
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 
 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова приймальної комісії 

Луцького НТУ 

_____________ І.М. Вахович 

«_____» ____________ 2021  р. 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА  

фахового вступного випробування  

для вступу на навчання для здобуття  

ступеня магістра  

за спеціальністю  

073 Менеджмент 

 
 

 
 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні  

приймальної комісії Луцького НТУ 

(протокол № __ від «__» ______ 2021 р.) 

 

 

 

 

 

 

ЛУЦЬК  2021



 2 

ЗМІСТ 

 

Пояснювальна записка 3 

Вимоги до рівня підготовки вступників 3 

Програма навчальної дисципліни «Менеджмент»  4 

Програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства 9 

Програма навчальної дисципліни «Менеджмент  персоналу»  15 

Порядок проведення та критерії оцінювання вступного фахового 

випробування 

18 

 



 3 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Програма фахових випробувань за спеціальністю 073 Менеджмент (далі – 

Програма) є нормативним документом Луцького національного технічного 

університету, що розроблено кафедрою менеджменту з врахуванням 

рекомендацій Міністерства освіти і науки України на основі освітньо-

професійної програми підготовки «бакалавра», галузь знань 07 Управління та 

адміністрування.  
Вступні випробування проводяться за основними дисциплінами 

навчального плану на базі здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, 

Менеджмент, Економіка підприємства, Менеджмент персоналу. 

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання за освітнім рівнем 

магістр за спеціальністю 073 Менеджмент. 

Мета фахових випробувань – перевірка теоретичної та практичної 

підготовки абітурієнтів на базі здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів 

«бакалавр», «спеціаліст» та відбору серед абітурієнтів з метою навчання для 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 

073 Менеджмент.  

 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

Абітурієнти, які вступають на навчання за спеціальністю 073 Менеджмент, 

повинні: 

 володіти основним категоріальним апаратом з дисциплін, які 

включені до програми; 

 вміти поєднати в цілісну систему знання про організацію, що діє в бізнесі; 

 мати чітке уявлення про природу й різноманітність функцій 

менеджменту; 

 знати основні наукові школи, теорії та концепції менеджменту; 

 знати фактори зовнішнього середовища організації та вміти оцінювати 

їх вплив на організацію; 

 знати та вміти здійснити аналіз систем внутрішнього середовища 

організації; 

 мати уявлення про методи управління, їх відмінність та взаємозв’язок; 

 здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові 

навички; 

 вміти оцінювати ресурсний потенціал підприємства; 

 знати методичні засади планування діяльності підприємства; 

 вміти розраховувати показники ефективності діяльності підприємства 

та використання основних ресурсів; 

 володіти методикою економічного аналізу. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Тема 1. Сутність і зміст менеджменту 

Поняття про менеджмент і зміст його основних значень. Менеджмент як 

функція, вид самостійної професійної діяльності. Менеджмент як інтеграційний 

процес. Менеджмент як специфічний орган або апарат управління організаціями. 

Менеджмент як певна категорія людей. Менеджмент як специфічна галузь знань: 

її об’єкт, предмет, структура і роль у розвитку суспільного виробництва. Поняття 

«менеджмент» і «управління»: їх схожість і відмінність. Характеристика 

основних цілей та завдань менеджменту. 

 

Тема 2. Основні наукові школи, теорії та концепції менеджменту 

Виникнення наукового менеджменту. Поняття про одновимірні та 

синтетичні теорії та концепції менеджменту. Система поглядів на класифікацію 

наукового менеджменту. Зародження перших наукових шкіл менеджменту. 

Характеристика школи наукового менеджменту. Сутність адміністративної або 

класичної школи управління. Зміст теорії «ідеальної бюрократії». Роль і 

значення школи людських відносин у подальшому розвитку теорії менеджменту. 

Емпірична школа науки управління та інституалізація менеджменту. 

Характеристика нової школи науки управління або кількісної школи. Школа 

соціальних систем науки управління та розвиток системного підходу в 

менеджменті. Сутність ситуаційних теорій і концепцій менеджменту та їх роль у 

розвитку теорії і практики управління. Основний зміст наукових концепцій 

управління по цілях і результатах. Зміст теорій адаптації та глобальної стратегії. 

Характеристика теорії «7-С» і теорії «Z». Основний зміст теорії «організаційної 

культури» та її роль у розвитку сучасних наукових поглядів на менеджмент. 

 

Тема 3. Сучасна система поглядів на менеджмент 

Зміст сучасної системи поглядів на менеджмент. Синтез основних наукових 

положень та ідей європейської, американської та японської моделей управління, 

інтеграція, інтернаціоналізація та інновація світової теорії і практики 

менеджменту. Необхідність зміни парадигми і розробки нової системи 

управління в державі в умовах переходу до демократичного, ринково-

підприємницького суспільства. Характеристика основних положень нової системи 

управління в державі. Передумови і особливості подальшого розвитку 

вітчизняної теорії та практики менеджменту. 

 
Тема 4. Закономірності і принципи управління, їх характеристика 

Поняття закономірностей і принципів менеджменту та їх класифікація. 

Принципи управління як основні закономірності і правила діяльності суб’єктів 

(органів управління і менеджерів) управління різними процесами, діями та 

організацією в цілому. Характеристика загальних, спеціальних і особливих 

принципів менеджменту, їх зміст, процедура застосування і шляхи розвитку. 

Визначення класичних принципів менеджменту та їх значення. Сучасні 

принципи менеджменту та особливості їх розвитку в Україні та за кордоном. 
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Тема 5. Сутність основних функцій управління 

Функції менеджменту, їх класифікація. Сутність функціонального підходу 

до управління організацією. Функції управління як конкретні організації. 

Функції управління як основні стадії процесу управління організацією та основні 

види управлінської діяльності. Сукупність функцій управління як основа змісту 

процесу менеджменту. Характеристика основних функцій управління: 

планування, організація, мотивація, контроль, їх сутність, зміст і взаємозв’язок. 

 

Тема 6. Планування як функція менеджменту 

Функції та принципи планування. Необхідність планування. Директивне та 

індикативне планування, причини планування. Планування у мінливому 

середовищі, критика формального планування. Види планів. Часовий період 

існування планів. Характеристика стратегічних, тактичних, поточних, 

оперативних планів. Особливості стратегічного та тактичного планування. 

Управління за допомогою встановлення цілей (МВО). Система формування 

каскаду цілей у програмі МВО. Оцінювання ефективності МВО. Особливості 

стратегічного планування. Поняття місії організації. Вимоги і механізм 

формування стратегічних цілей. Стратегічний аналіз. Оцінка впливу факторів 

середовища. Діагностика стану організацій, стратегічний баланс. Прогнозування 

впливу факторів середовища. Обґрунтування стратегічного вибору організацій. 

Стратегічний план, його характеристика. Характеристика тактичних, поточних і 

оперативних планів. Бюджетування, правила, процедури, тактика, політика та 

стратегія. Розробка бюджетів в системі планування. Стратегія і тактика. 

Політика організації процедури та правила. 

 

Тема 7. Характеристика і типи організацій 

Поняття організації та характеристика її основних елементів. Формальні і 

неформальні організації, єдність цілі і сумісна праця як найважливіші елементи 

організації. Концепція життєвого циклу організації. Характерні риси 

організаційних систем, ресурси, розподіл праці, залежність від зовнішнього 

середовища, необхідність управління. Взаємодія людини і організації. Ролевий та 

особистісний аспекти взаємодії людини і колективу. Адаптація людини до 

організаційного оточення. Сучасна типологія організацій та їх сутність. Великі та 

малі організації, державні, недержавні організації. Економічні, освітні та 

громадські організації. Організації, які виробляють і передають інформацію. 

Владні організації та правові інститути. Механічні та органічні організації. 

Традиційні, дивізіональні і матричні організації. Едхократичні, багатовимірні і 

партисипативні організації. Корпоративні та індивідуалістичні організації. 

Підприємницькі організації та організації, зорієнтовані на ринок. 

 

Тема 8. Природа менеджменту усередині організації 

Сутність менеджменту усередині організації. Внутрішньо-організаційний 

менеджмент як координуючий початок, що формує і надає руху всім ресурсам 

організації для досягнення нею своїх цілей. Поняття про внутрішнє середовище і 

внутрішнє життя організації, суб’єкт і об’єкт внутрішньо-організаційного 
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менеджменту. Зміст виробничого менеджменту, менеджменту маркетингу, 

фінансового менеджменту, кадрового менеджменту, менеджменту еккаунтингу, 

їх відмінності та взаємозв’язок. Поняття про генеральний менеджмент 

організації та рівні управління. 

 

Тема 9. Менеджмент і зовнішнє оточення організації 

Залежність організації від зовнішнього середовища. Менеджмент як процес 

впливу на навколишнє середовище організації. Сутність навколишнього 

оточення організації, його вид і міра впливу на організацію. Поняття 

стратегічного менеджменту, його цілі та завдання. Стратегічний менеджмент як 

адаптація організації до навколишнього оточення як встановлення 

довгострокових широких і міцних зв’язків із зовнішнім середовищем. Поняття 

механічного та органічного типів управління та їх характеристика. 

 

Тема 10. Організація як функція менеджменту 

Зміст організаційної функції в менеджменті. Підвищення рівня 

організованості. Елементи поняття «організація», фази організаційного процесу. 

Закон синергії, ефект синергії. Основні аспекти організаційної функції, 

практичний результат її виконання. Організація як процес створення структури 

підприємства. Поняття делегування. Відповідальність. Влада. Повноваження 

(лінійні та штабні). Консультативний, обслуговуючий та особистий апарат. Види 

штабних повноважень, їх використання. Принципи делегування повноважень. 

Норми керованості. Причини небажання керівників делегувати повноваження 

своїм підлеглим та причини уникнення додаткових повноважень підлеглими. 

 

Тема 11. Проектування організацій 

Поняття організаційної структури. Організаційна структура як логічне 

взаємовідношення вертикального і горизонтального розподілу праці в 

організації. Основні види організаційних структур (лінійна, функціональна, 

штабна, дивізіональна, матрична, змішана або конгломеративна), їх 

характеристика, властивості, переваги і недоліки. Поняття проектування 

організацій. Проектування як постійний процес пошуку найефективнішого 

поєднання організаційних змінних. Ситуаційний характер організаційних 

змінних (або факторів) проектування організації. Сутність основних 

організаційних змінних (або ситуаційних факторів), стан зовнішнього 

середовища, технологія роботи, стратегічний вибір, поведінка працівників, їх 

характеристика. Зміст основних елементів процесу проектування організації: 

розподіл праці та спеціалізація; департаменталізація та кооперація; зв’язки між 

частинами і координація; масштаб керованості та сфера контролю; ієрархічність 

організації та її ланковість; розподіл прав та відповідальності; централізація і 

децентралізація; диференціація та інтеграція. Взаємозв’язок і взаємозалежність 

елементів процесу проектування організації та організаційних змінних (або 

ситуаційних факторів). 
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Тема 12. Мотивація як функція менеджменту 

Поняття мотивації та їх необхідність в управлінні. Мотиваційний процес. 

Класифікація потреб. Стимулювання. Винагороди. Складність управління 

мотивацією. Еволюція мотиваційного менеджменту. Мотиви і потреби. 

Класифікація мотивів. Мотиваційна сфера особи. Класифікація стимулів. 

Класифікація інтересів. Очікування. Цінності. Початкові теорії мотивації: «ХY-

теорія» Мак-Грегора, «теорія Z» Оучи. Змістовні теорії: теорія А. Маслоу, теорія 

К. Альдерфера, теорія Д. Мак-Клелланда, теорія двох факторів Ф. Герцберга. 

Процесійні теорії мотивації: теорія очікувань, теорія справедливості, теорія 

встановлення цілей, теорія Портера Лоулера, теорія посиленої мотивації 

Скиннера. Методи мотивації в управлінні. Оплата праці. Сучасні системи оплати 

праці. Мотивація колективів. 

 

Тема 13. Контроль як функція менеджменту 

Зміст, визначення і необхідність контролю. Мета, завдання, об’єкт, предмет, 

суб’єкти та типи контролю. Сучасні підходи до контролю: ринковий, 

бюрократичний і плановий контроль. Види контролю. Процес контролю. 

Вимірювання та визначення прийнятного діапазону відхилень. Корегувальні дії: 

термінові та фундаментальні. Превентивний контроль. Супутній контроль. 

Контроль за принципом зворотного зв’язку. Етапи контролю. Системи контролю 

та механізм їх дії. Характерні риси ефективної системи контролю. Ситуаційні 

чинники контролю. Функціональні особливості контролю. Контроль та 

контролінг, аудит, екаутінг. 

 

Тема 14. Зміст методів управління та їх класифікація 

Поняття про методи управління, їх сутність, зміст і види. Методи 

управління як основні способи, прийоми, засоби здійснення керуючих дій на 

об’єкти, процеси і задіяних у них людей з боку органів управління і менеджерів. 

Взаємозв’язок та відмінність методів науки управління і методів управління 

організаціями, їх класифікація. Сутність методів загального та безпосереднього 

керівного впливу. Характеристика методів прямого і непрямого впливу на 

керовані об’єкти. Поняття колективних, одноосібних і демократичних методів 

управління. Сутність і характеристика адміністративних (організаційно-

нормативних), економічних і соціально-психологічних методів управління, їх 

специфіка, відмінність і взаємозв’язок. 

 

 

Список рекомендованої літератури 

 
1. Гуткевич С. О. Менеджмент: питання та відповіді: навч. посібник. 

Харків : Діса плюс, 2016. 940 с.   
2. Дяків О. П., Островерхов В. М. Управління персоналом : навчально-

методичний посібник (видання друге, переробл. і доповнено). Тернопіль : 
ТНЕУ, 2018. 288 с.  

3. Буднік М. М., Курилова H. М. Управління змінами : підручн. Київ : 



 8 

Кондор, 2017. 225 с.  
4. Погорєлова Т.О., Андренко К.В., Новікова Ю.Г. Менеджмент 

підприємств у сучасних умовах ведення господарської діяльності. Вісник 
Національного технічного університету «ХПІ» (економічні науки): зб. наук. пр. 
Харків: НТУ «ХПІ», 2018.  № 37 (1313). С. 112-115. 

5. Гнатенко А. І., Поліщук Ю. А. Актуальні питання запровадження 
стратегічного підходу в менеджмент підприємств України. Теорія та практика 
державного управління: зб. наук. пр. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 
2017. Вип. 2 (57). С. 65-72. 

 

 



 9 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» 

 

Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання 

Поняття і цілі функціонування підприємства. Підприємство, його види та 

об’єднання підприємств. Створення підприємства та правові основи його 

діяльності. Виробничий процес і формування структури підприємства. 

 

Тема 2. Основи підприємницької діяльності 

Підприємницька діяльність як основна сучасна форма господарювання. 

Принципи здійснення, форми, типи й моделі підприємницької діяльності. 

Підприємницькі договори (контракти, угоди). Структура договорів, порядок їх 

укладання. Міжнародний бізнес: поняття, суб’єкти, типи та види. 

 

Тема 3. Управління підприємствами 
Особливості управління як системи. Поняття і теоретико-методологічна 

основа класифікації методів управління. Сутність параметрів організаційної 

структури управління підприємством. Основні типи організаційних структур 

управління: лінійно-функціональні, дивізіональні, матричні. Необхідність і 

принципи формування вищих органів управління підприємствами і 

організаціями. Міністерства і комітети, державні корпорації і концерни як вищі 

органи прямого управління підпорядкованими підприємствами і організаціями. 

 

Тема 4. Персонал  
Роль людського фактора у підвищенні ефективності роботи підприємства. 

Поняття персоналу в контексті економічних понять трудових ресурсів, кадрів, 

трудового потенціалу та ін. Структура персоналу підприємства. Визначення 

чисельності працівників управління, спеціалістів і службовців для підприємств 

різних розмірів та форм власності. Досвід формування та забезпечення 

ефективного використання кадрового потенціалу фірми. 

 

Тема 5. Капітал і виробничі фонди 

Матеріальні активи як сукупність виробничих фондів та іншого майна 

підприємства. Поділ виробничих фондів на основні й оборотні, їх роль у 

здійсненні процесу виробництва продукції або надання послуг. Первісна, 

відновна й залишкова вартість основних фондів. класифікація основних фондів. 

Класифікація основних фондів за ознакою функціонального призначення та 

участі у виробничих процесах. Фізична суть техніко-економічного старіння 

знарядь праці та форми запобігання цьому (ремонт, модернізація, заміна). 

Соціально-економічне значення і системи показників ефективності відтворення 

та використання основних фондів. Елементний склад оборотних фондів. 

Нормування витрат матеріальних ресурсів і обчислення необхідного обсягу 

оборотних фондів. Показники і способи найефективнішого використання 

матеріальних ресурсів. Політика ресурсозбереження. 
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Тема 6. Нематеріальні ресурси та активи 

Поняття і види нематеріальних ресурсів підприємства, їх вплив на 

конкурентоспроможність його продукції на ринку. Характеристика об’єктів 

промислової власності: винаходів, промислових зразків, корисних моделей, 

товарних знаків і знаків обслуговування. Охорона та реалізація прав власності. 

Шляхи реалізації прав власності на матеріальні ресурси. Вартісна оцінка та 

строки спрацювання (зношення) нематеріальних активів. 

 

Тема 7. Оборотні кошти підприємства 

Сутнісна характеристика обігових коштів як сукупності поточних 

фінансових коштів. Нормовані і ненормовані обігові кошти. Джерела 

формування обігових коштів. Методи розрахунку нормативів обігових коштів. 

Обчислення нормативів обігових коштів в окремих елементах. Вивчення 

сукупного нормативу обігових коштів підприємства. Основні показники рівня 

ефективності використання обігових коштів, коефіцієнти оборотності й 

завантаження, тривалість одного обороту, рентабельність, методика їх 

розрахунку. Шляхи підвищення ефективності використання обігових коштів. 

Проблеми нестачі обігових коштів. Проблеми нестачі обігових коштів і 

поновлення їхньої величини до нормативного рівня за умови кризової ситуації на 

підприємстві. 

 

Тема 8. Інвестиційні ресурси 

Функціонально-елементний склад інвестицій підприємства. Внутрішні і 

зовнішні джерела інвестування. Прямі та профільні інвестиції. Розрахунки 

обсягу потрібних виробничих інвестицій з урахуванням економічної ситуації на 

ринку і підприємстві. Роль фінансових інвестицій з урахуванням економічної 

ситуації на ринку і підприємстві. Роль фінансових інвестицій у чинній системі 

господарювання. Види застосовуваних паперів, порядок їх випуску і обігу. 

Загальні положення методології визначення ефективності виробничих і 

фінансових інвестицій. Основні показники оцінки ефективності виробничих 

інвестицій (капітальні вкладення). Сукупність чинників, що впливають на рівень 

ефективності інвестицій. Основні організаційно-економічні чинники підвищення 

ефективності використання капітальних вкладень. Економічне обґрунтування 

інвестиційних проектів різних суб’єктів господарювання у повному або 

короткому варіантах бізнес-плану. Стисла характеристика інвестиційного 

проекту. Форма здійснення й необхідний обсяг інвестицій для практичної 

реалізації проекту. 

 

Тема 9. Інноваційні процеси 

Поняття, змістова характеристика та окремі види інноваційних процесів 

(новинок, нововведень). Сутнісне тлумачення науково-технічного прогресу. 

Еволюційні й революційні форми НТП. Науково-технічні революції. 

Організаційний прогрес як узагальнюючий фактор використання організаційних, 

соціальних та юридичних введень. Методика визначення ефективності технічних 

нововведень. Народногосподарський (комерційний) економічний ефект від 
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створення новинок і використання нововведень. Особливості оцінки 

ефективності організаційних нововведень. 

 

Тема 10. Техніко-технологічна база виробництва 

Поняття і значення техніко-технологічної бази виробництва. Складники 

техніко-технологічної бази, найефективніші способи її формування на 

підприємстві. Змістова характеристика й форми технічного розвитку 

підприємства. Діагностика стану технічного розвитку підприємства: необхідність, 

сутність, процедура й основні показники. Загальна характеристика, види та 

чинники формування (нарощування) виробничої потужності підприємства. 

Основні методичні принципи розрахунку виробничої потужності створюваного і 

діючого підприємства. Показники і шляхи підвищення рівня використання 

виробничих потужностей. Конверсія і диверсифікація виробничих потужностей 

за ринкових умов господарювання. 

 

Тема 11. Виробнича і соціальна інфраструктура 
Сутнісна характеристика інфраструктури підприємства. Виробнича й 

соціальна інфраструктура. Відокремлення сфери капітального будівництва із 

специфічного елемента виробничо-соціальної структури. Поняття й функції 

системи технологічного обслуговування підприємства. Ремонтне господарство. 

Інструментальне господарство. Необхідність та організація енергетичного 

господарства й транспортної служби. Складське господарство підприємства. 

Необхідність і спрямованість соціальної діяльності підприємства за ринкових 

умов господарювання. Сучасні проблеми соціального захисту працівників 

підприємства. Визначення капітального будівництва як здійснення 

розширеного відтворення об’єктів основного виробництва та інфраструктури, а 

також простого відтворення будівель і споруд. 

 

Тема 12. Регулювання, прогнозування і планування діяльності 

підприємства 

Прогнозування як наукове обґрунтування можливого стану суб’єктів 

господарювання у майбутньому, а також альтернативних шляхів і строків 

досягнення цього стану. Принципові основи планування. Планування як 

домінантна функція управління. Специфічні принципи планування. Система 

планів підприємства. Методи планування діяльності та розвитку підприємства. 

Бізнес-планування: сутність і призначення. Типовий зміст і методика розробки 

окремих розділів бізнес-плану. Необхідність, методи й принципи державного 

економічного регулювання діяльності окремих суб’єктів господарювання. 

Державні й комерційні кредити, їх види та умови надання суб’єктам 

господарювання. 

 

Тема 13. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції 

(послуг) 

Загальна сутнісна характеристика продукції, її класифікація й вимірювання 

обсягу. Номенклатура й асортимент продукції (послуг). Валова, товарна, чиста 
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й реалізована продукція. Поняття, функції та принципи маркетингової 

діяльності. Стратегія й тактика маркетингу підприємства. Схема формування 

виробничої програми підприємства, її ресурсне обґрунтування. Характеристика 

матеріально-технічного за без-печення підприємства. Форми й системи МТЗ. 

Обчислення потреби підприємства в матеріалах. Якість продукції (послуг) як 

економічна категорія. Показники і методи оцінки якості продукції. Поняття й 

визначення рівня конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств 

на ринку. Технічні, організаційні та соціальні заходи для підвищення якості й 

конкурентоспроможності продукції (послуг) вітчизняних товаровиробників. 

Стандартизація продукції, її складові елементи і принципи здійснення. Наявні в 

Україні стандарти й технічні умови, сфери їх застосування. Економічна й 

соціальна ефективність стандартизації та сертифікації продукції. Державний 

нагляд за дотриманням вимог стандартів, здійснюваний територіальними 

органами Держстандарту України – центрами стандартизації, метрології та 

сертифікації. 

 

Тема 14. Продуктивність, мотивація та оплата праці 

Продуктивність праці як економічна категорія. Методичні підходи до 

розрахунку продуктивності праці на виробничих підприємствах. Чинники 

зростання продуктивності праці. Мотивація як процес стимулювання людей до 

ефективної трудової діяльності. Можливі моделі мотивації трудової діяльності. 

Поняття оплати праці. Основна заробітна плата й додаткова оплата праці. 

Функції оплати праці та їх реалізація. Сучасна державна політика оплати праці, 

формування внутрішньофірмової політики оплати праці. Мінімальна заробітна 

плата. Тарифна система. Єдина тарифна система розрядів і коефіцієнтів з 

оплати праці, вибір форм систем оплати праці на підприємства різних форм 

власності. Сутність і стимулююча роль участі працівників фірми в її прибутках. 

Системи участі працівників у прибутках за результатами виробничо-

господарської діяльності й на основі відносин власності. Зарубіжний і 

вітчизняний досвід участі працівників у прибутках власності приватизованих 

підприємств. 

 

Тема 15. Витрати та ціни на продукцію 

Валові витрати (собівартість продукції) як комплексний економічний 

показник. Класифікація витрат на виробництво за окремими ознаками 

(ступенем однорідності, зв’язком з обсягом виробництва, способом обчислення 

на одиницю продукції). Зміст і методика обчислення кошторису виробництва. 

Розрахунки кошторису виробництва за окремими економічними елементами. 

Загальний рівень валових витрат на виробництво валової, товарної й 

реалізованої продукції. Калькулювання та його місце в економічних 

розрахунках. Об’єкти калькулювання й калькуляційні одиниці. Обґрунтування 

й вибір стратегії зниження поточних витрат на підприємствах. Групи чинників 

(способів) зниження валових витрат у розрахунку на одиницю продукції. 

Визначення впливу окремих техніко-економічних чинників на зменшення 

валових витрат. Поняття, роль і функції ціни в ринковій економіці. Види цін, 
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сфери їх застосування. Методи встановлення ціни. Система знижок і доплат до 

ціни. Державне регулювання ціноутворення. 

 

Тема 16. Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності 

Прибуток і дохід як основні показники фінансових результатів діяльності 

підприємства. Прибутковість і дохідність: їх сутність та різниця між ними. Типова 

схема використання прибутку (доходу) підприємства. Рентабельність як 

відносний показник ефективності діяльності підприємства. Способи підвищення 

рентабельності на підприємствах різних галузей економіки України. Суть, 

важливість і методичні підходи до оцінки загального фінансово-економічного 

стану підприємства. Економічна суть і загальний методологічний підхід до 

вимірювання ефективності виробництва, господарської діяльності підприємства. 

Змістова характеристика видів ефективності виробничо-господарської та 

комерційної діяльності. Система показників ефективності виробництва. 

Вимірювання економічної ефективності ресурсів і витрат. Оцінка соціальної 

ефективності діяльності підприємства. Класифікація чинників зростання 

ефективності виробництва за певними ознаками. Розподіл внутрішніх чинників на 

так звані тверді і м’які. Зовнішні чинники зростання ефективності виробництва. 

 

Тема 17. Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства 

Характеристика економічної безпеки суб’єкта господарювання. Класифікація 

видів економічної безпеки. Способи визначення оцінки економічної безпеки 

підприємства. Основні групи чинників, що формують відповідний рівень 

економічної безпеки підприємства. Необхідні заходи й шляхи реалізації стратегії 

досягнення незалежної економічної безпеки конкретного суб’єкта 

господарювання. Реструктуризація підприємства як найрадикальніший метод 

системи виживання й виходу з економічної кризи, припинення спаду виробництва 

та його стабілізації. Сутнісна характеристика банкрутства підприємства 

(організації). Причини й симптоми банкрутства фірми. класифікація чинників, що 

сприяють банкрутству фірми. Процес ліквідації (припинення діяльності) 

збанкрутілого суб’єкта господарювання.  
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ» 

 

Тема 1. Управління персоналом у 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 у кадровому менеджменті успішних компаній.  

 

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.  

 

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.  

 

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.  

 

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.  

 

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.  
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Тема 7. Формування колективу організації 
Колектив як соціальна групи. 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.  

 

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 та команда: 

спільне та від'ємне. 

 

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.  

 

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.  

 

Тема 11. Управління процесом вивільнення персоналу 
Причини та фактори вивільнення 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 виконавської дисципліни, 
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причини їх виникнення. Нещасні випадки. Дисциплінарний вплив. Розробка 

заходів із регулювання плинності персоналу.  

 

Тема 12. Соціальне партнерство в організації 
Соціальне партнерство як засіб узгодження інтересів роботодавця і 

працівників. Механізм функціонування системи соціального партнерства: функції 

і завдання, законодавча база. Інтереси роботодавця і працівників: спільність і 

розбіжність, імовірність виникнення і загострення конфліктів. 

Колективний договір як засіб зміцнення соціального партнерства. Сторони 

та зміст колективного договору. Порядок укладання та реєстрації колективного 

договору. Строк чинності колективного договору та контроль за його виконанням.  

 

Тема 13. 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. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  ВСТУПНОГО 
ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ  

 
Вступні випробування проводяться у вигляді тестування. Для проведення 

тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження 
(реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється 
рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол. 

Для проведення тестування приймальною комісією попередньо готуються 
тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». 
Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами 
наочної інформації на Web-сайті Луцького НТУ (http://www.lutsk-ntu.com.ua) та 
інформаційних стендах приймальної комісії. 

Вступне випробування проводиться у строки передбачені Правилами 
прийому до Луцького НТУ. 

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує 
варіант завдання, який містить 30 тестів, для кожного з яких передбачено 5 
варіантів відповідей. 

Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь і 
позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру цього 
завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант відповіді. На 
виконання тестового завдання відводиться 3 години (180 хвилин). 

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня фахових 
знань за наступними критеріями.  

Правильне виконання усіх 30 тестових завдань оцінюється в 100 балів. 
Кожен рівень складності оцінюється наступним чином: 

Перший рівень складності (від 1 до 10 тестового завдання). Загальна 
кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань оцінюються в 20 балів. 
Одне правильно виконане завдання оцінюється в 2 бала.  

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 12 балів. 
Другий рівень складності (від 11 до 20 тестового завдання). Загальна 

кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань оцінюються в 30 балів. 
Одне правильно виконане завдання оцінюється в 3 бали. 

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 18 балів. 
Третій рівень складності (від 21 до 30 тестового завдання). Загальна 

кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань оцінюються в 50 балів. 
Одне правильно виконане завдання оцінюється в 5 балів. 

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 30 балів. 
Заяву про апеляцію щодо кількості балів, отриманих на вступному 

випробуванні у Луцькому НТУ, вступник може подати особисто не пізніше 
наступного робочого дня після оголошення кількості балів, отриманих з даного 
вступного випробування. Заява про апеляцію подається відповідальному 
секретарю Приймальної комісії та візується головою Приймальної комісії. 

 
Голова фахової атестаційної комісії, 
завідувач кафедри менеджменту 

 
__________ 

 
Н.С. Вавдіюк  

Члени фахової атестаційної комісії ___________ Н.С. Куцай 

  

 _______________ 

 

І.О. Абрамова 
 


