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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
Атестація здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «Бакалавр» спеціальності 

073 Менеджмент Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

здійснюється відповідно до Законів України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 

01.07.2014 р.), «Про освіту» (№ 2145-VIII від 05.09.2017 р.), «Про організації 

роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» (№ 5026-VI від 22.06.2012 р.), 

Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки 

кваліфікацій» (№ 1341 від 23.11.2011 р.), інших нормативних актів України з питань 

освіти, освітньо-професійної програми, Статуту Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 

Атестація випускників здійснюється Екзаменаційною комісією з метою 

встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти компетентностей та 

досягнутих програмних результатів навчання вимогам освітньо-професійної програми 

«Менеджмент» зі спеціальності 073 Менеджмент після завершення теоретичної та 

практичної частини навчання. Атестація передбачає перевірку досягнення випускниками 

результатів навчання, встановлених освітньо-професійною програмою «Менеджмент» 

підготовки фахівців зі спеціальності 073 Менеджмент за освітнім ступенем «Бакалавр».  

Перелік професійних дисциплін до атестаційного екзамену зі спеціальності 

073 Менеджмент за освітнім ступенем «Бакалавр»: 

1. Менеджмент 

2. Економіка праці і соціально-трудові відносини 

3. Кадровий менеджмент 

4. Адміністративний менеджмент 
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ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ БАКАЛАВРА ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «МЕНЕДЖМЕНТ» ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

073 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

- Здатність визначати та описувати характеристики організації.  

- Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами 

впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.  

- Здатність визначати перспективи розвитку організації.  

- Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними.  

- Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій 

менеджменту.  

- Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 

- Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту. 

- Здатність планувати діяльність організації та управляти часом.  

- Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при 

вирішенні професійних завдань.  

- Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати 

персонал організації.  

- Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 

управління.  

- Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати 

обґрунтовані рішення.  

- Уміння розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній 

діяльності. 

- Уміння розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній 

діяльності.  

- Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички. 

- Здатність знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні.  

- Уміння зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати 

досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для 

ведення здорового способу життя.  

- Здатність демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних 

концепцій лідерства.  

- Здатність демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень.  

- Уміння описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.  

- Здатність виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень.  

- Здатність виявляти навички організаційного проектування.  

- Здатність застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 

діяльності організації.  

- Здатність демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи. Мати 

навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації.  
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- Уміння демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у 

різних сферах діяльності організації.  

- Уміння оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування 

організації. 

- Уміння спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною 

мовами. 

- Здатність ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до 

стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації.  

- Здатність демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько 

свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та 

міжкультурності. 

- Здатність демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

- Здатність виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом 

лідера. 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Методологічні аспекти менеджменту персоналу 

Метод, методологія, методика. Менеджмент персоналу підприємств як предмет 

наукових досліджень. Актуальні проблеми, які потребують постійного науково-

методичного супроводження. Ключові поняття менеджменту персоналу: менеджмент, 

персонал, організація. Організація як соціальний інститут і об'єкт менеджменту. Спільна 

праця в організації. Об'єктивна необхідність управління спільною працею. Персонал 

організації та його структура. Основні якісні характеристики персоналу. Менеджмент 

персоналу підприємств як об'єктивне соціальне явище та сфера професійної діяльності. 

Цілі, об'єкти, суб'єкти, функції, принципи та засоби менеджменту персоналу. Зв'язки 

менеджменту персоналу з внутрішнім і зовнішнім середовищем організації. Продукт 

(результат) менеджменту персоналу. Менеджмент персоналу підприємств як навчальна 

дисципліна. Мета, завдання, предмет, об'єкт навчальної дисципліни „Менеджмент 

персоналу підприємств”. Взаємозв'язки дисципліни „Менеджмент персоналу підприємств” 

та інших навчальних дисциплін. 

 

Стратегія та політика менеджменту персоналу 

Зміст і завдання стратегії та політики менеджменту персоналу організації. Зовнішні 

та внутрішні чинники стратегії і політики менеджменту персоналу. Під стратегією та 

політикою менеджменту персоналу організації розуміють систему теоретичних поглядів, 

ідей, принципів, які визначають основні напрями роботи з персоналом, її форми й методи. 

Вони розробляються власниками організації, радою акціонерів, вищим керівництвом, 

кадровими службами разом з профспілковими та громадськими організаціями для 

визначення генерального напряму й засад роботи з кадрами, загальних і специфічних 

вимог до них, а також для обґрунтування необхідності використання конкретних методів і 

форм набору, розстановки та використання персоналу організації. Характеристика та 

відмінності політики менеджменту персоналу в умовах бюрократичної та партеналістської 

моделей ринку праці 

 

Ресурсне забезпечений менеджменту персоналу 

Нормативно-правова база менеджменту персоналу. Кодекс законів про працю 

України, Закон України „Про зайнятість населення”, Закон України „Про колективні 

договори і угоди”, Закон України „Про оплату праці”, Закон України „Про охорону 

праці”, Класифікатор професій ДК 003-95 та інші законодавчі акти, які регулюють 

трудову діяльність. Документи, які розробляються і затверджуються керівництвом 

організації для внутрішнього використання: Правила внутрішнього трудового розпорядку, 

колективний договір, положення про структурні підрозділи організації, посадові 

інструкції. Науково-методичне забезпечення менеджменту персоналу. Довідник 

кваліфікаційних характеристик професій працівників. Міжгалузеві норми та нормативи. 

Конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці.  
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Інформаційна база менеджменту персоналу. Відмінність між даними та 

інформацією. Вимоги, яким повинна відповідати інформація. Інформаційна система 

менеджменту персоналу. 

Кадрове забезпечення менеджменту персоналу. Розподіл ролей між лінійними 

керівниками та службою персоналу у вирішенні завдань менеджменту персоналу. Основні 

тенденції у галузі менеджменту персоналу, характерні для зарубіжних фірм та компаній. 

Матеріально-технічне забезпечення менеджменту персоналу. Прості пристрої і 

знаряддя праці, організаційна техніка та обчислювальні машини. 

Фінансове забезпечення менеджменту персоналу. Джерела коштів на оплату праці 

та інші форми матеріального заохочення найманих працівників. 

 

Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу 

Знання керівниками основ психології менеджменту - необхідна передумова 

ефективного управління спільною діяльністю. Керівна й виховна роль керівника. Особисті 

якості керівника, вимоги до нього як до лідера. 

Соціально-психологічні фактори трудової поведінки персоналу. Потреби та 

ціннісні орієнтації працівників, урахування їх у процесі мотивації трудової поведінки. 

Комунікації в управлінні персоналом. Сутність та структура спілкування. Функції 

спілкування в управлінні персоналом. Види (жанри) управлінського спілкування. Сутність 

зворотного зв'язку, його значення для ефективного управління. Стресові фактори й 

управління ними.Типи та причини конфліктів. Управління конфліктною ситуацією. 

Закономірності формування позитивного соціально-психологічного клімату. 

Соціально-психологічні резерви колективу і методи їх використання для підвищення 

ефективності діяльності організації. 

 

Служба персоналу й кадрове діловодство 

Специфіка діяльності служб персоналу у ринкових умовах. Роль служби персоналу 

у формуванні конкурентоспроможного персоналу. Структура, функції та завдання служби 

персоналу. Співробітництво служби персоналу з іншими структурними ланками 

організації. Права, обов'язки й відповідальність керівника служби персоналу. Професійно-

кваліфікаційні вимоги до сучасного керівника служби персоналу. 

Номенклатура справ з кадрового діловодства. Склад кадрової документації та її 

призначення. 

Документаційне забезпечення руху кадрів. Ведення особових справ. Облік 

особового складу організації. Особові картки, штатно-посадова книга, алфавітна книга. 

Комп'ютеризація кадрового діловодства. 

 

Планування та формування персоналу 

Об'єктивні й суб'єктивні чинники зміни потреб організації в персоналі. 

Інформаційна база для визначення поточних і перспективних потреб організації у 

персоналі. 

Аналіз наявної чисельності та структури персоналу. Методи визначення потреб 

організації у персоналі різних функціональних категорій: штатно-номенклатурний, 

балансовий, нормативний, екстраполяції, експертних оцінок, математичного 

моделювання. 
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Зовнішній та внутрішній ринки праці як джерела поповнення й оновлення 

персоналу. Переваги та недоліки зовнішніх і внутрішніх джерел. Маркетинг ринку праці 

та ринку освітніх послуг. 

Методи професійного підбору персоналу. Вивчення документів, співбесіда, 

анкетування, тестування, перевірка рекомендацій, графологічна експертиза. 

 

Розвиток персоналу 

Розвиток персоналу як засіб забезпечення його конкурентоспроможності. Сутність, 

соціально-економічне значення і завдання розвитку персоналу. Основні положення 

концепції людського капіталу. 

Первинна професійна підготовка кадрів у профтехучилищах, вищих навчальних 

закладах та на виробництві. 

Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів. Післядипломна освіта 

керівників, професіоналів і фахівців. Програми «Магістр бізнес-адміністрування» (МВА). 

Система неперервного навчання персоналу. 

Сутність, значення та організація планування трудової кар’єри. Професійна кар'єра 

та кар'єра в організації. Планування й організація професійно-кваліфікаційного 

просування працівників. Професійно-кваліфікаційне просування керівників, 

професіоналів і фахівців. 

Створення й підготовка резерву на заміщення вакантних посад керівників. 

 

Управління процесами руху персоналу 

Поняття руху персоналу в організації. Види та фактори руху персоналу. Показники 

обороту, плинності та стабільності персоналу, методи їх визначення. 

Основні процеси руху персоналу: уведення в посаду, адаптація, професійні 

переміщення, підвищення по службі, пониження посади, звільнення. Абсентеїзм, його 

причини, наслідки та методи регулювання. 

Підстави для припинення трудової угоди Наслідки га практичні дії роботодавців за 

умов скорочення працівників. Система заходів пристосування персоналу до економічних 

змін. Практика пристосування персоналу до економічних змін у зарубіжних фірмах та 

компаніях. Методи розрахунку втрат від надмірного руху та звільнення працівників. 

 

Регулювання трудової діяльності персоналу 

Значення та завдання регулювання трудової діяльності персоналу організації. 

Чинники ефективності діяльності організації. 

Створення умов для ефективної діяльності персоналу. Визначення мети діяльності 

організації. Планування діяльності трудового колективу. Кадрове забезпечення 

ефективної діяльності організації. Нормативно-правове, організаційно-економічне та 

інженерно-технічне забезпечення трудової діяльності персоналу. 

Підтримання встановленого ритму виробництва. Ресурсне забезпечення трудової 

діяльності персоналу, поточне обслуговування та оперативне регулювання виробничих і 

трудових процесів, облік, контроль та оцінювання результатів діяльності. 

Адміністративні, економічні, правові та соціально-психологічні методи управління 

персоналом. 
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Засоби регламентування діяльності першого керівника організації, його 

заступників, структурних підрозділів та посадових осіб. Типова структура положення про 

структурний підрозділ Структура посадової інструкції. 

Правила поведінки й дисциплінарні процедури. Зміст і призначення Правил 

внутрішнього трудового розпорядку. 

 

Управління робочим часом працівників 

Поняття робочого часу як універсальної міри кількості праці. Законодавство 

України про регулювання робочого часу. Регулювання робочого часу протягом тижня. 

Обмеження роботи в нічний час, у вихідні та святкові дні. Робота в надурочний час. 

Регулювання тривалості відпусток. 

Правила внутрішнього трудового розпорядку як засіб регулювання робочого часу в 

конкретній організації. 

Регулювання режимів праці й відпочинку протягом зміни, доби, тижня та року. 

Гнучкі режими праці. 

Методи аналізу ефективності використання робочого часу. Табельний облік 

використання робочого часу. Фотографія робочого дня. 

 

Створення сприятливих умов праці 

Поняття умов праці в організації. Соціально-економічні, техніко-організаційні та 

природні фактори умов праці, їх вплив на здоров'я, працездатність людини, 

продуктивність праці та інші економічні показники. Санітарно-гігієнічні, 

психофізіологічні, естетичні, соціально-психологічні та технічні елементи умов праці. 

Державне регулювання умов праці. Закон України „Про охорону праці”. Гігієнічна 

класифікація умов праці. Оптимальні, допустимі, шкідливі, небезпечні умови праці. 

Оцінювання умов праці на виробництві. Атестація робочих місць. Типова методика 

оцінювання умов праці. Інтегральне бальне оцінювання важкості праці в конкретних 

умовах виробництва. Засоби компенсації впливу на працівників несприятливих умов 

праці. 

Основні напрямки поліпшення умов праці на виробництві. Економічні та соціальні 

показники оцінювання ефективності заходів з удосконалення умов праці. 

 

Оцінювання персоналу 

Об'єктивна необхідність та значення оцінювання персоналу. Сутність, цілі та 

завдання оцінювання персоналу. Елементи процесу оцінювання персоналу. Об'єкти та 

суб'єкти оцінювання персоналу. Вимоги, які висуваються до розробки критеріїв 

оцінювання. 

Система оцінки персоналу та її види. Модель комплексної оцінки персоналу. 

Методи оцінювання персоналу. Метод «есе», графічна шкала оцінок, метод розподілу 

працівників усередині групи в межах заданих інтервалів, алфавітно-числова шкала, 

оцінка персоналу за досягненням поставлених цілей. 

Атестація керівників, професіоналів і фахівців: періодичність, види, функції, 

документація, процедура проведення та використання результатів. Центри оцінки 

персоналу, їх переваги у порівнянні з іншими методами оцінювання персоналу. 
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Мотивація та стимулювання персоналу 

Місце мотивації персоналу в системі ринкових відносин. Потреби людини як 

провідна ланка мотивації персоналу, їх класифікація. Сутність, значення і взаємозв'язок 

категорій „мотив”, „інтерес”, „стимул” і „стимулювання”. Сучасні трактування сутності 

мотивації персоналу. 

Матеріальна мотивація трудової діяльності: сутність, основні положення і 

значення. Чинники, які впливають на рівень матеріальної мотивації. Еволюція доходів і її 

вплив на стан матеріальної мотивації. Взаємозв'язок заробітної плати, ефективності та 

доходів. 

Сутність та функції заробітної плати. Чинники диференціації заробітної плати. 

Основні складові організації заробітної плати за умов ринкової системи господарювання. 

Тарифна система оплати праці та її місце в мотиваційному механізмі. 

Вдосконалення тарифних умов оплати праці керівників, професіоналів, фахівців і 

працівників за традиційного підходу до побудови їх. Нові підходи до побудови тарифної 

системи: гнучка тарифна система, безтарифна (пайова) система, єдина тарифна система 

оплати праці. Нормування праці та його роль у визначенні заробітної плати. Роль систем 

оплати праці в посиленні мотивації трудової діяльності. Класифікація систем заробітної 

плати. Умови ефективного використання форм заробітної плати. Преміальне положення: 

структура, вимоги до побудови. 

Зміни у структурі мотивів як об'єктивна закономірність. Методи нематеріальної 

мотивації трудової діяльності: збагачення змісту праці, розвиток колективних форм, 

удосконалення умов праці, розвиток виробничої демократії, запровадження гнучких 

графіків роботи, підвищення інформованості персоналу. 

 

Соціальне партнерство в організації 

Об'єктивні передумови виникнення соціального партнерства та чинники його 

розвитку. Роль Міжнародної організації праці в розвитку соціального партнерства. 

Основні міжнародні норми з питань колективно-договірного регулювання соціально-

трудових відносин. 

Сутність та значення соціального партнерства. Форми соціального партнерства. 

Принципи, на яких має функціонувати соціальне партнерство. 

Роботодавці та наймані працівники як основні сторони соціальною партнерства. 

Функції держави у соціальному партнерстві. Сутність поняття „суб'єкт соціального 

партнерства”. Групи суб'єктів соціального партнерства. 

Колективний договір як форма оптимізації інтересів соціальних партнерів. 

Виробнича демократія як складова форм соціального партнерства. Напрями розвитку 

виробничої демократії. Економічні та соціальні аспекти розвитку виробничої демократії. 

Актуальні проблеми розвитку виробничої демократії на підприємствах України за 

сучасних умов. 

 

Ефективність менеджменту персоналу 

Загальні засади ефективності в економіці та управлінні. Головне економічне 

завдання виробничого підприємства, будь-якої комерційної організації. Принцип 

економічної доцільності в менеджменті персоналу. Сутність понять „ефект”, 

„ефективність” та „ефективність менеджменту персоналу”. Чинники, які визначають 

ефективність менеджменту персоналу. 
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Витрати на персонал. Групи витрат роботодавців на персонал. Пряма оплата, 

оплата за невідпрацьований час, премії та нерегулярні виплати, витрати на соціальне 

забезпечення працівників, витрати на професійне навчання, витрати на утримання 

громадських служб та їхні елементи. 

Сутність та показники економічної ефективності менеджменту персоналу. Сутність 

методу порівняння в аналізі економічної ефективності менеджменту персоналу. Сутність 

та показники соціальної ефективності менеджменту персоналу. 

 

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

 

Об’єкт, предмет і завдання дисципліни 

Предмет, об'єкт і методи вивчення курсу. Мета дисципліни "Економіка праці" і її 

місце в навчальному процесі. Праця людини, її суспільна і господарська організація. 

Категорії "характеру", "змісту" і "змістовності праці" 

 

Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства 

Трудові ресурси як соціально-економічна категорія. Формування трудових ресурсів. 

Використання трудових ресурсів. Трудовий потенціал суспільства 

 

Соціально-трудові відносини як система 

Сутність соціально-трудових відносин. Фактори формування та оцінка соціально-

трудових відносин. Суперечності у соціально-трудових відносинах 

 

Соціальне партнерство 

 Зміст, принципи і організація соціального партнерства. Об’єднання підприємців на 

ринку праці. Роль профспілок в соціально-трудових відносинах. Державно-

адміністративна регламентація соціального партнерства 

 

Ринок праці та його регулювання 

 Поняття ринку праці, його елементи та функції. Структура  та моделі ринку праці. 

Попит і пропозиція на ринку праці. Сегментація і гнучкість ринків праці. Національний  

ринок праці: співвідношення внутрішнього і зовнішнього 

 

Соціально-трудові  відносини зайнятості 

Соціально-економічна сутність зайнятості. Зайнятість як елемент соціально-

економічної політики. Безробіття та соціально-економічні наслідки безробіття 

 

Організація і нормування праці 

Робочий час. Режим праці та відпочинку. Сутність нормування праці та його 

значення. Об’єкти нормування праці. Норми витрат праці. Методи встановлення норм. 

 

Продуктивність і ефективність праці 

Визначення продуктивності праці. Показники і методи виміру продуктивності 

праці. Програми управління продуктивністю праці. 

 



11 

Політика доходів і оплата праці 

Основні елементи організації оплати праці. Основні вимоги до організації 

заробітної плати. Основні типи організації заробітної плати. Заробітна плата і фонд 

споживання підприємства. Особливості організації і оплати праці на малих підприємствах. 

 

 Планування праці 

Кадрова політика і управління персоналом. Планування і формування персоналу. 

Розвиток персоналу та оцінка інвестицій в людський капітал. Трудова кар’єра. 

 

Аналіз, звітність та аудит у сфері праці 

Система трудових показників і взаємозв’язок їхніх елементів. Звітність та аудит у 

сфері праці. 

 

Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання соціально-

трудових відносин 

Специфіка досліджень проблем трудової організації в умовах ринку. Сутність, цілі і 

задачі соціологічних досліджень у сфері праці. Регулювання та вдосконалювання 

соціально-трудових відносин. 

 

Міжнародної організації праці та її вплив на розвиток соціально-трудових 

відносин 

Історія виникнення Міжнародної організації праці. Мета, задачі та структура 

Міжнародної організації праці. Регулювання міжнародної міграції праці. Співпраця 

України з Міжнародною організацією праці. 

 

 АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Теорія адміністративного менеджменту 

Історичні передумови й еволюція адміністративного менеджменту. Класична 

адміністративна школа. Виникнення адміністративної школи управління. Розвиток 

адміністративної школи управління. Концепція бюрократії. 

 

Закони, принципи, методи, що впливають на адміністративну діяльність 

менеджера-керівника 

Поняття і види законів управління. Зміст і сутність загальних законів управління. 

Приватні та спеціальні закони управління. Принципи адміністративного управління. 

 

Людина як суб’єкт і об’єкт у системі адміністративного управління 

Форми мотивування адміністративних працівників. Нетрадиційні підходи до 

мотивування працівників апарату управління. 

 

Менеджмент у державному управлінні 

Менеджмент у державному управлінні. Становлення та розвиток системи 

державної служби. Державна організація в менеджменті. Діяльність державного керівника 

в організації. Управління людськими ресурсами в державній організації.  
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Становлення та розвиток системи державної служби 

Характеристика державної служби. Централізований та децентралізований підходи 

до організації державної служби. Підходи до організації державної служби в США, 

Канаді, Англії та інших країнах. Вимоги до штатної організації. Підходи до комплектації 

штату державної служби. Концепція представницької бюрократії. Становлення та 

розвиток державної служби в Україні. 

 

Державна організація в менеджменті 

Поняття організації. Класичні організаційні теорії. Основні риси організацій. 

Сучасні організаційні теорії. Характеристика організації. Основи, які формують типи 

структур організації. Лінійна основа та її характеристика. Переваги й недоліки 

функціональної основи. Сутність лінійно-функціональної основи. Програмно-цільова 

основа. Матрична основа. Функції адміністративного апарату. Організаційна структура 

державного управління. 

 

Діяльність державного керівника в організації 

Управління та його елементи. Аспекти управління. Управління як процес чи форма 

діяльності. Засади організації та функції управління. Адміністративні засади. 

Чотирнадцять принципів управління французького промисловця Анрі Файоля. 

Неформальна організація та функція керівника (менеджера). Роль керівника в 

реалістичній перспективі. П’ять основних функцій управління: планування, організація, 

комплектація кадрами, мотивація, контроль. Державне та приватне управління. Два 

аспекти розбіжностей між державним і приватним управлінням. Відмінності в 

державному та приватному управлінні. Методичні відмінності дій державних і приватних 

керівників. Вимоги до державного керівника. Характерні риси і навички хорошого 

державного керівника. Характерні риси і навички хорошого державного керівника. 

Ідеальний портрет керівника, запропонований Європейською асоціацією директорів 

служб персоналу. 

 

Управління людськими ресурсами в державній організації 

Суть і зміст управління людськими ресурсами (УЛР). Відмінності людських 

ресурсів від інших використовуваних ресурсів. Особливості культури управління 

людськими ресурсами Сходу і Заходу. Наслідки соціалістичної практики УЛР. Етапи 

управління людськими ресурсами. Планування управління людськими ресурсами та його 

завдання. Внутрішні й зовнішні чинники, які впливають на потреби організації в 

працівниках. Методи набору персоналу. Суть методу аналізу анкетних даних. Тестування. 

Вимоги до тестів відповідності. Типовий процес прийняття рішення по відбору. 

Особливості набору кандидатів та їх відбору в системі державної служби України. 

Критерії підбору кандидатів на посади державних службовців. Підходи до розробки 

класифікації посад. Вимоги до змісту професійної діяльності та кваліфікації державних 

службовців. 
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Інформаційне та комунікаційне забезпечення внутрішньої організації 

державного управління 

Сутність управлінської інформації. Напрями інформації. Мета інформації. 

Науково-технічна, управлінська, обліково-статистична інформація. Змістовна, 

організаційна, функціональна, рівнева інформація. Поняття комунікації. Вербальна та 

невербальна комунікації. Ефективність комунікацій в організації. Моделі комунікації. 

Трансактивна модель. Лінійна модель. Об’ємна модель. Спіральна модель. Комунікаційна 

мережа. Сутність вихідних комунікацій, низхідних комунікацій. Характеристика 

горизонтальних комунікацій. Типи комунікаційних мереж. Ефективність горизонтальних і 

вертикальних комунікацій. Комунікаційний процес. Базові елементи обміну інформацією. 

 

Контролінг у системі державної служби 

Поняття контролінгу. Завдання контролінгу. Функції контролінгу. Функція 

інформаційного обслуговування. Керуюча функція. Контроль економічної роботи 

організації. Стратегічний контролінг. Оперативний контролінг. Зміст адміністративного 

продукту. Аналіз управлінських процесів. Аналіз витрат на процеси. Облік процесуальних 

витрат. Головні і часткові процеси. 

 

КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Система управління персоналом 

Предмет, завдання і зміст кадрового менеджменту. Управління кадрами 

підприємства. Основна метою управління кадрами. Комплексний та системний підхід до 

управління кадрами. Основні напрями та методи управління кадрами. Основні етапи та 

функції управління кадрами. Економічний, організаційно-розпорядчий, соціально-

психологічний методи управління кадрами. Аспекти, принципи і механізм управління 

персоналом. Основні функції кадрових служб. Система управління кадрам. Стратегічні 

концепції управління персоналом за кордоном. Стратегічні концепції управління кадрами 

в промислово розвинених країнах. Кадрова політика на підприємствах майбутнього.  

 

Професія - менеджер з кадрів 

Виробнича організація як соціально-технічна система служби з управління 

людським фактором на виробництві. Організаційна основа єдиної кадрової служби. 

Структура соціально-психологічної підсистеми. Структура професійної підготовки 

менеджера з кадрів. Професійна підготовка керівників кадрової служби. Галузі 

професійно необхідних знань організатора кадрової роботи. Структура професійно 

значущих якостей особистості менеджера з кадрів. Основні підструктури професійно 

значущих якостей особистості організатора кадрової роботи. Загальні здібності 

організатора кадрової роботи. Система професійної підготовки та безперервної освіти 

менеджерів з кадрів. Джерелами формування підрозділів по роботі з кадрами та резерву. 

Соціально-психологічні дослідження особистості кандидата в менеджери по кадрам. 

Основні напрямки перебудови роботи кадрових служб в сучасних умовах. 

 

Планування та прогнозування кадрової роботи 

Основи кадрової політики підприємства. Кадрова стратегія роботи з кадрами. 

Планування та прогнозування в управлінні персоналом. Планування чисельності та складу 
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працівників. Загальна потреба у фахівцях і службовцях. Додаткова потреба на приріст 

посад. Визначення перспективної потреби у фахівцях. Методи розрахунку потреби в 

робочих кадрах. Порядок балансових розрахунків потреби в робочих кадрах за 

професіями та джерел її забезпечення. Професійно-кваліфікаційні структури виробничого 

колективу. Стратегічне планування і кадрова політика на підприємствах промислово 

розвинених країн. Структурний аналіз персоналу. Вибір посад і гнучка система 

призначення.  

 

 Основні форми комплектування штату 

Зайнятість населення: загальні положення. Джерела забезпечення підприємств і 

організацій персоналом. Зайнятість населення і комплектування штату за кордоном. 

Ефективність роботи служби працевлаштування. Система особистих досьє (карток). 

 

Основи професійної орієнтації 

Професійна орієнтація. Професійне просвітництво. Професіографія і професіологія. 

Організація виробничої та соціальної адаптації працівників. Організація 

профорієнтаційної роботи за кордоном. Організація професійної інформації. 

 

Кадровий потенціал управління 

Аналіз якісного складу кадрів. Оптимальне співвідношення чисельності чоловіків і 

жінок. Освіта і кваліфікація. Показники для визначення якості розстановки кадрів за 

посадами. Основні напрямками вдосконалення якісного складу керівників, працівників і 

фахівців. Робота з молодими фахівцями. Робота з молодими фахівцями в організаціях і на 

підприємствах. Індивідуальний план стажування. Основні завдання стажування молодих 

фахівців. Організація роботи з майстрами. Науково-практичні основи добору та 

розстановки кадрів управління. Підбір кадрів управління. Основні механізми підбору, 

висунення і розстановки кадрів управління. Моделі формування кадрового потенціал. 

Робота з фахівцями за кордоном. Робота з молодими фахівцями 

 

Атестація та резерв кадрів 

Організація оцінки кадрів управління. Атестація керівників і спеціалістів. Графіки 

проведення атестації. Атестаційна комісія. Принципи та методи роботи з резервом. 

Прийняття рішення про зарахування кандидата до складу резерву. Бесіди. Джерела 

резерву керівних кадрів та організація їх підготовки. Основна форма підготовки резерву 

кадрів. Школи резерву. Організація конкурсів фахівців. Основні завдання конкурсної 

комісії. Робота з персоналом управління за кордоном. Етапи кар'єри. Методи підбору 

персоналу. Тестування при прийомі на роботу. Самодисципліна. Критика. Автоматизована 

експертна система відбору кадрів. 

 

Організація навчання персоналу 

Безперервне навчання керівних працівників і спеціалістів. Систематичне 

самостійне навчання. Короткострокове навчання. Стажування. Аспірантура і 

докторантура. Перепідготовка. Безперервне навчання робітників. Підготовка нових 

робітників на виробництві. Організаційне та методичне забезпечення системи 

безперервного навчання кадрів. Планування та облік навчального процесу. Методика 

розрахунку витрат на підвищення кваліфікації. Системи професійного навчання персоналу 



15 

за кордоном. Найновіші напрямки професійної освіти інженерів. Підприємництво. Роль 

майстрів, виконробів, начальників виробництв та інших управлінців нижчої ланки. 

Концепції підготовки та підвищення кваліфікації менеджерів. Організація безперервної 

освіти працівників. 

 

Управління плинністю кадрів і трудовою дисципліною 

Оцінка стану плинності кадрів. Основні фактори і мотиви плинності робітників на 

виробництві. Коефіцієнт змінюваності кадрів. Розробка та впровадження заходів щодо 

зниження плинності кадрів. Організації виробничої та соціальної адаптації робітників. Рух 

наставництва. Управління мобільністю кадрів на виробництві. Трудова мобільність. 

Управління процесом внутрішньозаводського руху кадрів Система професійного 

просування робітників планування професійно-кваліфікаційного зростання працівників. 

Підбір та підготовка кадрів бригадирів. Організація підбору і підготовки кадрів 

бригадирів. Управління професійно-кваліфікаційними зростанням керівників і фахівців. 

Система посадових переміщень. Організація управління трудовою дисципліною. 
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ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СКЛАДАННЯ АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 

Оцінювання результатів складання атестаційного екзамену здійснюється у порядку, 

передбаченому прийнятою в Уманському державному педагогічному університеті імені 

Павла Тичини системою контролю знань:  

- за національною (4-бальною) шкалою: відмінно; добре; задовільно; незадовільно. 

 - за 100-бальною шкалою:  

90 – 100 балів – відмінно – відмінне виконання з незначними помилками; 

82 – 89 балів – добре – вище середніх стандартів, але з деякими помилками;  

75 – 81 бали – добре – в цілому змістовна робота зі значними помилками;   

69 – 74 бали – задовільно – чітко, але зі значними недоліками;  

60 – 68 бали – задовільно – виконання відповідає мінімальним критеріям;  

менше 60 балів – незадовільно.   

Виконання всіх екзаменаційних завдань з атестаційного екзамену є обов’язковим. 

Незадовільна оцінка з одного з екзаменаційних завдань є підставою для виставлення 

незадовільної оцінки за атестаційний екзамен в цілому. Оцінки атестаційного екзамену 

виставляє кожен член комісії.  Підсумкова оцінка атестаційного екзамену визначається як 

середня з позитивних оцінок за кожен вид екзаменаційних завдань. Рішення 

Екзаменаційної комісії про оцінку знань, виявлених при складанні екзамену, а також про 

присвоєння студентам кваліфікації та видання випускникам дипломів (загального зразка 

чи з відзнакою) приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням 

більшістю голосів членів комісії, які брали участь в її засіданні. За однакової кількості 

голосів голос Голови ЕК є вирішальним.  
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