
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

     «ЗАТВЕРДЖЕНО»: 

Голова приймальної комісії,  

ректор Львівського торговельно-

економічного університету, професор 

________________ П. О. Куцик  

«  __ »                              2022 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

ФАХОВОГО ІСПИТУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНИКІВ  

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ  

073 “МЕНЕДЖМЕНТ” ОПП “МЕНЕДЖМЕНТ” 

ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів - 2022 



 2 

ВСТУП  

 
Мета програми вступних випробувань для здобуття ступеня магістр за 

спеціальністю 073 “Менеджмент ” – виявити рівень програмних результатів 

навчання, визначених галузевим стандартом вищої освіти для бакалаврів, що 

навчалися за спец. 073 “Менеджмент”. 

Характеристика змісту програми. Програма вступних випробувань 

побудована за синтетичним міжпредметним принципом і охоплює питання, що 

вивчалися в рамках Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з 

менеджменту та визначають наявність у випускника спеціальних 

компетентностей:  

 визначати та описувати характеристики організації;  

 аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами 

впливу зовнішнього та внутрішнього середовищ;  

 визначати перспективи розвитку організації;  

 визначати функціональні області організації та зв’язки між ними;  

 управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій 

менеджменту;  

 обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту; 

планувати діяльність організації та управляти часом;  

 оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати 

персонал організації;  

 створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління; 

 аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані 

рішення. 

Програма ґрунтується на поняттях, категоріях, концепціях, принципах 

теорії менеджменту, що визначають тенденції та закономірності розвитку ринку.  

Програма складається з окремих розділів, кожен з яких інтегрує матеріал 

певного функціонального спрямування менеджменту організації та поєднує 

теоретичні і прикладні питання, в яких виявляються програмні результати 

навчання випускників використовувати понятійно-категоріальний апарат, методи 

обґрунтування і прийняття управлінських рішень, ідентифікацію основних 

функцій менеджера організацій, методи побудови організаційних структур 

менеджменту, механізм реалізації методів менеджменту.  

Програма вступних випробувань охоплює питання з таких обов’язкових 

компонент ОПП «Менеджмент»: «Менеджмент», «Операційний менеджмент», 

«Управління персоналом», «Самоменеджмент». 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІН 

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 і закономірності менеджменту.  

закон відповідності систем цілям; закон відповідності організації системи 

зовнішньому середовищу; закон інтеграції управління; закон економії часу; 

закон інерції систем; закон еластичності систем; закон безперервного 

удосконалення систем. 

Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети 

організації. Класифікація принципів менеджменту. Принципи 

цілеспрямованості. 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 і характеристика функцій менеджменту. Загальні (основні), 

конкретні (спеціальні) функції менеджменту. Динамічний взаємозв’язок 

конкретних і 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 учасники, предмет, засоби здійснення. 
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Управлінський цикл. Управлінські процедури: цілевизначення, інформаційне 

забезпечення, аналітична діяльність, вибір варіанту дій, реалізація рішення, 

зворотній 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: визначення місій та цілей; оцінка сильних і слабких боків 

організації; розроблення стратегії. 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 та взаємовплив структур організації.  

 

Тема 8. Мотивування як загальна функція менеджменту 
Значення людського фактора в управлінні організацією. Психологічні 

та фізіологічні особливості працівника. Поняття мотивування. Принципи 

врахування інтересів у мотивації. Взаємозв'язок потреб, спонукань, цілей і 

заохочень працівника у процесі мотивації. 

Теорії і моделі процесів мотивування: змістовний і процесний підходи. 

Співставлення теорій мотивування. Засоби мотиваційного впливу. 

Стимулювання праці: цілі, принципи, види, форми. 

 

Тема 9. Контролювання як загальна функція менеджменту 
Поняття контролю та його місце в системі управління. Принципи і 

цілі функції контролювання. Етапи процесу контролювання: формування 

стандартів вимірювання, порівняння фактичного виконання зі стандартами, 

оцінка та регулювання. Модель процесу контролювання. Процес 

контролювання. Зворотній зв’язок при контролі. 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 і комунікації в менеджменті 
Інформація, її види та роль в менеджменті. Носії інформації. 

Класифікація інформації. Вимоги, які пред’являються до інформації. 

Поняття і характеристика комунікацій. Різновиди «внутрішніх» та 

«зовнішніх» комунікацій. Перешкоди в комунікаціях. Зворотній зв'язок у 

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 керівництва та 

континіуму стилів керівництва. Характеристика та класифікація стилів 

керівництва. Фактори та передумови формування стилів керівництва. Критерії 

оцінки стиля 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. Система показників економічної, 

організаційної та соціальної ефективності менеджменту, їх склад і методи 

визначення.   

Напрями підвищення ефективності управління організацією . 

Сутність та різновиди відповідальності та 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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10. Трут О.О. Лінійний керівник як суб’єкт управління результативністю 

організації / О.О. Трут // Фаховий збірник наукових праць Національного 

авіаційного університету “Проблеми системного підходу в економіці”. – 

Київ, 2018. – Вип. 5 (67). – С. 130-135. 

11. Трут О.О. Планування індивідуальної результативності працівників в процесі 

управління організацією / О.О. Трут // Фаховий економічний науково-

виробничий журнал “Бізнес-навігатор”. – Херсон, 2018. – Вип. 5 (48). – С. 101-

105. 

12. Трут О.О. Мотивація працівників як необхідна умова забезпечення 

індивідуальної та групової результативності організації / О.О. Трут // 

Фаховий науково-практичний журнал “Причорноморські економічні 

студії”. – Одеса, 2018. – Вип. 34. – С. 92-96. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D1%81%20%D0%90$
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13. Трут О.О. Інформаційно-комунікаційний механізм реалізації стратегії 

організації / О.О. Трут // Вісник Львівського торговельно-економічного 

університету. Економічні науки. – 2021. – Випуск 62. – С. 38-44. 

14. Шинкарук Л.В. Менеджмент : навч. посіб. / Л.В. Шинкарук, Т.Л. 

Мостенська, Т.О. Власенко. – Киів : Видав. дім «Кондор», 2018. – 220 с.  

15. Якокка Ли. Карьера менеджера. 4-е издание; пер. с англ. при участии 

И. Новака./ Ли Якокка. – Минск. «Попурри», 2014. – 550 с. 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. Журнал «Економіка, менеджмент, бізнес»: URL: 

http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb 

2. Журнал «Комп&ньон». URL: http://www.companion.ua/ 

3. Журнал «Менеджмент и кадры: психология, управление, соционика и 

социология». URL: http://management.socionic.info/ 

4. Інтернет-портал для управлінців Management.com.ua. URL. 

http://www.management.com.ua 

http://www.bookshop.com.ua/Asp/image.asp?URL_Pic=http://mmedia.ozon.ru/multimedia/books_covers/11_21_005.jpg
http://www.bookshop.com.ua/Asp/image.asp?URL_Pic=http://mmedia.ozon.ru/multimedia/books_covers/11_21_005.jpg
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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 (процесом). 

Природа операційної функції. Галузеві особливості операційної функції. 

Сутність і місце операційного менеджменту в системі менеджменту 

організації. Взаємозв’язок операційного менеджменту з іншими функціональними 

видами менеджменту. Поняття «операції» та «виробництво», їх взаємозв’язок та 

розбіжність. Виробничий та операційний менеджмент: спільні та відмінні 

характеристики. 

Історичний розвиток операційного менеджменту: промислова революція,  

розвиток теорії менеджменту, розвиток  науки менеджменту І систем. 

Особливості операційного менеджменту: цілі та основні завдання. 

Принципи, функції та методи операційного менеджменту. 

Операційний менеджер та процес управління. 

 

Тема 2. Операційна система організації 
Сутність системного підходу до операційного менеджменту. Операційна 

система як об'єкт управління. Особливості та властивості операційної системи, 

Складові частини операційної системи: перероблююча підсистема, 

підсистема забезпечення та підсистема планування і контролю. 

Класифікаційні підходи до операційних систем. Виштовхуючі та витягуючі 

операційні системи. Одиничні (проектні) системи. Дрібносерійні системи. 

Системи масового виробництва. Системи з безперервним процесом. 

 

Тема 3. Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати 

Поняття операційної діяльності підприємства. 

Склад основних ресурсів як вхідних факторів операційної діяльності. 

Поняття недостатнього, надлишкового та ресурсу обмеженої потужності. Товари 

(послуги) 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 й часі. 

Поняття, структура та тривалість операційного циклу підприємства. 

Визначення тривалості операційного циклу підприємства. Особливості 

управління за фазами операційного циклу підприємства. 

 

Тема 4. Операційна стратегія як основа проектування операційної 

системи 

Коло стратегічних питань, що вирішується у операційному менеджменті. 

Сутність та етапи розробки операційної стратегії. Операційні пріоритети. 

Пріоритети, які визначаються місцем на ринку. Зсув конкурентних пріоритетів. 

Формування стратегії виробництва товару. 
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Розробка стратегії процесу. Типи процесів: сфокусований на процесі, 

сфокусований на продукті та процес, який повторюється. Порівняння стратегій 

процесів. 

Особливості стратегій сервісних процесів. 

Вплив життєвого циклу на операційну стратегію. Виражена компетентність 

та конкурентні переваги. 

Застосування «дерева рішень» у проектуванні товару або процесу. 

 

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. Зміни операцій. Сучасний рівень розвитку операційних 

систем: системи автоматизованого проектування, автоматизовані системи 

управління виробництвом, системи автоматизованого складування та подачі 

товарів, гнучкі виробничі системи, інтегровані автоматизовані системи 

управління виробництвом. 

Відмінності у проектуванні продукту та послуги. Реалізація функції якості 

як можливість залучення споживача до операційного процесу. 

Необхідність рішень з просторової організації діяльності. Схеми 

розміщення та масштаби виробничих потужностей. Розміщення обладнання для 

поточного виробництва. Проектування поопераційної (функціональної) схеми 

розміщення обладнання. Гнучкі схеми. Методологія схеми розміщення 

потужностей. Розміщення приміщень і обладнання сервісних підрозділів 

підприємства. Планування офісу. 

Проектування виробничого і обслуговуючого потоків: методи, засоби, 

інструментарій. 

Проектування робіт і нормування праці. 

 

Тема 6. Управління поточним функціонуванням операційної системи 

Стратегічне, тактичне та оперативне планування операцій, агрегативне 

планування. 

Управління матеріально-технічним забезпеченням. Функції, завдання та 

основні  вимоги до оперативного управління виробництвом. Зміст та фази 

оперативного управління. Організація диспетчеризації виробництва. Регулювання 

незавершеного виробництва. Види систем оперативного управління 

виробництвом. 

Контроль за виконанням робіт. Контроль операційного процесу. Контроль 

якості сировини, матеріалів, товарів та послуг. Контроль запасів. Роль та завдання 

управління матеріальними ресурсами та запасами. Управлінські рішення в сфері 

управління запасами та пов’язаними з ними витратами. Особливості управління 

запасами залежного та незалежного попиту. Методи диспетчеризації запасів. 

Система управління «точно у термін». 

Робоче середовище та умови праці, режим роботи. Класифікація робочих 

місць. Принципи організації праці. Розподіл та кооперація праці. Мотивація 

роботи. Робочі завдання. Основи нормування праці. Методи нормування праці. 

Хронометраж (система нормативів часу). Методи нормування часу. 
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Тема 7. Основи управління проектами 

Сутність проектного підходу до управління організацією. Життєвий цикл 

проекту. Менеджмент проекту. 

Планування проектів. Поопераційний перелік робіт. Створення робочих 

графіків за допомогою діаграм Г. Гантта. Розклад проектів. Контролінг проектів. 

Методи сітьового планування: переваги та недоліки. Техніка управління 

проектами методом оцінки та розгляду програми (PERT) та методом критичного 

шляху (СРМ). Програмне забезпечення управління проектами (програмний 

продукт MS Project). 

 

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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«Классика МВА»). 



 11 

8. Чейз Р.Б. Производственннй и операционньїй менеджмент : пер. с англ. – 10-е 

изд. / Р.Б. Чейз, Ф.Р. Джейкобз, Н.Дж. Аквилано. – М. : ООО «И.Д. Вильямс», 

2007. – 1184 с. 

9. Mahadevan B. Operations Management : Theory and Pract, 3th Ed. (Delhi: Pearson 

Education India, 2015).  
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виробничий журнал “Бізнес-навігатор”. – Херсон, 2018. – Вип. 5 (48). – С. 101-

105. 

2. Трут О.О. Мотивація працівників як необхідна умова забезпечення 

індивідуальної та групової результативності організації / О.О. Трут // Фаховий 

науково-практичний журнал “Причорноморські економічні студії”. – Одеса, 

2018. – Вип. 34. – С. 92-96. 

3. Трут О.О. Операційний менеджмент. Методичні вказівки та завдання до 
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4. Трут О.О. Ефективність операційної діяльності роздрібного торговельного 

підприємства та методологія її вимірювання / О.О. Трут, І.П. Миколайчук // 

Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2018. – № 

3 (88). – С. 26-32. (0,7/0,5 д.а.). – (Серія Економічні науки).  

5. Jacobs F.R., Shankar R., Chase R.B. Operations and Supply Chain Management, 

15th Ed. (New York: McGraw-Hill/Irwin, 2018).  

6. Heizer J., Render B. Operations Management, 12th Ed. (New York: Hill, 2017).  

7. Chase R.B., Jacobs F.R., Aquilano N.J. Оperations management for competitive 

advantage / Tenth edition. — N.-Y.: Irvin McGrav-Hill, 2017. – 810p.  

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. https://pidruchniki.com/14361112/menedzhment/operatsiyniy_menedzhment 

2. https://pidruchniki.com/.../operatsiyniy_menedzhment_sistemi_upravlinnya_pidp

riye... 

3. https://pidruchniki.com/.../ponyattya_operatsiynogo_menedzhmentu_evolyutsiya

_yo... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pidruchniki.com/.../ponyattya_operatsiynogo_menedzhmentu_evolyutsiya_yo
https://pidruchniki.com/.../ponyattya_operatsiynogo_menedzhmentu_evolyutsiya_yo


 12 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ  

 

Тема 1. Управління персоналом в системі менеджменту організацій 

Роль та значення управління персоналом як науки. Людина як об'єкт 

управління персоналом. Ціннісні орієнтації персоналу та їх класифікація 

Орієнтація персоналу на корпоративну культуру. Особливості та роль 

персоналу в досягненні конкурентоспроможності сучасних організацій. 

Управління персоналом як специфічна функція менеджменту. Зміст попять 

«трудові ресурси», «персонал», «кадри». Системний підхід до управління 

персоналом організації. Основні елементи (підсистеми) управління персоналом. 

Загальна модель управління персоналом. 

Аналіз сучасних концепцій і теорій управління персоналом. 

Співвідношення та зміст концепцій «управління кадрами», «управління 

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

Етапи історичного розвитку управління персоналом. 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 персоналу. 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). 

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 
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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 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. Організування діяльності та функції служб персоналу 

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. 
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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. Принципи формування колективу. Етапи 

розвитку колективу. Ознаки колективу: єдність мети, умовна відокремленість, 

організаційна та територіальна єдність .Людина як особистість з потребами, 

мотивами, цінностями, відносинами. 

Формальні і неформальні групи. Врахування соціальної структури 

персоналу при формуванні колективу. Роль менеджера з персоналу у формуванні 

колективу. Специфіка жіночих колективів. Лідерські якості керівника в 

управлінні персоналом 

Корпоративна культура в системі управління персоналом. Формування 

корпоративної культури: цінності і традиції колективу. 

 

Тема 8. Згуртованість, та соціальний розвиток колективу 

Суть та стадії згуртованості колективу. Особливості управління 

персоналом на етапах розвитку колективу. Колективи згуртовані, розчленовані 

та роз'єднані. Фактори, що впливають на згуртованість колективу. Роль 

комунікацій в управлінні персоналом. 

Соціально-психологічні особливості колективу як об'єкта управління. 

Психологічна сумісність працівників в організаціях. Вимоги до психологічних 

якостей працівників та керівників сучасних організацій. Психологічні риси 

особистості керівника, вимоги до нього як до лідера. 

Специфіка процесу управління персоналом в багатонаціональних 

організаціях. 

Сутність та значення соціального розвитку колективу. Зміст, етапи 

розробки проекту, затвердження та реалізація плану соціального розвитку. 

Документальне відображення. Методи збирання соціальної інформації. 

Характеристика основних розділів: удосконалення умов праці, забезпечення 

високого життєвого рівня та підвищення культурно-побутових умов 

працівників, розвиток самоуправління тощо. Функції та повноваження трудових 

колективів. 

 

Тема 9. Оцінювання персоналу в організації 

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. 
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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 і 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. Документальне супроводження 

атестації. Використання результатів атестації персоналу. 

 

Тема 10. Управління розвитком і рухом персоналу організації 

Загальний і професійний розвиток персоналу. Сутність та завдання 

професійного розвитку персоналу. Виявлення та аналізування потреб персоналу. 

Навчання персоналу. Програми підготовки персоналу. Професійна підготовка, 

підвищення кваліфікації, перепідготовка. Післядипломна та додаткова освіта. 

Стажування. Зміст понять «самоосвіта», «саморозвиток». Перспективи 

професійного зростання в Україні. 

Поняття про трудову кар'єру та службове зростання. Планування та 

управління службовою кар'єрою працівників. Моделі кар'єри: горизонтальна та 

вертикальна. Фактори, що визначають напрям та швидкість кар'єри. Створення 

відповідних умов для кар'єрного зростання працівників. 

Управління мобільністю кадрів. Аналізування потреб та оцінка плану 

розвитку персоналу. Планування та підготовка кадрового резерву. Формування 

списку кадрового резерву за категоріями персоналу. Особливості підготовки 

резерву управлінських кадрів. Ротація кадрів як форма руху і підвищення 

кваліфікації працівників. Переміщення, переведення на іншу посаду, роботу. 

Суміщення професій. 

Види кадрових нововведень. Інноваційний потенціал працівника. 

 

Тема 11. Управління процесом вивільнення персоналу 

Причини та фактори вивільнення персоналу. Процедура звільнення. 

Форми звільнення: з Ініціативи адміністрації та за власним бажанням. 

Аутсорсинг, аутплейсмент. Соціальні та виробничі критерії вибору працівників 

на звільнення. Соціальні гарантії. 

Типові порушення трудової та виконавської дисципліни, причини їх 

виникнення. Нещасні випадки. Дисциплінарний вплив. 

Управління плинністю кадрів. Необхідна та надлишкова плинність кадрів, 

фактори, що їх зумовлюють. Показники абсолютні та відносні. 

Розробка заходів з регулювання плинності персоналу. Вивчення та 

управління якістю трудового життя працівників організації. Управління 

безпекою персоналу. Організація навчання техніки безпеки та охорони здоровя. 

Профілактичні та протиепідемічні заходи в управлінні персоналом, 
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Тема 12. Соціальне партнерство в організації 

Соціальні партнери в організації: роботодавець і наймані працівники. 

Інтереси роботодавця і працівників: спільність і розбіжність, імовірність 

виникнення і загострення конфліктів. Соціальне партнерство як засіб узгодження 

інтересів роботодавця і працівників. 

Громадські організації. Роль профспілкової організації в представництві 

інтересів найманих працівників. Колективний договір як головний засіб 

зміцнення соціального партнерства. Сторони колективного договору. Зміст 

колективного договору. Колективні переговори, порядок укладання та 

реєстрації договору. Строк чинності колективного договору та контроль за його 

виконанням. Соціальна відповідальність менеджера перед суспільством, 

колективом та окремим працівником. 

 

Тема 13. Ефективність управління персоналом  

Ефективність роботи персоналу: сутність та підходи. Методика оцінки 

ефективності. Методики оцінки за якістю та результатами праці. 

Взаємозалежність ефективності роботи підприємства від робот персоналу. 

Критерії ефективності Соціальна та економічна ефективність роботи 

персоналу. Бальна методика оцінки ефективності роботи персоналу: теорія, зміст 

та застосування. 

Комплексна оцінка управлінської праці: суть, принципи застосування. 

Оцінка за коефіцієнтом трудової участі: сутність, розрахунок, переваги та 

недоліки у застосуванні. Порівняльна характеристика різних методів оцінки 

ефективності роботи персоналу. 
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САМОМЕНЕДЖМЕНТ  

 

Тема 1. Методологічні підходи до самоменеджменту 

Сучасні наукові погляди на сутність самоменеджменту. Концептуальний 

підхід до самоменеджменту Л. Зайверта. Концепція особистісних обмежень М. 

Вудкока і Д. Френсіса Критерії ефективного самоменеджменту: вміння управляти 

собою, адекватні особистісні цінності, чіткі особистісні цілі, навички вирішення 

проблем, інноваційність, високий творчий потенціал, уміння навчати і розвивати 

професійні якості підлеглих. 

Визначення ціннісних орієнтирів особистості. Життєва позиція особистості: 

активна, проактивна, пасивна. Ключові принципи визначення особистісних цілей 

менеджера. Загальні обмеження при виборі цілей. Саморозвиток особистості 

менеджера. Професійне та посадове зростання. Планування ділової кар'єри 

менеджера. 

 

Тема 2. Планування особистої роботи менеджера 

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. 

Напрямки 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 Із 

наукової організації праці. 

 

Тема 3. Організування діяльності менеджера 

Основні види розподілу та кооперації праці на підприємстві. Технологічний, 

функціональний та професійно-кваліфікаційних розподіл праці. Кооперація праці 

та її види: економічні, психологічні та соціологічні межі розподілу праці. 

Принципи професійно-кваліфікаційного розподілу праці. Проектування 

розподілу та кооперації праці та 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 Із кваліфікацією виконавця. Комунікаційно-інформаційні аспекти 

розпорядчої діяльності. Техніка і форми передачі розпоряджень - автократичні та 

демократичні; письмові та усні. Об'єктивізація доручень. Рівномірність, 
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конкретність завдань, свобода дії. Інструктування підлеглих. Урахування 

суб'єктивних факторів у розпорядчій діяльності. 

 

Тема 4. Самомотивування та самоконтроль 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 та 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 і керівника в умовах делегування 

відповідальності. Зв’язок делегування з навчанням підлеглих. Перешкоди у 

делегуванні (з боку керівників та з боку виконавців) та шляхи їх подолання. 

Право підлеглого на помилку, 

 

Тема 5. Формування якостей ефективного менеджера 

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 самофотограф ія робочого 

дня. Вимірювання витрат часу на продуктивну діяльність, втрат на перешкоди і 

перерви в роботі. Етапи аналізу використання робочого часу. 

Методи нормування праці: мікроелементне, аналітичне, статистичне, 

експертне нормування. Порядок розрахунку нормативів трудомісткості 

управління. 

 

Тема 6. Розвиток менеджерського потенціалу 

Сутність організації робочого місця менеджера. Класифікація робочих 

місць: рівнями менеджерів, рівнем механізації, робочою позою, місцем 

розміщення, стабільністю розміщення, ступенем спеціалізації, умовами праці. 
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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 

допоміжною 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 і 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. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ  

 

Кожен екзаменаційний білет містить 20 тестових завдань, що включають 

матеріал програми вступного випробування. 

Тестові завдання всіх екзаменаційних білетів є однакового рівня складності. 

Запитання кожного блоку містять матеріал всіх розділів дисципліни. 

Тестові завдання складено у вигляді запитань. Під кожним завданням є 4 

варіанти відповідей, які позначені відповідними цифрами, а саме: «1», «2», «3», 

«4», із яких лише одна відповідь правильна. 

Кожний абітурієнт на вступному випробуванні, крім тестового завдання, 

отримує бланк талону відповідей. Абітурієнт у цьому талоні в порожній клітинці, 

що є навпроти номеру завдання повинен вписати відповідь у вигляді цифри під 

якою є, на думку абітурієнта, правильна відповідь. 

Абітурієнти повинні бути максимально уважними записуючи відповіді, щоб 

не помилитися клітинкою і не записати відповідь в іншу клітинку. Категорично 

заборонено робити будь-які виправлення в заповнених клітинках талона 

відповідей. Виправлені відповіді у будь-якому випадку вважаються недійсними і 

не зараховуються абітурієнту не залежно від їх правильності. 

Не дозволяється перекреслювати, писати олівцем та пізніше обводити 

чорнилом, двічі обводити ту саму цифру чорнилом, стирати написане гумкою, 

тощо. 

Не дозволяється залишати незаповненими клітинки відповідей. У такому 

випадку абітурієнт повинен ставити в клітинці прочерк. 

Не дозволяється робити абітурієнтам позначки чи будь-які записи на полях 

талона відповідей. 

Відповідальність за дотримання правил заповнення талона покладається на 

абітурієнта. 

У всіх випадках порушення таких правил абітурієнт має, на вимогу члена 

Приймальної комісії, присутнього в аудиторії під час тестування, поставити свій 

підпис у тій клітинці, або тому місці талона, де екзаменатор вбачає порушення. 

Підпис засвічує або відмову від відповіді, або факт недотримання правил 

заповнення талона абітурієнтом. Якщо порушення виявлені в кількох місцях 

талону чи в кількох клітинках, то підпис абітурієнта потрібно поставити біля 

кожної клітинки чи місця талону. 

Правильні відповіді на кожне запитання екзаменаційного білета 

оцінюються 5 (п’ятьма) балами. 

Таким чином, максимальна кількість балів, що може отримати абітурієнт на 

вступному випробуванні за тестовою технологією становить 100 балів. 

Для отримання результатів вступного випробування абітурієнта заповнені і 

перевірені талони передаються працівникам групи інформаційного забезпечення 

роботи Приймальної комісії для внесення відповідей абітурієнтів і оцінювання їх 

відповідно до кодів відповідей, внесених у комп’ютер. За підсумками обробки 

талонів абітурієнтів роздруковується відомість результатів тестування, у якій у 

рейтинговому порядку проставляються набрані абітурієнтами бали і яка 

передається Голові приймальної комісії на затвердження.  
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Правильність введення варіантів відповідей із талонів, заповнених і 

підтверджених особистими підписами абітурієнтів, перевіряється двома 

працівниками групи інформаційного забезпечення роботи Приймальної комісії, 

відповідно до розподілу функціональних обов’язків, проведеного керівником цієї 

групи.  

Результати вступного випробування з використанням тестової технології 

оцінюються за 200-бальною шкалою: до 100 балів, наданих абітурієнту 

автоматично, максимально додається 100 балів за результатами тестування із 

врахуванням загальної кількості правильних відповідей за формулою: п×5, де п 

кількість правильних відповідей на тестові завдання. 
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