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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

О соби, які здобули освітній ступінь бакалавра (магістра) за 
відповідною спеціальністю в ХКТЕІ в попередні роки або в іншому 
вищому навчальному закладі, беруть участь у  загальному конкурсі за 
результатами фахових вступних випробувань.

Для проведення конкурсних фахових вступних випробувань на 
навчання на базі раніш здобутих освітніх ступенів (освітньо- 
кваліфікаційних рівнів) наказом ректора ХКТЕІ створюються фахові 
атестаційні комісії, діяльність яких регламентується Положенням про 
приймальну комісію  Хмельницького кооперативного торговельно- 
економічного інституту.

Вступні випробування проводяться на комп’ютерах у  формі 
тестового контролю знань в підготовленій для проведення іспиту 
аудиторії. П ід час комп’ютерного тестування вступник самостійно 
вводить відповіді у  комп’ютер. Система фіксує: час початку 
тестування, час завершення тестування, набрано балів. П ід час 
комп'ютерного тестування завдання для кожного вступника 
вибираються програмою випадково із загального обсягу наданих 
тестових завдань з фахових дисциплін відповідних спеціальностей. 
Результат вступних випробувань, проведених з використанням 
комп’ю терної техніки, разом з кількістю набраних балів 
роздруковуються на паперових носіях та підписуються вступником.

Змістовно-методичне забезпечення вступних випробувань для 
зарахування бакалаврів на навчання за освітнім ступенем магістр за 
спеціальністю 073 М енеджмент здійснюють науково-педагогічні 
працівники кафедри маркетингу та менеджменту.

На додаткові вступні випробування виносяться програмні 
завдання з наступних дисциплін:

1. Управління персоналом.
Мета: перевірка достатньої якості знань, умінь та навичок для 

подальшого навчання за освітнім ступенем магістра.
Завдання: виявити необхідний рівень навичок та уміння 

застосовувати знання програмного матеріалу дисциплін відповідного  
освітнього рівня.
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2. Перелік питань з дисциплін, винесених на фахове вступне
випробування.

2.1. 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 у 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 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.

Тема 2. Управління персоналом як соціальна система.

Характерні риси особистості, що пов’язані з її поведінкою в 
організаціях. Поняття особистості. Ціннісна орієнтація 
працівника. Індивід і індивідуальність: спільне та відмінне. 
Класифікація персоналу підприємства за категоріями та її 
характеристика виробничий персонал, та управлінський 
персонал, зміст виконання функцій та основні категорії в 
організаціях різних сфер діяльності.

Основні характеристики персоналу організації. Чисельність 
та структура персоналу підприємства. Нормативна, фактична 
облікова та середньооблікова чисельність працівників 
організації. Структура персоналу : організаційна, соціальна,
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штатна, рольова, функціональна. Вимоги до професійно- 
кваліфікаційного рівня працівників. Компетентність та
компетенція працівника. Професійна компетентність та 
професійна придатність.

Тема 3. Кадрова політика і стратегія управління 
персоналом.

Поняття і значення кадрової політики в організації. 
Фактори, що впливають на формування кадрової політики 
підприємств та умови її реалізації. Класифікація типів кадрової 
політики за основними ознаками. Зміст кадрової політики на 
різних етапах життєвого циклу підприємств. Етапи проектування 
кадрової політики та їх зміст: нормування, програмування, 
моніторинг персоналу.

Розробка та реалізація кадрової політики у 
концептуальних кадрових документах. Правова база для 
здійснення сучасної кадрової політики.

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.

Тема 4. Кадрове планування в організаціях.

Поняття кадрового планування. Мета та завдання 
планування роботи з персоналом у підприємствах; види 
планування : стратегічне, тактичне, операційне. Фактори, що 
впливають на визначення потреб у персоналі. Поняття 
маркетингу персоналу та його функції.

Методи визначення потреб у персоналі. 
Характеристика методів планування персоналу організації. 
Планування чисельності персоналу за категоріями посад: 
основна та додаткова потреба у персоналі. Аналіз внутрішніх та 
зовнішніх джерел майбутніх потреб у персоналі. Способи
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нормування ресурсів. Оперативний план роботи з персоналом. 
Індивідуальний план працівника.

Тема 5. Мотивація та стимулювання персоналу.

Теоретичні засад мотивації трудової діяльності та 
практики вживання матеріальних і нематеріальних мотивів і 
стимулів. Мотивація внутрішня, змістовна і рольова. 
Адміністративна мотивація, відповідні санкції за допущені 
порушення.

Економічна мотивація, форми і систем заробітної плати, 
вживанням гнучких систем преміювання, виплатою дивідендів 
тощо.

Моделі мотивації, потреби людини.
Поняття стимул, стимулювання та системи стимулювання 

персоналу.
Склад заробітної плати: основна заробітна плата;

додаткова заробітна плата; інші стимулюючі та компенсаційні 
виплати.

Організація заробітної плати. Система організації 
заробітної плати: нормування праці; тарифна система; форми і 
системи заробітної плати.

Тарифно-кваліфікаційні довідники та тарифні сітки. 
Різновиди форм оплати праці: почасова форма оплати праці 
(пряма почасова система і почасово-преміальна), відрядна форма 
оплати праці (пряма відрядна система, відрядно-преміальна, 
відрядно-прогресивна і акордна).

Тема 6. Організування діяльності та функції служб
персоналу. Формування колективу організації.

Призначення та роль сучасних служб персоналу. Стан, 
проблеми і тенденції розвитку кадрових служб. Основні функції, 
права та відповідальність кадрових служб. Статус, організаційна 
побудова та принципи розподілу повноважень між працівниками 
кадрових служб.
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Роль 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 системи з управління персоналом. Основні 
регламентуючі документи в організації діяльності кадрових 
служб. Організація обліку та звітності з персоналу.

Колектив як соціальна група. Ознаки колективу: єдність 
мети, умовна відокремленість, організаційна та територіальна 
єдність. Функції колективу та його різновиди в організаціях.
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 7. 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. Поняття про команду та 
командну роботу в управлінні персоналом. Колектив і команда : 
спільне та від’ємне.

Соціально-психологічні особливості колективу як об’єкта 
управління. Психологічна сумісність членів колективу та ^
чинники, що її обумовлюють. Соціальні ролі особистості.
Вимоги ДО ПСИХОЛОГІЧНИХ якостей працівників І керівників ')
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сучасних організацій. Методи вивчення соціально- 
психологічного клімату в колективі.

Сутність та значення соціального розвитку колективу. Зміст і 
етапи розробки і реалізації плану соціального розвитку. Методи 
збирання соціальної інформації.

Тема 8. Оцінювання персоналу в організації. Ефективність 
управління персоналом.

Оцінювання персоналу в сучасному підприємстві. Сутність 
та різновиди оцінювання персоналу за цілями. Критерії та 
методи оцінювання персоналу. Якісні, кількісні та комбіновані 
методи ділового оцінювання працівників організації.

Основні принципи ефективного 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 і 
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.
Атестування персоналу : сутність і види. Призначення та зміст 
атестаційної комісії. Організація та проведення атестації 
персоналу. Зміст атестації для різних категорій персоналу. 
Документальне супроводження атестації. Використання 
результатів атестації персоналу.

Система економічних, соціальних та організаційних 
показників управління персоналом: сутність та зміст. Критерії
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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.

Тема 9. Управління розвитком і рухом персоналу 
організації. Управління процесом вивільнення персоналу.

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. 
Переміщення, переведення на іншу роботу, посаду. Суміщення 
професій.

Види кадрових нововведень.
Причини та фактори вивільнення персоналу. Процедура 

звільнення. Соціальні та виробничі критерії вибору працівників
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на звільнення. Соціальні гарантії. Особливості виходу 
працівників на пенсію як форма звільнення.

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 із регулювання плинності персоналу підприємства.

Управління якістю трудового життя працівників підприємств. 
Управління безпекою персоналу.

Тема 10. Соціальне партнерство.

Соціальне партнерство як засіб узгодження інтересів 
роботодавців 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 головний засіб зміцнення 
соціального партнерства. Сторони та зміст колективного 
договору. Порядок укладання та реєстрації колективного 
договору. Строк чинності колективного договору та контроль за 
його виконанням. Регулювання соціально-трудових відносин в 
організації. Громадські організації.

2.2. Рекомендована література.

1. Балабанова Л.В. Управління персоналом: [навч.посіб.] \ 
Л.В.Балабанова, О.В.Сардак.- К.: ВД “Професіонал”, 2011. -  340 
с.
2. Виноградський М.Д. Організація праці менеджера : навч. 
посіб. / М.Д. Виноградський. - К. : Кондор, 2010. - 414 с.
3. Доброзорова О.В. Організація праці менеджера : навч. 
посіб. / О.В. Доброзорова. -  К. : Кондор, 2009. -  452 с.
4. Катернюк А. В. ЗО - менеджмент: управление
персоналом, маркетингом и продажами : незаменимое пособие 
для для каждого думающего руководителя, желающего



эффективно построить свой бизнес / А. В. Катернюк, М. С. 
Терских, А.Н. Салов. - Ростов н/Д.: Феникс, 2011. - 382 с.
5. Крушельницька О.В. Управління персоналом [навч. 
посіб.] \ Крушельницька О.В.. Мельничук Д.П. -К.: Кондор - 
2010,-320 с.
6. Палеха Ю. I. Менеджмент персоналу: навч. посіб. / ЮЛ. 
Палеха. -  М-во освіти і науки України. -  К.: Ліра-К, 2010. -  338 
с.
7. Рульєв В.А. Управління персоналом : навч. посіб. / В.А. 
Рульєв. -  К. : Кондор, 2012. -  310 с.
8. Скібіцька Л. І. Організація праці менеджера: навч. 
посібник / Л. І. Скібіцька. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 
360 с..
9. Маркова С. В. Управління персоналом: навчально- 
методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного 
рівня «бакалавр» / С. В. Маркова, О.М. Олійник. -  Запоріжжя: 
ЗНУ, 2013.-80 с.
10. Хожаков В.І. Менеджмент підприємства: навч. посібник / 
В.І. Хожаков. -  К.: Кондор, 2009,- 246 с.
11. Цимбалюк С.О. Технології управління персоналом : навч. 
посіб. / Цимбалюк С.О. -  К. : КНЕУ, 2009. -  399 с.
12. Чурсіна Л.А. Сертифікація персоналу : навч. посіб. / Л.А. 
Чурсіна. -  К. : Ліра- К, 2012. -  314 с.
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2.3. Критерії оцінювання знань.

Фахове вступне випробування проводиться в письмовій
формі.

Тривалість тестування -  1 година (60 хвилин).
Результати фахового вступного випробування 

оцінюються за 200-бальною шкалою
Оцінка рівня знань студентів визначається згідно з 

отриманими балами за такою таблицею:

Особи, які отримали на фаховому вступному 
випробуванні менше 100 балів, не допускаються до участі в 
конкурсі.

Апеляційна заява на результат фахових вступних 
випробувань подається до приймальної комісії ХКТЕІ не пізніше 
15. наступного робочого дня після дня оголошення оцінки з 
фахового вступного випробування. Порядок розгляду апеляцій 
відбувається згідно «Положення про апеляційну комісію 
ХКТЕІ».
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