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Пояснювальна записка
Освітньо-професійною програмою підготовки магістрів зі
спеціальності 051 «Економіка» освітня програма ―Управління
персоналом і економіка праці‖ передбачається фахове вступне
випробовування.
Перелік питань для проведення устного екзамену
базується на навчальному матеріалі фундаментальних та
спеціальних дисциплін
Мета фахових вступних випробувань. Вступ на
навчання за ступенем «Магістр» полягає у визначенні рівня
підготовленості вступників, які бажають навчатись у
Полтавському університеті економіки і торгівлі за фахом
«Управління персоналом і економіки праці».
Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів.
Для успішного засвоєння за ступенем «Магістра» абітурієнти
повинні мати базову вищу освіту та здібності до володіння
знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових,
загальноекономічних та спеціально-економічних наук.
Характеристика змісту програми. Програма фахових
вступних випробувань базується на освітньо-кваліфікаційний
програмі підготовки бакалавра зі спеціальності 051 «Економіка»
за програмою професійної підготовки «Управління персоналом
та економіка праці» та одночасно відповідає вимогам до
студентів рівня підготовки «Магістр», визначених у галузевих
стандартах вищої освіти даних освітньо-кваліфікаційних рівнів.
Порядок проведення фахових вступних випробувань
визначається Положенням про приймальну комісію ПУЕТ та
Положенням про предметні екзаменаційні та фахові атестаційні
комісії з проведення вступних випробувань.

Перелік питань для проведення усного екзамену
1. Особисті якості керівника як передумова ефективного
управління персоналом
2. Потреби та ціннісні орієнтації працівників, урахування їх у
процесі мотивації трудової поведінки.
3. Типи та причини конфліктів. Управління конфліктною
ситуацією.
4. Стресові фактори й управління ними.
5. Соціально-психологічний клімат і його вплив на
ефективність діяльності організації.
6. Значення та завдання регулювання трудової діяльності
персоналу організації.
7. Адміністративні, економічні, правові та соціальнопсихологічні методи управління персоналом.
8. Державне регулювання умов праці. Закон України „Про
охорону праці‖.
9. Основні напрями та соціально-економічна ефективність
поліпшення умов праці на виробництві.
10. Сутність і необхідність стратегічного управління людськими
ресурсами.
11. SWOT-аналіз в галузі стратегічного управління людськими
ресурсами.
12. Стратегічний аналіз структурної відповідності робочих місць
та робочої сили.
13. Поняття і типи стратегічного лідерства.
14. Поняття і показники економічної ефективності управління
людськими ресурсами.
15. Поняття і показники соціальної ефективності управління
людськими ресурсами.
16. Західний досвід підвищення ефективності управління
людськими ресурсами і можливості його застосування в Україні.
17. Збудження й підтримання інтересу в аудиторії як головне
завдання оратора.
18. Умови виникнення конфлікту: масові соціальні явища –
безробіття, страйки, чутки, плітки. Соціальні збочення – як
умови виникнення конфлікту.

19. Згуртованість членів трудового колективу. Дух команди.
Типи первинних трудових колективів за ступенями
згуртованості. Стадії згуртування трудового колективу.
20. Соціально-психологічний клімат в трудовому колективі.
Управління соціально-психологічним кліматом колективу.
21. Спілкування з ―важкими‖ людьми. Захист від ―важких‖ у
спілкуванні людей.
22. Природа стресу та його причини. Організаційні та особові
фактори стресу. Шляхи зниження рівня стресу в трудових
колективах.
23. Монолітність і ефективність команди. Роль лідера організації
з різнорідним складом персоналу.
24. Основні причини невдач сучасних лідерів у світлі нової
парадигми.
25. Опишіть процедуру оцінювання персоналу.
26. Який взаємозв’язок існує між системами і формами оплати
праці?
27. Якими принципами та правилами слід керуватися,
вибираючи показники та умови преміювання робітників за
основні результати діяльності?
28. Назвіть та охарактеризуйте елементи матеріальних стимулів,
що використовуються для підвищення заінтересованості у
зниженні трудомісткості продукції.
29. Що ви знаєте про досвід підприємств, де на високому рівні
організоване стимулювання зниження трудомісткості?
30. Яку роль у системі матеріального стимулювання відіграють
одноразові премії та винагороди?

Критерії оцінювання знань
абітурієнтів на фахових вступних випробуваннях
Оцінювання знань абітурієнтів проводиться за 200бальною шкалою, мінімальний прохідний - 100 балів. При
цьому використовуються такі критерії:

180-200 балів

160-179 балів

140-159 балів
120-139 балів

100-119 балів

0-99 балів

абітурієнт дав правильну, вичерпну
відповідь
на
поставлене
питання,
продемонстрував
глибокі
знання
понятійного апарату і літературних
джерел, уміння аргументувати своє
ставлення до відповідних категорій,
залежностей, явищ.
абітурієнт загалом відповів на поставлене
запитання, але не спромігся переконливо
аргументувати свою відповідь, помилився
у використанні понятійного апарату,
припустив несуттєву помилку і відповіді.
абітурієнт отримує за правильну відповідь
з двома-трьома суттєвими помилками.
абітурієнт дав неповну відповідь на
запитання, ухилився від аргументації,
показав задовільні знання літературних
джерел.
абітурієнт
має
неповне
знання
програмного матеріалу, але отримані
знання
відповідають
мінімальним
критеріям оцінювання.
абітурієнт дав неправильну відповідь,
показав незадовільні знання понятійного
апарату і спеціальної літератури, ухилився
від аргументації або взагалі не відповів.

Екзаменаційний білет містить 3 питання з основних
розділів, приведених у Програмі.
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