та охорони здоров’я працівників в організації. Профілактичні та 

протиепідемічні заходи в управлінні персоналом на підприємстві. 

 

Тема 11. Соціальне партнерство в організації 

Соціальне партнерство як засіб узгодження інтересів роботодавця та працівників. Механізм 

функціонування системи соціального партнерства: функції, завдання, законодавча база. Інтереси 

роботодавця та працівників: спільне та відмінне, імовірність виникнення та загострення 

конфліктів. 

Колективний договір як засіб зміцнення соціального партнерства. Сторони та зміст 

колективного договору. Порядок укладання та реєстрації колективного договору. Строк чинності 

колективного договору, контроль за його виконанням. 
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Регулювання соціально-трудових відносин в організації. Громадські організації. Роль 

профспілкової організації у представництві інтересів найманих працівників. 

 

Тема 12. Ефективність управління персоналом 

Система економічних, соціальних та організаційних показників управління персоналом: 

сутність та зміст. Критерії ефективності управління персоналом. Комплексна оцінка ефективності 

управління персоналом: сутність, переваги та недоліки у застосуванні. Методи оцінювання 

ефективності результатів роботи персоналу. 

Взаємозалежність ефективності діяльності підприємства та результатів роботи персоналу. 

Показники оцінювання ефективності діяльності підрозділів з управління персоналом. 

Ефективність витрат на персонал. Роль кадрового аудиту та кадрового консультування в 

підвищенні ефективності управління персоналом. 
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 МАРКЕТИНГ 

 

Тема 1. Сутність маркетингу та розвиток його концепцій 

Історичні передумови виникнення та розвитку маркетингу. Поняття маркетингу. Історичні 

передумови виникнення маркетингу. Основні сучасні та класичні визначення маркетингу. Етапи 

розвитку маркетингу. Теоретичні основи маркетингу: сутність та концепції розвитку. Концепції 

маркетингу: товарна, збутова, ринкова, концепція соціально-етичного (соціально-відповідального 

маркетингу), маркетинг відносин. Консюмеризм – рух споживачів щодо захисту своїх прав. 

Міжнародна організація спілок споживачів (МОСС). Організація захисту прав споживачів в 

Україні. Закон України «Про захист прав споживачів». Розподільчий, функціональний та 

управлінський аспекти маркетингу. 

Маркетинг як система управління, орієнтована на ринок. Маркетинг як діяльність на ринку. 

Маркетинг-мікс. Маркетинг як наука. Значення маркетингу. Принципи та функції маркетингу. 

Принципи маркетингу. Комерційна результативність та науковий підхід в організації 

маркетингу. Комплексний підхід до своєчасної реакції на потреби ринку, соціально-етичної 

орієнтації, активного впливу на ринок. Сучасні підходи щодо кількості та змісту принципів 

маркетингу. 

Загальні функції маркетингу: маркетингові дослідження; розробка та планування 

асортименту і якості товарів; формування цінової стратегії і тактики; розвиток системи 

розповсюдження, розроблення реклами та інших маркетингових комунікацій. Еволюція функцій 

маркетингу. Маркетингова програма: механізм створення цінностей і зв’язків зі споживачами. 

Актуальність та практична необхідність вивчення і використання маркетингу для підготовки 

сучасних менеджерів в умовах ринкової економіки в Україні. 

Маркетинг як механізм реалізації можливостей підприємства в нестабільних ринкових 

умовах. Маркетинг як філософія бізнесу та управління. Маркетинг як стратегія і тактика мислення 

та дій суб’єктів ринкових відносин. Маркетинг як динамічна сфера економічної діяльності. 

Маркетинг як вид професійної діяльності. Маркетинг як науково-прикладна дисципліна. 

 

Тема 2. Маркетинг як відкрита мобільна система 

Маркетингове середовище: сутність, склад, характеристика. Визначення маркетингового 

середовища. Склад маркетингового середовища: макро- та мікросередовища. Характеристика 

мікросередовища (фактори безпосереднього оточення: постачальників, покупців, конкурентів, 

маркетингових посередників, контактних аудиторій). Фактори внутрішнього середовища 

підприємства та їх характеристика. Основні етичні проблеми маркетингу. Соціальна 

відповідальність маркетингу. 
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Цілі, завдання та види маркетингу, їх характеристика. Загальні та конкретні цілі 

маркетингу, їх характеристика. Ієрархія цілей маркетингу. Класичні завдання маркетингу. 

Завдання маркетингу залежно від стану попиту на ринку. 

Типи маркетингу залежно від сфер застосування. Маркетинг споживчих товарів. 

Маркетинг товарів промислового призначення. Маркетинг послуг. Маркетинг організацій. 

Маркетинг окремих осіб. Маркетинг місць. Маркетинг ідей. Типи маркетингу залежно від рівня 

використання. Мікромаркетинг. Макромаркетинг. Види маркетингу залежно від цілей діяльності. 

Комерційний та некомерційний маркетинг (метамаркетинг), їх порівняльна оцінка. Види 

маркетингу за територіальною ознакою. Маркетинг на внутрішньому ринку (локальний, 

регіональний, національний). Маркетинг на зовнішньому ринку (експортний, 

зовнішньоекономічний, міжнародний, глобальний). 

 

Тема 3. Формування маркетингової інформаційної системи на основі проведення 

маркетингових досліджень 

Інформація, її сутність, вимоги до маркетингової інформації. Законодавство України про 

інформацію та програму інформатизації. Класифікація маркетингової інформації за такими 

ознаками: за місцем збору інформації, за змістом інформації, за періодичністю накопичення, за 

походженням інформації, за джерелами інформації, за платністю інформації, за формами 

одержання, за призначенням інформації, за ступенем доступності інформації, за стабільністю 

інформації, за стадіями перетворення, за насиченістю інформації, за впливом на маркетингові 

рішення, за засобами передачі та ін. Первинна і вторинна інформація; переваги та недоліки, що 

визначають доцільність її отримання та використання. Значення інформації у маркетинговій 

діяльності. Інформаційне забезпечення. Недоліки інформаційного забезпечення. 

Маркетингова інформаційна система (МІС), її склад та характеристика. Система 

внутрішньо-фірмової інформації. Система маркетингових спостережень. 

Маркетингові дослідження як основна складова формування банку даних МІС 

підприємства. Аналіз маркетингової інформації. Система обробки інформації: методи та процеси 

здійснення аналітичних та прогностичних розрахунків. Використання персональних комп’ютерів в 

інформаційних системах маркетингу. Комп’ютеризовані інформаційні системи маркетингу. 

Сутність, види та методи маркетингових досліджень. Поняття і необхідність маркетингових 

досліджень. Міжнародний процесуальний кодекс маркетингових і соціальних досліджень МТП та 

ССОМАР. Про сутність, термінологію, принципи та правила проведення маркетингових 

досліджень. Цілі, завдання та умови ефективності маркетингових досліджень. Види 

маркетингових досліджень залежно від методів отримання інформації, від мети досліджень, від 

напрямів досліджень, від суб’єктів досліджень, за призначенням та ін. 
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Процес маркетингових досліджень: сутність і характеристика етапів. Зміст етапів 

проведення маркетингових досліджень: визначення проблеми і формування мети досліджень; 

попередній аналіз інформації та вивчення чинників, які обумовлюють необхідність у додатковій 

інформації; прийняття рішення про проведення маркетингових досліджень і визначення об’єкту 

дослідження; оцінка можливих джерел та способів збору інформації; складання плану досліджень; 

збір маркетингової інформації; реєстрація, обробка, аналіз та інтерпретація даних за допомогою 

персональних комп’ютерів; підготовка та подання звіту, характеристика розділів звіту, 

розроблення рекомендацій; оцінка ефективності заходів, прийнятих та здійснених на основі 

розроблених рекомендацій. 

 

Тема 4. Вивчення потреб та поведінки споживачів, вибір цільових сегментів 

Потреби та попит суб’єктів ринку: сутність, класифікація, вимірювання потреб, методи 

дослідження попиту. Потреби – вихідна ідея маркетингу. Визначення потреб. Стадії розвитку 

потреб та їх характеристика. Фактори, що впливають на потреби. Класифікація потреб за різними 

ознаками. Вимірювання потреб. Попит: сутність та умови виникнення. Взаємозв’язок та 

відмінність попиту і потреб, класифікація попиту. Методи оцінки поточного попиту. Методи 

прогнозування попиту. 

Моделювання поведінки покупців. Типи покупців, їх характеристика та особливості. 

Процес прийняття рішення щодо купівлі товарів виробничого та невиробничого призначення, 

вибору продукту для задоволення існуючої потреби. Особливості купівлі товарів виробничого 

призначення. Типи ситуацій під час здійснення закупівель для потреб підприємства. Основні 

фактори, що визначають процес прийняття рішення про купівлю: економічна, політична ситуація 

в країні, стан кон’юнктури ринку, інфраструктура підприємства, відмітні особливості 

підприємства, міжособистісні відносини та особливості рис характеру відповідального за закупку. 

Етапи прийняття рішення щодо придбання продукції виробничого призначення: 

усвідомлення проблеми, узагальнений опис потреб, пошук постачальника, запити пропозицій, 

вибір постачальника, обґрунтування процедури отримання замовлення, оцінка роботи 

постачальника. Фактори, що впливають на поведінку покупців: потреби, фактори 

макросередовища, психологічні та особистісні характеристики покупця. 

Етапи прийняття рішення про придбання споживчих товарів: усвідомлення проблеми, 

пошук інформації (джерела інформації), оцінка варіантів (моделі оцінки та вибору продукту), 

можливі рішення щодо купівлі, реакція на купівлю (варіанти використання товару після продажу). 

Розгорнута модель поведінки покупців. 

Сутність та ознаки сегментації ринку. Стратегії охоплення ринку. Визначення сегментації 

ринку. Стратегії маркетингу щодо сегментації ринку: стратегія недиференційованого маркетингу, 

стратегія цільового маркетингу, стратегія диференційованого маркетингу, стратегія 
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індивідуалізованого маркетингу. Чинники вибору стратегії сегментації. Типологія споживачів: 

поняття та підходи до її здійснення. Поняття типології споживачів. Підходи до здійснення 

типології споживачів. Типологія за факторами-детермінантами. Емпірична типологія на основі 

психографічного аналізу поведінки. Панельні дослідження як джерела інформації для розробки 

типології споживачів. 

 

Тема 5. Товар у комплексі маркетингу 

Товар та його характеристики при маркетинговому підході. Рівні товару. Цільові напрями в 

роботі з товаром. Об’єкт дослідження товарів. 

Класифікація товарів. Ієрархія товарів. Характеристика товарного асортименту (ширина, 

глибина, порівнюваність). Шляхи розширення асортименту: нарощування, насичення. 

Конкурентоспроможність товарів та методи її оцінки. Поняття конкурентоспроможності товару. 

Якість товару в системі маркетингу. Привабливість товару для споживача. Рівні якості товару, їх 

характеристика. Петля якості. Значення системи сертифікації товарів у підвищенні рівня їх якості 

180 9001:2000. Ціна споживання. 

Поняття конкурентоспроможності товару. Методи оцінки конкурентоспроможності товару. 

Система показників оцінки конкурентоспроможності товару. Позиціювання товару на ринку. Нові 

товари в маркетингу: сутність, типи нововведень, етапи розробки нових товарів. Товарна марка, 

упаковка, сервіс у системі маркетингу. 

Товарна марка: поняття, типи, значення. Рішення щодо створення товарних марок. 

Законодавче забезпечення охорони прав на знаки для товарів і послуг. Функції та значення 

товарної марки. Упаковка товарів: поняття, види, функції, фактори, які обумовлюють рішення 

відносно упаковки. Сервіс у комплексі маркетингу: види, завдання та значення системи сервісу. 

 

Тема 6. Ціна в комплексі маркетингу 

Ціна як елемент комплексу маркетингу. Етапи процесу встановлення ціни. Вплив на ціну 

факторів: споживачів, правового поля, учасників каналів товароруху, конкурентного середовища, 

витрат виробництва та реалізації товарів. 

Взаємозв’язок ціни з елементами комплексу маркетингу. Ціна як показник економічної 

цінності товару. Роль ціни у комплексі маркетингу. Цінові стратегії: поняття, види. Цінові стратегії 

на ринку нових товарів. Цінові стратегії на модернізовані товари. Стратегії формування цін на 

традиційну продукцію. 

Методи розрахунку рівня цін. Метод розрахунку цін на основі витрат. Метод 

математичного моделювання залежності цін від ринкових чинників. Параметричний метод. Метод 

формування цін з орієнтацією на попит. Метод розрахунку цін з орієнтацією на конкурентів. 

Методи ціноутворення на основі споживчої цінності товару. 
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Тема 7. Розповсюдження в системі маркетингу 

Сутність, цілі, принципи, процес розповсюдження в системі маркетингу. Учасники 

товароруху та їх функції. Комплексний процес товароруху та його етапи. Чинники, які впливають 

на процес товароруху. Критерії вибору ефективної системи товароруху. 

Канали розповсюдження та їх характеристика. Структура та організація каналу товароруху. 

Маркетингові канали споживчих товарів і послуг. Маркетингові канали промислових каналів та 

послуг. Електронні маркетингові канали. Прямий та непрямий канали товароруху (нульовий, 

одно-, двох-, трирівневі). Вибір каналів товароруху. 

Оптова торгівля у системі маркетингу. Роздрібна торгівля та її функції у розповсюдженні. 

Мерчандайзинг: сутність і заходи. Мерчандайзинг – планування та здійснення діяльності щодо 

активізації продажу і створення зручностей для покупців. Маркетинговий логістичний підхід при 

організації розповсюдження товарів. 

 

Тема 8. Комунікації в комплексі маркетингу 

Поняття, функції, види маркетингових комунікацій. Комплекс маркетингових комунікацій: 

реклама, стимулювання збуту, «паблісіті» (пропаганда), «паблік рилейшнз», персональний 

(особистий) продаж, прямий маркетинг. 

Реклама в комплексі маркетингових комунікацій. Сутність реклами. Цілі, завдання, функції, 

види реклами. Елементи реклами як процесу: рекламодавці, рекламні організації, підприємства, 

агентства, засоби реклами, аудиторія реклами. Законодавче поле комунікаційної діяльності. 

Оцінювання рекламної програми. «Пабліситі» – сутність та форми. «Паблік рилейшнз»: сутність, 

значення та заходи. Стимулювання збуту: стосовно покупців, посередників, продавців, сутність та 

заходи здійснення. Методи визначення загального бюджету на маркетингові комунікації. Метод 

визначення «від наявних коштів». Метод визначення «у відсотках від суми продажу». Метод 

визначення «на підставі зростання (зниження) порівняно з витратами минулого періоду». Метод 

конкурентного паритету. Метод визначення «виходячи з цілей та завдань». 

Синтетичні маркетингові комунікації. Виставки та ярмарки: призначення та особливості 

проведення. Спонсорство: характерні риси, умови застосування. 

 

Тема 9. Управління маркетинговою діяльністю 

Цілі, завдання та функції управління маркетинговою діяльністю. Стратегічне і тактичне 

планування маркетинговою діяльністю. Організаційні структури управління. Принципи та умови 

ефективної діяльності служби маркетингу. Види маркетингових організаційних структур та їх 

характеристики. Особливості товарної, географічної, ринкової та матричної організаційних 
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структур управління. Умови застосування оптимальних маркетингових структур управління. 

Організація маркетингового контролю. 
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ЕКОНОМІКА ТА ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів сучасного економічного мислення 

та системи спеціальних знань про базові поняття щодо господарсько-фінансової діяльності 

підприємства, змісту її окремих напрямів та їх взаємозв'язку, системи показників, що її 

характеризують. 

Завданнями дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів з таких питань: 

підприємство як суб’єкт господарювання та основні напрями його господарсько-фінансової 

діяльності (операційна, інвестиційна, інноваційна, фінансова); методологічні та методичні засади 

планування діяльності підприємства; формування програми виробництва продукції та її реалізації, 

визначення виробничої потужності підприємства; визначення складових ресурсного потенціалу 

підприємства та шляхи його ефективного використання; теоретичні засади формування та 

використання трудових ресурсів підприємства. Системи матеріального стимулювання трудових 

ресурсів; методичні підходи до їх аналізу та планування. Конкурентоспроможність підприємства 

та методи її оцінки; механізм розвитку підприємства, запобігання кризових явищ та банкрутства; 

забезпечення економічної безпеки підприємства, 

В результаті опанування програми дисципліни студент повинен мати цілісне уявлення 

про: економічні основи функціонування підприємства в системі ринкових відносин, основні 

напрями та види його діяльності; види підприємств, що функціонують в Україні; систему аналізу 

та планування обсягів, результатів діяльності ресурсного потенціалу підприємства; зовнішнє 

середовище та його вплив на діяльність підприємства; ресурсний потенціал підприємства та його 

складові елементи; основні результативні показники діяльності підприємства, порядок їх 

формування та використання; економічну безпеку підприємства та його антикризову діяльність. 
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ЕКОНОМІКА ТА ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Тема 1. Підприємство в соціально орієнтованій ринковій економіці 

Підприємство як суб’єкт господарювання, його місце в системі ринкових відносин. 

Підприємство як суб’єкт та об’єкт ринкових відносин. Організаційно-економічні умови 

функціонування підприємств. Поняття економічного суверенітету, самоокупності та 

самофінансування. 

Зовнішнє середовище функціонування підприємства, його характеристика. Ринок та його 

інфраструктура: торговельно-посередницька, виробнича, фінансово-кредитна, інформаційно-

інноваційна, соціальна та інші. Державний регуляторний механізм діяльності підприємства. Пряме 

державне регулювання діяльності підприємства, економічні важелі регулювання. 

Види підприємств та їх класифікація. Економічні особливості різних видів підприємств. 

Об’єднання підприємств. 

Напрями та види діяльності підприємства, залучення та використання ресурсів, 

розпорядження прибутком. 

 

Тема 2. Планування діяльності підприємства 

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

систематизація планів підприємства. 

Технологія планування діяльності підприємства. Цільові характеристики діяльності 

підприємства, їх класифікація, вимоги до формування. Залежність цілей господарювання від 

стадій життєвого циклу підприємства. Дерево цілей та його побудова. 

Стратегічне планування діяльності підприємства. Види стратегій діяльності. Вибір та 

розробка стратегії. Діагностика реалізації обраної стратегії. Тактичне та оперативне планування. 

Система планів економічного та соціального розвитку підприємства. Методи планування окремих 

показників господарсько-фінансової діяльності. Оцінка якості планів підприємства. 

 

Тема 3. Економічна характеристика продукції підприємства 

Загальна характеристика, систематизація та методи вимірювання продукції, що виробляє та 

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

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

Товарна політика підприємства і механізм її здійснення. Життєвий цикл товару та його 

значення для розробки товарної політики підприємства. Формування асортименту товарів та 

управління ним. Розробка товарної марки та здійснення її правової охорони. 
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Тема 4. Виробнича програма підприємства 

Зміст, завдання та місце виробничої програми в системі господарських планів 

підприємства. 

Інформаційне забезпечення, обґрунтування виробничої програми підприємства. Методичні 

інструменти аналізу виконання виробничої програми. Маркетинговий аналіз як передумова 

формування програми випуску продукції. 

Фактори, що визначають обсяги виробництва та реалізації продукції. Планування 

параметрів виробничої програми: послідовність, методи. Визначення необхідного та можливого 

обсягів виробництва, реалізації продукції. Умови та критерії оптимізації обсягів випуску продукції 

у конкурентному середовищі. 

Ресурсне забезпечення виробничої програми підприємства. Визначення потреби 

підприємства у матеріальних ресурсах. Обґрунтування оптимальної партії постачання 

матеріальних ресурсів. 

Аналіз та планування обсягів реалізації продукції підприємства. Оперативне виробниче 

планування обсягів, ритмічності виробництва та сезонності реалізації продукції. Резерви зростання 

обсягів виробництва та реалізації продукції. 

 

Тема 5. Виробнича потужність підприємства 

Поняття виробничої потужності підприємства, його структурних підрозділів, окремих 

ланок, основного виду обладнання. Інформаційна база та послідовність розрахунку виробничої 

потужності підприємства. Фонд часу роботи обладнання та методика його визначення. Системи і 

методи визначення потужності підприємства. Специфіка розрахунку виробничої потужності у 

різних галузях економіки. Динамічні показники виробничої потужності. Баланс виробничої 

потужності підприємства. Взаємозв’язок виробничої потужності та пропускної спроможності 

підприємства. 

Фактори, що впливають на ефективність використання виробничої потужності. їх 

класифікація та характеристика. Резерви зростання виробничої потужності підприємства. 

 

Тема 6. Ресурсний потенціал підприємства 

Поняття та види економічних ресурсів. 

Поняття потенціалу та ресурсного потенціалу підприємства. Складові ресурсного 

потенціалу, їх взаємозв’язок. Критерії оптимізації структури ресурсного потенціалу. 

 

Тема 7. Трудові ресурси підприємства 

Трудові ресурси підприємства та характеристика їх видів. Принципи та завдання 

формування трудових ресурсів в умовах ринкової економіки. Фактори, що впливають на 
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формування трудових ресурсів. Продуктивність праці робітників: поняття та методи оцінки. 

Фактори, що впливають на продуктивність праці, та їх класифікація. Основні напрями підвищення 

продуктивності праці та ефективності трудових ресурсів підприємства. Методи нормування витрат 

праці на підприємстві. Форми мотивації праці робітників. Системи оплати праці та їх 

характеристика. Тарифна система, її зміст, призначення та використання на підприємстві. 

Мінімальна заробітна плата і фактори, що її визначають. Державне регулювання мінімальної 

заробітної плати, її вплив на рівень ставок та окладів окремих робітників. Тарифна система, її 

зміст та умови використання. Сутність контрактної форми оплати праці. Форми додаткової 

заробітної плати, особливості їх застосування на підприємствах з різними формами власності. 

Форми та системи преміювання на підприємстві. Соціальні виплати та пільги як стимулюючий 

фактор продуктивності. 

Методичні інструменти аналізу чисельності та фонду оплати праці підприємства. 

Зміст плану з праці та порядок його розробки. 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. 

 

Тема 8. Майнові ресурси (активи) підприємства 

Сутність активів підприємства та їх місце в системі ресурсного забезпечення діяльності. 

Класифікація активів підприємства. Характеристики підприємства, що визначають особливості 

формування його активів. 

Поняття, склад та класифікація необоротних активів підприємства. Особливості 

необоротних активів підприємства як складової його ресурсів. Сутність, класифікація та 

особливості відтворення основних засобів підприємства. Амортизація як інструмент відтворення 

основних засобів та джерело формування фінансових ресурсів: поняття, методи нарахування. 

Методичні інструменти оцінки стану, руху та ефективності використання основних засобів 

підприємства. 

Нематеріальні активи підприємства: сутність, класифікація, призначення, особливості 

формування та відтворення. 

Довгострокові фінансові інвестицій підприємства: поняття, класифікація, методи оцінки. 

Оборотні активи підприємства: економічна сутність та класифікація. Відмінні 

характеристики оборотних активів як складової ресурсів підприємства. Поняття та особливості 

кругообігу оборотних активів підприємства. Сутність та методика оцінки виробничого, 

операційного та фінансового циклів підприємства. 
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Запаси як складова ресурсного забезпечення підприємства: сутність, класифікація види 

вартості та методи оцінювання вибуття. Дебіторська заборгованість підприємства як складова 

економічних ресурсів підприємства: сутність, склад, види вартості, призначення та класифікація. 

Сутність і класифікація грошових активів підприємства та їх еквівалентів. Особливості 

грошових активів як складової майнових ресурсів підприємства. Особливості кругообігу 

грошових активів підприємства та інструменти його забезпечення. 

Методичні інструменти аналізу активів підприємства. 

Обґрунтування планового обсягу активів підприємства: завдання, етапи та методи. 

Резерви прискорення оборотності активів підприємства. 

 

Тема 9. Фінансові ресурси (капітал підприємства) 

Фінансові ресурси підприємства: сутність, склад, класифікація та джерела формування. 

Місце фінансових ресурсів у складі ресурсів підприємства. Характеристики підприємства, що 

визначають особливості формування його фінансових ресурсів. Кругообіг фінансових ресурсів 

підприємства в процесі формування його капіталу. 

Капітал як складова ресурсів підприємства: характеристика його сутності з позицій різних 

підходів, принципи його формування. Класифікація капіталу підприємства. 

Власний капітал підприємства: сутність, склад, класифікація, функції, особливості. Його 

формування залежно від основних характеристик підприємства. 

Позиковий капітал підприємства: сутність, склад, класифікація, функції, особливості. Його 

формування залежно від основних характеристик підприємства. Кредитування як механізм 

формування позикового капіталу підприємства: поняття, принципи, завдання. Особливості, форми 

та інструменти банківського та небанківського кредитування підприємства. 

Поняття структури та вартості капіталу підприємства. Методичні підходи до оцінки ефекту 

фінансового важеля та середньозваженої вартості капіталу підприємства. 

Методичні інструменти аналізу капіталу підприємства: поняття, завдання, етапи та основні 

методи. 

Планування обсягу та структури капіталу підприємства: сутність, етапи, методи. Резерви 

зростання капіталу підприємства. 

 

Тема 10. Поточні витрати підприємства та собівартість продукції 

Сутність понять «витрати», поточні та капітальні витрати підприємства, виробнича 

собівартість продукції, послуг і робіт. Взаємозв’язок та взаємообумовленість ресурсів, поточних 

витрат підприємства. 

Класифікація поточних витрат. Особливості складу поточних витрат в окремих галузях 

економіки. 
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Показники собівартості продукції та порядок їх обчислення. Поняття калькуляції продукції 

підприємства. Вибір калькуляційних одиниць. Калькуляція повних витрат на виробництво 

продукції та послуг. Методи калькуляції собівартості. Управління поточними витратами за 

системою «директ-костингу». Сфера застосування, можливості використання, порядок 

обчислення витрат при одно- та багатоступеневому розподілі маржинального (граничного) 

доходу. Особливості калькуляції собівартості продукції на підприємствах окремих галузей. 

Методичні інструменти аналізу поточних витрат підприємства. Зміст і механізм дій 

виробничого лівериджу. Фактори, що впливають на формування поточних витрат підприємства. 

Шляхи раціоналізації складу витрат підприємства. 

Методи планування поточних витрат підприємства. Кошторис витрат виробництва: 

поняття, склад та методика складання. Резерви раціоналізації поточних витрат підприємства. 

 

Тема 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. 

Напрями забезпечення ефективності цінової політики. Методичні інструменти та послідовність 

аналізу доходів підприємства. 

Планування доходів підприємства: поняття, завдання, послідовність. Етапи планування 

доходів підприємства. Методи планування доходів підприємства: особливості та умови їх 

застосування. Поняття та класифікація резервів зростання доходів підприємства. 

 

Тема 12. Фінансові результати діяльності підприємства 

Поняття, види та класифікація фінансових результатів діяльності підприємства. Місце 

прибутку в системі економічних показників діяльності підприємства. Сутність, функції та значення 

прибутку, джерела його утворення. Механізм формування чистого прибутку підприємства у 

взаємозв’язку з основними видами його діяльності. Показники рентабельності підприємства та 

фактори, що їх визначають. Методичні інструменти та послідовність аналізу прибутку 

підприємства. Обґрунтування прибутку на плановий період: завдання та методичний 

інструментарій. Резерви зростання прибутку підприємства: поняття, класифікація, методика 

оцінки. Використання чистого прибутку підприємства. 
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Тема 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: сутність та 

основні характеристики. Методичні засади оцінки ефективності діяльності підприємства. Поняття 

та систематизація показників ефективності діяльності підприємства. 

Особливості оцінки ефективності основних видів діяльності підприємства: операційної, 

інвестиційної та фінансової. Оцінка ефективності інвестиційних та інноваційних проектів 

підприємства. Методи інтегральної оцінки ефективності діяльності підприємства. Напрями 

підвищення ефективності діяльності підприємства. 

 

Тема 14. Фінансово-майновий стан підприємства та методи його оцінки 

Поняття фінансово-майнового стану підприємства, мета і завдання його дослідження. 

Основні елементи, що визначають фінансово-майновий стан підприємства. 

Поняття та методи оцінки фінансово-майнового стану підприємства. Горизонтальний 

(трендовий) аналіз. Вертикальний (структурний) аналіз. Порівняльний (просторовий) аналіз. 

Аналіз фінансових коефіцієнтів (К-аналіз). Факторний аналіз. Експрес-метод діагностики 

фінансово-майнового стану. 

Сутність понять ліквідності та платоспроможності підприємства. Показники оцінки 

ліквідності та платоспроможності підприємства. Сутність поняття фінансової стійкості 

підприємства. Класифікація фінансової стійкості підприємства. Показники оцінки фінансової 

стійкості підприємства. Сутність рентабельності діяльності підприємства. Показники оцінки 

рентабельності діяльності підприємства Показники оцінки ділової активності підприємства. 

Комплексне оцінювання фінансово-майнового стану підприємства. 

Інтегральна оцінка фінансово-майнового стану підприємства. Вимоги до інтегральної 

оцінки фінансово-майнового стану підприємства. Послідовність етапів здійснення інтегральної 

оцінки фінансово-майнового стану підприємства. 

 

Тема 15. Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. 

Трансформація (реструктуризація) підприємств у процесі розвитку. Поняття «розвиток»; 

його роль, місце і значення в господарській діяльності. 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. Особливості управління підприємством 

за кожною моделлю розвитку. 
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Сутнісна характеристика та організаційні форми трансформації підприємств (організацій) 

та об'єднань. 

Розробка і реалізація програми (бізнес-проекту) трансформації підприємств. Методичні 

підходи до визначення ефективності трансформації господарюючих суб’єктів. Вітчизняний та 

зарубіжний досвід трансформації, реструктуризації підприємств. 

 

Тема 16. Економічна безпека підприємства та його антикризова діяльність 

Сутність і фази розгортання кризи. Фактори, що обумовлюють виникнення кризи. 

Банкрутство підприємства як результат розвитку кризових явищ в його діяльності. Фінансово- 

економічні передумови та наслідки виникнення ситуації банкрутства. Види банкрутства 

підприємства. Методичні підходи до визначення ймовірності кризи на підприємстві. Інститут 

банкрутства: сутність, цілі та завдання. Процедура розгляду та прийняття рішення у справі про 

банкрутство підприємства. 

Загальна характеристика процесу ліквідації збанкрутілого суб’єкта господарювання. 

Оцінювання та продаж майна підприємства-банкрута. Черговість задоволення вимог кредиторів у 

процесі ліквідаційної процедури. 

Цілі та форми санації. Особливості досудової та судової санації (фінансового 

оздоровлення). Зміст плану санації. Класифікація санаційних заходів. 

Генезис формування та сучасне розуміння економічної безпеки підприємств, її місце і роль 

в системі управління підприємством. Система показників економічної безпеки підприємства. 

Оцінювання рівня економічної безпеки підприємства. 

Методи моніторингу економічної безпеки підприємства. Механізми забезпечення 

економічної безпеки підприємства. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА 

 

Мета: формування у майбутніх фахівців умінь організовувати свою роботу, складати 

основні види управлінської документації; передача знань та розвиток навичок, необхідних для 

професійної діяльності управлінців в умовах ринкових відносин, елементами якої є правові, 

технологічні, організаційно-технічні та навчально-методичні складові, а також формування у 

студентів необхідних теоретичних знань та практичних навичок з питань управління організацією. 

Завданням навчальної дисципліни є набуття теоретичних знань та підготовка 

висококваліфікованих фахівців з управління, які володіють науково обґрунтованими методами 

організації управлінської праці, а саме: організацією управлінської праці фахівців різних рівнів 

управління, та формуванням її складових; застосуванням сучасних принципів та напрямів наукової 

організації праці; використанням часу як ресурсу; організацією процесу документообігу в 

управлінні.  

В результаті вивчення дисципліни «Організація праці менеджера» студент повинен знати: 

основні перспективні напрямки розвитку технологій організації праці менеджера; функціональні 

особливості, переваги, недоліки різних технологій організації праці менеджера; нові технології 

підтримки управлінських рішень; поняття організації, поділу та кооперації праці в апараті 

управління. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА 

 

Тема 1. Особливості управлінської праці 

Управлінська праця як складова управлінської діяльності. Об’єктивні основи виникнення, 

сутність, предмет, об’єкт та засоби організації праці менеджера. 

Еволюція організації праці. Сутність, цілі та умови вдосконалення праці на сучасному етапі. 

Управлінська праця як сума управлінських складових (управлінський працівник – управлінська 

ситуація – управлінський процес). 

Види та класифікація управлінської діяльності: за змістом, характером ініціативи, періодом, 

предметом діяльності, періодичністю повторення, фіксованістю у часі, важливістю та 

терміновістю. 

Завдання менеджера в управлінні діяльністю підприємства, форми керівництва (пряма і 

непряма, повна і часткова). Керівництво спільною діяльністю.  

Евристична, адміністративна та операторська функції менеджера, співвідношення між 

ними. Зміст роботи менеджера та її класифікація. Ролі керівника за Г. Мінцбергом. Класифікація 

важкості праці. Фізичні та нервово-психічні навантаження. Психофізіологічні дослідження. 

Поняття трудового процесу. Закони розвитку організації праці. Критерії оптимізації 

трудових процесів. Типи трудових процесів і фактори, які визначають зміст трудового процесу. 

Сутність наукового підходу до пізнання трудових процесів. 

 

Тема 2. Сутність, принципи та напрямки наукової організації праці 

Сутність, значення та завдання наукової організації праці на сучасному етапі. 

Основні принципи наукової організації праці: масовість, плановість, комплексність, 

загальне охоплення, науковість, нормативність, ефективність, конкретність, зацікавленість. 

Напрями наукової організації праці: раціональний розподіл обов’язків, організаційне 

закріплення процесів поділу (функціональний, технологічний, кваліфікаційний поділ праці) та 

кооперації, розстановка кадрів по ланках системи управління, нормування управлінської праці та 

оптимальне використання робочого часу, раціональна організація робочого місця і створення 

оптимальних умов праці та відпочинку, використання раціональних методів і засобів виконання 

управлінських робіт, забезпечення необхідної кваліфікації працівників, регламентування діяльності 

та стосунків, матеріальне й моральне стимулювання управлінської праці. Розробка та 

впровадження планів з наукової організації праці. 
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Тема 3. Розподіл та кооперація управлінської праці. Розпорядча діяльність 

Основні види розподілу та кооперації праці на підприємстві. Технологічний, 

функціональний та професійно-кваліфікаційний розподіл праці. Кооперація праці та її види: 

економічні, психологічні та соціологічні межі розподілу праці. 

Принципи професійно-кваліфікаційного розподілу праці. Проектування розподілу та 

кооперації праці, встановлення пропорційності видів праці. 

Основні напрямки удосконалення діючої системи розподілу та кооперації праці. 

Раціональний розподіл функцій між керівником та працівниками апарату управління. Принципи та 

етапи розподілу управлінських функцій. Дотримання субординації. Проектування складу 

структурних одиниць. Визначення функції заступників та рівня централізації управління. Розподіл 

завдань: зв’язок з кваліфікацією виконавця. Комунікаційно-інформаційні аспекти розпорядчої 

діяльності. Техніка та форми передачі розпоряджень – автократичні та демократичні; письмові та 

усні. Об’єктивізація доручень. Рівномірність, конкретність завдань, свобода дії. Інструктування 

підлеглих. Урахування суб’єктивних факторів у розпорядчій діяльності. 

 

Тема 4. Планування особистої роботи менеджера 

Час як ресурс: значення, особливості, структура та нормативи. Особливості часу як ресурсу: 

незворотність, об’єктивність, обмеженість. Загальні раціональні методи та засоби виконання 

управлінської роботи. 

Цільове планування роботи менеджера. Декомпозиція цілей управління підприємством за 

рівнями менеджерів. 

Методи планування особистої праці менеджера: директивне, індивідуальне, комбіноване 

планування. Особисті цілі менеджера. Процес постановки особистих цілей менеджера: визначення 

цілей, аналіз можливостей досягнення поставлених цілей, уточнення і конкретне формулювання 

цілей. Перспективні (річні та місячні) плани – планування результатів; оперативні (тижневі та 

щоденні) плани – планування часу як ресурсу. Вибір пріоритетності справ, принципи 

пріоритетності. Стадії процесу планування: складання переліку справ, визначення передбачуваної 

тривалості, розрахунок резервного часу, визначення пріоритетності, контроль і координація. 

Врахування індивідуальних особливостей працездатності при складанні планів-графіків. 

Організаційні принципи розпорядку дня. Засоби планування особистої роботи менеджера: 

календар, щоденник, «організатор», «тайм-менеджер», електронна записна книжка, комп'ютерні 

системи організації праці. 

Делегування завдань, діяльності, компетенції та функціональної відповідальності як форма 

розподілу управлінської праці. Елементи процесу делегування. Завдання, які не делегуються. 

Делегування відповідальності: характеристика відповідальності, діапазону делегування, опис 

посади, обов’язки співробітника та керівника в умовах делегування відповідальності. Зв’язок 
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делегування з навчанням підлеглих. Перешкоди у делегуванні (з боку керівників та з боку 

виконавців) та шляхи їх подолання. Право підлеглого на помилку. 

 

Тема 5. Нормування управлінської праці, облік та аналіз робочого часу 

Види норм і нормативи. Класифікація нормативів праці: за видами нормативів, за методами 

розробки, за ступенем значущості, за масштабом застосування. 

Облік та аналіз робочого часу. Фотографія та самофотографія робочого дня. Вимірювання 

витрат часу на продуктивну діяльність, втрат на перешкоди та перерви в роботі. Етапи аналізу 

використання робочого часу. 

Методи нормування праці: мікроелементне, аналітичне, статистичне, експертне 

нормування. Порядок розрахунку нормативів трудомісткості управління. 

 

Тема 6. Організація робочих місць. Умови праці 

Сутність організації робочого місця менеджера. Класифікація робочих місць: рівнями 

менеджерів, рівнем механізації, робочою позою, місцем розміщення, стабільністю розміщення, 

ступенем спеціалізації, умовами праці. 

Вимоги до організації робочих місць: інформаційні, економічні, ергономічні, гігієнічні, 

естетичні, технічні, організаційні. Антропометричні показники, які враховуються при організації 

робочих місць. Удосконалення обладнання і технологічне оснащення робочих місць. Вимоги до 

обладнання. Прилад сигналізації, пульти управління. Допоміжне обладнання, вимоги до 

допоміжного обладнання. 

Схематичне планування робочого місця. Робочі зони. Раціональне розміщення працівників. 

Системи планування приміщень: кабінетна, загальна, сотова. Правила розподілу приміщень. 

Норми площі робочого місця. Організаційне оснащення. Уніфікація оснащення. 

Зміст поняття «умови праці». Фактори виробничого середовища: психофізіологічні, 

санітарно-гігієнічні, естетичні та соціально-психологічні. 

Використання технічних засобів управління та їх класифікація за ознакою. Призначення 

засобів організаційної та обчислювальної техніки: складання документів, розмноження та 

копіювання документів, обробка документів. Правила створення раціональних умов праці. 

Доцільність та методика розроблення паспорта робочого місця. Забезпечення сприятливих 

санітарно-гігієнічних умов праці менеджера. Естетика праці. 

 

Тема 7. Документація в управлінні. Складання та оформлення документів 

Роль та місце документальної інформації в управлінні. Документи, їх функції та різновиди 

Документ як засіб закріплення інформації, елемент внутрішньої організації праці менеджера. 
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Комунікативна функція документів. Види документів за походженням, напрямами діяльності 

організації, найменуванням, складністю, формою та засобами фіксації, терміном зберігання. 

Системи документації. Процеси документування: підготовка, узгодження, оформлення, 

виготовлення документів. Поняття формуляру. Основні реквізити документів, їх розміщення. 

Бланки документів, варіанти їх оформлення. Основні вимоги до документів: достовірність, 

відповідність чинному законодавству, дотримання формуляру, бездоганність оформлення. Вимоги 

до оформлення. Фіксація реквізитів адресата. Відмітки про погодження (узгодження) внутрішнє 

або зовнішнє (візи, грифи, погодження). Засвідчення документів – підписування, проставлення 

печатки, затвердження. Оформлення погодження документів – їх надходження, контроль, 

виконання, перенесення інформації, копіювання. Резолюція як форма оформлення управлінського 

рішення. Уніфікація як метод удосконалення документів. Правила складання тексту документів. 

Елементи та структура документів. Етикет службового листа. 

Класифікація та оформлення організаційно-розпорядчої документації. Особливості 

оформлення статутів, установчих угод та положень підприємств. Оформлення посадових 

інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку. Документування діяльності 

Постанови та рішення колегіальних органів. Складання протоколів: докладних та 

скорочених. Оформлення наказів, розпоряджень, службових листів, службових записок 

(пояснювальних, доповідних). Види актів. Структура та порядок оформлення. 

Оформлення документації з особового складу: трудові контракти, накази по особовому 

складу, трудові книжки, особові справи співробітників. Структура штатної чисельності та 

штатного розкладу. Документування процесу прийому на роботу, звільнення з роботи або 

переведення на іншу посаду (ділянку). Документи з контрактної системи наймання працівників. 

Складання особистих документів: заяви, резюме, автобіографії, розписки, доручення, 

рекомендаційного листа. 

Оформлення документації з господарської діяльності. Складання та оформлення договорів 

доставки, підряду, про майнову відповідальність. Документування господарсько-претензійної 

діяльності; комерційні акти, претензійні листи, протоколи розбіжностей до договорів. Обліково-

фінансові документи: оформлення процедур відкриття рахунків у банку. 

Документування зовнішньоекономічної діяльності: документи з організації зовнішньо-

економічних зв’язків, документи зі створення спільних підприємств. 

 

Тема 8. Організація діловодства. Опрацювання текстових матеріалів 

Загальна характеристика процесів діловодства: надходження, реєстрація, зберігання. 

Приймання документів. Попередній розгляд документів. Реєстрація документів. Форми для 

реєстрації документів (вхідних, вихідних, внутрішніх) і порядок їх заповнення. Автоматизована 
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реєстрація: банк реєстрації даних. Журнальна форма реєстрації. Види потоків документів. Робота з 

документами. 

Номенклатура справ та її види: індивідуальна, рекомендована, типова. Формування та 

оформлення справ. 

Автоматизація процесів діловодства на підприємстві. Структура служби діловодства. 

Напрямки використання ПЕОМ у процесі організації роботи з текстовими документами та 

документаційному забезпеченні управління. Обмін електронними документами (електронна 

пошта). 

Методи і засоби раціональної обробки текстових матеріалів: фільтрування, швидкочитання, 

опрацювання текстів. Вдосконалення методики читання. Використання ввідних, посилюючих, 

опорних сигналів. 

 

Тема 9. Організація та проведення нарад і зборів 

Ділові наради як тимчасова група, колектив, команда. Технологія підготовки та проведення 

нарад і зборів. Методика раціонального проведення нарад: планування, вироблення порядку 

денного та регламенту, визначення кола учасників та місця проведення, ознайомлення учасників. 

Особливості ділових нарад – дотримання регламенту, керування дискусією, підготовка і 

компетентність голови наради, голосування, прийняття та оформлення рішень. 

Класифікація ділових нарад за цілями, періодичністю, ступенем прогнозованості, складом 

учасників, колом питань, кількістю питань, кількістю учасників, складом секретаріату, президії, 

методом проведення, фіксації рішень, прийнятих на нараді. 

Ведення нарад. Способи впливу на поведінку учасників наради. Особливості оперативних 

нарад. Нетрадиційні форми нарад: мозкова атака, авторитарна нарада, послідовне узгодження 

рішення. Результативність та кошторис нарад і зборів. 

 

Тема 10. Ділові контакти, переговори, телефонні розмови. Комунікативно-

інформаційні аспекти розпорядчої праці менеджера 

Підготовка та проведення ділових зустрічей та переговорів. Класифікація переговорів за 

цілями їх учасників. Функції переговорів: інформаційна, комунікативна, координуюча, 

контролююча, відволікання уваги, пропаганди, затримки. Психологічні механізми та технологія 

переговорного процесу. Тактичні прийоми на переговорах. Психологічні умови успіху на 

переговорах. 

Динаміка переговорів. Процес проведення переговорів: підготовка, безпосереднє 

проведення, аналіз (обговорення) результатів. Головні аспекти проведення переговорів: 

змістовний, організаційний, тактичний. Фази проведення переговорів: уточнення позицій 

учасників переговорів, пошук альтернатив. Типи спільних рішень учасників переговорів. 
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Особливості ведення телефонної розмови. Техніка телефонних розмов. Раціоналізація 

телефонних контактів: «пасивні» вхідні та «активні» вихідні дзвінки. Фільтрування вхідних 

телефонних дзвінків. Визначення тактики ефективного телефонного дзвінка. Правила ведення 

телефонної розмови. 

Комунікативний процес. Його етапи. Вербальні та невербальні форми комунікації. 

Значення міміки та жестикуляції у процесі спілкування. Класифікація типів співрозмовників. 

Ораторська майстерність. Ведення ділової полеміки, майстерність публічного виступу. 

Управління потоком відвідувачів, техніка їх прийому, особливості прийому з особистих 

питань. Особливості груп відвідувачів: заявлені та незаявлені відвідувачі. Стратегія управління 

потоком відвідувачів. 

Основи взаємодії керівника і секретаря-референта. Характеристика ділових та особистісних 

якостей секретаря. Обов’язки особистого секретаря та їх залежність від конкретної посади 

керівника. Реалізація плану роботи менеджера. Соціально-психологічна компетентність секретаря-

референта. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ 

 

Результати комплексних кваліфікаційних екзаменів оцінюються за 100-бальною шкалою. 

Екзаменаційний білет складається із двох теоретичних питань і однієї розрахункової задачі. 

Відповідь на одне теоретичне  завдання оцінюється так: 15 балів – відповідь на теоретичне 

питання правильна; 0 балів – відповідь неправильна; 40 балів  розв’язання розрахункової задачі. 

Таблиця 1 

Критерії оцінювання відповіді на теоретичне питання та розв’язання задачі 

Кількість 

балів 

Якість виконання завдань 

90-100 Студент має системні глибокі знання в обсязі та в межах вимог навчальних 

програм, свідомо використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. 

Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати вивчений матеріал, 

користуватися джерелами інформації, приймати рішення. Студент правильно 

дав відповідь на теоретичне запитання та розв’язав задачу; при виконанні 

ситуаційного завдання були наведені необхідні дефініції, теоретичні або 

законодавчо-нормативні положення, зроблений обґрунтований висновок. 

74-89 Знання студента є достатніми, він володіє вивченим матеріалом в обсягах, 

необхідних для виконання стандартних завдань; правильно відтворює 

навчальний матеріал, знає основоположні теорії та факти, намагається 

аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв’язки, залежність між явищами, 

фактами, робити висновки. Студент під час виконання завдання допустив 

незначні помилки, що в цілому не впливають на хід розв’язку; надав 

обґрунтований висновок, навів не всі теоретичні або законодавчо-нормативні 

положення, обґрунтування. 

60-73  Студент показав знання та розуміння основних положень навчального 

матеріалу. Відповідь недостатньо аргументована та містить помилки, що 

порушують логіку викладення навчального матеріалу. Вміє застосовувати 

знання при виконанні завдань за аналогією. При виконанні завдання допустив 

помилки, що впливають на результат розв’язку задачі або практичної ситуації, 

відсутні необхідні теоретичні або законодавчо-нормативні положення, 

обґрунтування та формули; зроблений поверхневий висновок. 
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20-59 Студент відтворює основний навчальний матеріал, але не розуміє зв’язки і 

залежність між явищами чи фактами. Він неправильно виконав розрахунки 

при розв’язанні задачі, що негативно виплинуло на кінцевий результат. 

1-19  Студент має недостатні знання, не вміє самостійно викласти навчальний 

матеріал, не вміє застосовувати теоретичні положення при розв’язанні задачі. 

0  Студент не може осмислити зміст навчального матеріалу і публічно чи 

письмово подати його, відмовився від розв’язання задачі. У випадку 

використання заборонених джерел чи підказок робота вилучається і студент 

отримує 0 балів. 

 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS 

здійснюється за табл. 2. 

Таблиця 2  

Порядок переведення даних 100-бальної шкали 

оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

Оформлення результатів комплексного кваліфікаційного екзамену за фахом 

Рішення про оцінювання знань, виявлених при складанні комплексного кваліфікаційного 

екзамену за фахом, приймається екзаменаційною комісією на закритому засіданні відкритим 

голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у засіданні. При 

однаковій кількості голосів голос голови є вирішальним. 
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Усі спірні питання щодо оцінок, отриманих при складанні кваліфікаційних екзаменів, 

вирішуються екзаменаційною комісією відповідно до Положення про організацію навчального 

процесу в ДВНЗ УМО НАПН України. 

Студентам, які не склали комплексний кваліфікаційний екзамен за фахом з поважних 

причин, підтверджених документально, наказом ректора УМО може бути продовжений строк 

навчання до наступного терміну роботи екзаменаційної комісії зі складанням кваліфікаційного 

екзамену, але не більше ніж на один рік. 

Студент, який отримав незадовільну оцінку при складанні комплексного кваліфікаційного 

екзамену за фахом, відраховується з УМО. Йому видається академічна довідка встановленого 

зразка. 

Усі засідання екзаменаційної комісії протоколюються секретарем. Протоколи засідання  

екзаменаційної комісії, індивідуальні навчальні плани студентів з проставленими в них 

результатами атестації підписуються головою та членами комісії. 

 


