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АНОТАЦІЯ 

 

Програма складена відповідно до вимог Міністерства освіти і науки 

України, закону України від 06 вересня 2014 року «Про вищу освіту», правил 

прийому до Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» затверджених рішенням Вченої ради протокол № 7 

від 29.12.2020 року. 

Програму складено в обсязі програми вищої освіти бакалавра зі 

спеціальності 051 «Економіка». Вимоги до рівня підготовки вступників 

наступні. 

Майбутній здобувач ступеня магістр зі спеціальності 051 «Економіка» 

має продемонструвати ступінь своєї підготовленості з обраної спеціальності, 

рівень загальної і професійної ерудиції до розв’язання поставлених завдань. 

Проведення вступного випробування для участі в конкурсі щодо 

зарахування на навчання за ступенем вищої освіти «магістр» за 

спеціальністю 051 "Економіка" за мету має реалізацію наступних складових: 

- показати знання вступника із загальних основ економіки 

підприємства, управління персоналом, економетрики; 

- показати вміння вступника використовувати придбані знання в 

практичній роботі. 

Вступне випробування базується на вимогах до знань та вмінь 

випускника ступеня вищої освіти «бакалавр» зі спеціальності  

051 «Економіка» і включає зміст навчальних дисциплін:  

1. Економіка підприємства.  

2. Управління персоналом.  

3. Економетрика.  

Організація вступного випробовування здійснюється відповідно до 

Положення про приймальну комісію Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний університет». 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

 

Розділ 1. Економіка підприємства 

 

Тема 1. Теорії підприємств і основи підприємництва  

Поняття підприємства, місія, цілі і завдання його створення. Правове 

забезпечення підприємництва. Правові засади функціонування підприємств. 

Еволюція теорій економіки підприємства. Підприємництво як сучасна форма 

господарювання. Принципи здійснення, форми і моделі підприємницької 

діяльності. Типи професійної підприємницької діяльності та їх особливості. 

Виробнича та посередницька діяльність. Підприємницькі договори 

(контракти, угоди): структура і порядок їх укладання. Соціально-економічна 

роль і значення підприємництва в структурі ринкової економіки. Формування 

підприємницького середовища. Активізація підприємницької діяльності в 

Україні. 

Тема 2. Види підприємств, їх організаційно-правові форми 

Класифікація підприємств. Організаційно-правові форми підприємств 

та їх характеристика. Об’єднання підприємств. Тенденції розвитку 

підприємств та їх об’єднань в сучасних умовах. 

Тема 3. Зовнішнє середовище господарювання підприємств 

Поняття, компоненти та моделі ринкового середовища функціонування 

підприємств та організацій. Характеристика складових макро- та 

мікросередовища підприємства. Технологія використання РЕSТ-аналізу для 

оцінювання факторів макросередовища підприємства. 

Тема 4. Структура та управління підприємством 

Сутнісна характеристика структури підприємства. Виробнича 

структура підприємства та її види. Об’єктивна необхідність і поняття 

управління суб’єктами господарювання. Планування, організація, мотивація, 

контроль як основні функції управління підприємствами. Принципи та 

методи управління підприємством. Організаційна структура управління 

підприємством. Типи організаційних структур управління. 

Тема 5. Ринок і продукція 

Поняття маркетингу, його концепції та різновиди. Принципи, задачі та 

функції маркетингу. Фактори макро- і мікросередовища маркетингу. 

Загальна сутнісна характеристика продукції, її класифікація й вимірники 

обсягу. Алгоритм формування та управління товарним асортиментом. 

Поняття, роль і функції ціни в ринковій економіці. Види цін та сфери їх 

застосування. Загальні специфічні чинники ціноутворення. Основні методи 

встановлення ціни. Сутність та різновиди цінової політики підприємства. 

Технологія розроблення цінової стратегії підприємства. 
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Тема 6. Прогнозування та планування діяльності підприємства 

Прогнозування як наукове обґрунтування можливого стану суб’єктів 

господарювання у майбутньому. Мета, ознаки, об’єкти й принципи 

прогнозування. Методологічні основи планування. Методи планування 

діяльності та розвитку підприємства. Сутність та основні етапи стратегічного 

планування на підприємстві. Бізнес-планування: сутність і призначення, 

стадії формування. Тактичне планування діяльності підприємства. 

Відмінність тактичного планування від стратегічного. Оперативне 

планування поточної діяльності: суть і завдання. Розробка оперативних 

планів та графіків виробництва. Виробнича програма підприємства та 

основні її завдання. Формування вартісних показників виробничої програми. 

Схема формування виробничої програми підприємства, її ресурсне 

обґрунтування. 

Тема 7. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці 

Поняття персоналу. Категорії персоналу підприємства. Поділ 

персоналу за професіями і кваліфікацією. Визначення чисельності окремих 

категорій працівників. Продуктивність праці як економічна категорія. 

Методичні підходи до розрахунку продуктивності праці на підприємствах. 

Чинники зростання продуктивності праці. Поняття оплати праці. Функції 

оплати праці та їх реалізація. Форми та системи оплати праці. Сучасна 

державна політика оплати праці. Механізм державного регулювання оплати 

праці та соціального захисту. 

Тема 8. Капітал підприємства 

Матеріальні активи як сукупність виробничих фондів підприємства. 

Класифікація основних фондів. Структура основних фондів та її види. 

Оцінювання вартості основних фондів. Фізичне (матеріальне) та економічне 

спрацювання основних фондів. Амортизація основних фондів та методи її 

нарахування. Шляхи підвищення ефективності використання основних 

фондів підприємства. Сутнісна характеристика оборотних коштів як 

сукупності поточних витрат фінансових коштів. Елементний склад 

оборотних фондів підприємства. Нормовані й ненормовані оборотні кошти. 

Визначення сукупного нормативу оборотних коштів підприємства. Шляхи 

підвищення ефективності використання оборотних фондів підприємства. 

Змістова характеристика матеріально-технічного забезпечення діяльності 

підприємства. Форми і системи матеріально-технічного забезпечення. 

Розрахунок потреби в матеріалах. Запаси матеріалів та їх регулювання. 

Оптимізація партій поставки матеріалів. 
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Тема 9. Інвестиції підприємства 

Сутність і характеристика інвестицій як найважливішого фінансового 

ресурсу суб’єктів господарювання. Класифікація інвестицій підприємства. 

Джерела формування реальних інвестицій. Технологічна й відтворювальна 

структура капітальних вкладень, тенденції її зміни у часі. Роль фінансових 

інвестицій у системі господарювання. Види цінних паперів, порядок їх 

випуску та обігу. Державне регулювання та масштаби обігу цінних паперів в 

Україні. 

Тема 10. Інноваційна діяльність підприємства 

Загальна характеристика інноваційної діяльності та інноваційних 

процесів. Організаційні форми інноваційної діяльності. Інноваційна політика 

підприємства та принципи її формування. Стратегія інноваційного розвитку 

підприємства: суть і види. 

Тема 11. Техніко-технологічна база та виробнича потужність 

підприємства 

Поняття і значення техніко-технологічної бази виробництва. Основні 

показники рівня розвитку техніко-технологічної бази підприємства. Загальна 

характеристика, види та чинники формування (нарощування) виробничої 

потужності підприємства. Основні методичні принципи розрахунку 

виробничої потужності підприємства. Баланс виробничих потужностей. 

Форми розвитку і трансформації техніко-технологічної бази підприємства. 

Сутність та соціально-економічне значення застосування різних форм 

організації виробництва. Об’єктивна необхідність, сутність і тенденції 

розвитку диверсифікації виробництва. 

 

 

Розділ 2. Управління персоналом 

 

Тема 1. Персонал організації як об'єкт управління 

Організація як один з основних соціальних інститутів суспільства. 

Визначення терміну “організація” і елементів, які складають її структуру. 

Головна мета діяльності організації. Зовнішнє і внутрішнє середовище 

організації. Основні типи організацій у сфері економіки. Об'єктивна 

необхідність управління спільною працею. Праця як цілеспрямована 

діяльність людей. Особливості суспільної праці: розподіл та кооперація 

праці, відповідальність за його результати. Сутність управління спільною 

працею. Персонал організації, його структура та характеристики. Визначення 

терміну “персонал” і його відмінність від поняття “кадри”. Структура 

персоналу організації: статистична та аналітична. Розподіл персоналу за 

характером трудових функцій. Основні якісні та кількісні характеристики 

персоналу. 
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Тема 2. Методологія управління персоналом 

Сутність кадрової політики та її зв'язок зі стратегічним управлінням в 

організації. Поняття та цілі кадрової політики. Документи, в яких фіксується 

та декларується кадрова політика. Зовнішні та внутрішні фактори, які 

визначають кадрову політику. Стратегія розвитку й кадрова політика 

організації. Головні напрямки кадрової політики та механізм її реалізації. 

Функції та завдання управління персоналом. Організаційні та особисті цілі 

управління персоналом, їх характеристика. Функції управління персоналом і 

відповідні їм завдання. Суб'єкти управління персоналом, розмежування їхніх 

завдань і координація діяльності. Системний підхід до управління 

персоналом. Алгоритм функціонування системи управління персоналом. 

Організаційна структура управління персоналом. Визначення організаційної 

структури управління персоналом. Елементарна, лінійна, функціональна та 

матрична організаційні структури. Методи управління персоналом 

організації. Сутність і зміст адміністративних, економічних та соціально-

психологічних методів управління персоналом. 

Тема 3. Ресурсне забезпечення управління персоналом 

Нормативно-правова база управління персоналом. Визначення 

нормативно-методичного забезпечення управління персоналом. 

Організаційно-розпорядницькі, організаційно-методичні та організаційно-

регламентуючі документи. Визначення правового забезпечення управління 

персоналом. Кодекс законів про працю України, Закон України «Про оплату 

праці». Закон України «Про охорону праці» та інші законодавчі акти, які 

регулюють трудову діяльність. Науково-методичне та інформаційне 

забезпечення управління персоналом. Класифікатор професій ДК 003·95. 

Довідник кваліфікаційних характеристик працівників. Міжгалузеві норми та 

нормативи з праці. Міжнародні норми праці. Кадрове забезпечення 

управління персоналом. Лінійні та функціональні керівники, їхні права та 

обов'язки у галузі менеджменту персоналу. Розподіл функцій з управління 

персоналом між кадровою службою та керівниками структурних ланок 

організації. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення управління 

персоналом. Комплекс технічних засобів зі збору і реєстрації, передачі, 

збереження, обробки та видачі інформації. Джерела коштів на оплату праці 

та інші форми матеріального заохочення працівників. 

Тема 4. Соціально-психологічні аспекти управління персоналом 

Роль керівника в організації. Знання керівниками основ психології 

менеджменту – необхідна передумова ефективного управління спільною 

діяльністю людей. Психологічні риси особистості керівника, вимоги до нього 

як до лідера. Соціально-психологічні особливості колективу як об'єкта 

управління. Потреби (первинні та вторинні), ціннісні орієнтації працівників, 

урахування їх у процесі мотивації трудової поведінки. Типи мотивацій. 
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Комунікативний процес. Психологія комунікації. Комунікації між 

організацією та її середовищем, між рівнями управління і підрозділами. Типи 

і засоби комунікації. Стрес та його види. Стресові фактори й управління 

ними. Типи та причини конфліктів. Позитивні і негативні функції конфліктів. 

Управління конфліктною ситуацією. Соціально-психологічний клімат у 

колективі. Закономірності формування позитивного соціально-

психологічного клімату в колективі. Соціально-психологічні резерви 

колективу і методи їх використання для підвищення ефективності та 

поліпшення якості праці. 

Тема 5. Кадрова служба і кадрове діловодство 

Функції та завдання кадрової служби організації, її структура. Сучасні 

завдання і функції кадрової служби. Права, обов'язки й відповідальність 

керівника кадрової служби. Основні типи організаційної структури кадрової 

служби. Співробітництво кадрової служби з іншими структурними ланками 

організації. Кадрова документація. Номенклатура справ з кадрового 

діловодства. Склад кадрової документації та її призначення. Документаційне 

забезпечення обліку та руху кадрів. Розпорядницькі, облікові та статистичні 

форми документів з обліку та руху кадрів. Ведення особових справ. Облік 

особового складу організації. АРМ менеджера персоналу (інспектора з 

кадрів).  

Тема 6. Планування і формування персоналу 

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

Головна мета планування персоналу. Суб’єктивні (внутрішні) та об’єктивні 

(зовнішні) чинники, які впливають на визначення потреби організації в 

персоналі. Визначення потреби організації в персоналі. Аналіз наявної 

чисельності та структури персоналу з метою подальшої її оптимізації. Якісна 

та кількісна потреба в персоналі. Балансові, нормативні та математико-

статистичні методи визначення потреб організації в кадрах певних 

професійно-кваліфікаційних груп. Сутність прогнозування персоналу на 

перспективу. Методи прогнозування персоналу на перспективу 

(екстраполяція, математичні моделі, експертні оцінки). Маркетинг ринку 

праці. Внутрішні та зовнішні ринки праці. Професійний відбір персоналу. 

Основні етапи та методи відбору персоналу. Виробнича (професійна і 

психофізіологічна) та соціально-психологічна адаптація новоприйнятих 

працівників. 

Тема 7. Розвиток персоналу 

Розвиток персоналу як спосіб забезпечення конкурентоспроможності. 

Сутність, соціальне-економічне значення і завдання розвитку персоналу. 

«Інвестування в людину» та його ефективність. Професійна підготовка та 

розвиток кадрів. Первинна професійна підготовка кадрів у 

профтехучилищах, вищих навчальних закладах та на виробництві. 
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Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів. Післядипломне навчання 

керівників і спеціалістів. Програми МВА. Система безупинного навчання 

персоналу. Службово-професійне просування кадрів. Створення й підготовка 

резерву на заміщення вакантних посад. Сутність, значення та організація 

планування трудової (ділової) кар'єри. Професійна кар'єра та кар'єра в 

організації. Планування й організація професійно-кваліфікаційного 

просування робітників.  

Тема 8. Рух персоналу 

Поняття, основні чинники і траєкторії руху персоналу в організації. 

Поняття руху персоналу. Завдання стабілізації та планомірного оновлення 

персоналу. Горизонтальний і вертикальний рух персоналу в організації, його 

позитивні та негативні наслідки. Ротація кадрів як форма руху і підвищення 

кваліфікації працівників. Причини та показники руху персоналу. Показники 

обороту, плинності та стабільності персоналу, методи їх визначення. 

Визначення абсентизму, його причини, економічні наслідки й методи 

регулювання. 

Тема 9. Регулювання трудової діяльності персоналу 

Основи теорії організаційної поведінки. Індивідуальні та групові 

інтереси, їх класифікація, можливості використання в управлінні 

персоналом. Ефективне використання праці та розстановка кадрів. Основні 

об'єкти регулювання: робочий час, трудовий процес і його обслуговування, 

оплата праці, виробниче середовище. Регламентування робочого часу, 

трудових обов'язків і міри праці. Нормування праці, сутність, значення, види 

норм праці. Планування роботи структурних підрозділів, визначення 

індивідуальних виробничих завдань. Контролінг в управлінні персоналом. 

Контролінг персоналу як система контрольно-аналітичних процедур і 

операцій, спрямованих на підвищення ефективності функціонування 

організації. Цілі та завдання кадрового контролінгу. Випереджальний 

(запобіжний), поточний та підсумковий контроль. Облік трудової діяльності. 

Облік результатів діяльності трудових колективів і окремих виконавців. 

Звітність щодо виконання планів і завдань. 

Тема 10. Управління робочим часом працівників 

Робочий час як універсальна міра кількості праці. Сутність і значення 

робочого часу, його зв’язок з інтенсивністю та продуктивністю праці. 

Законодавство України про регулювання робочого часу і часу відпусток. 

Регулювання робочого часу протягом тижня. Обмеження роботи в нічний 

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

часу для окремих категорій персоналу. Регулювання тривалості вiдпycтoк. 

Правила внутрішнього трудового розпорядку. Сутність і значення правил 

внутрішнього розпорядку як способу регулювання робочого часу в 

конкретній організації. Початкова інформація для складання правил 
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внутрішнього розпорядку. Регулювання режимів праці та відпочинку в 

організації. Гнучкі режими праці. Аналіз ефективності використання 

робочого часу. Завдання вивчення витрат робочого часу. Методи вивчення 

витрат робочого часу. 

Тема11. Створення сприятливих умов праці 

Умови праці в організації. Поняття умов праці в організації. Фактори, 

що визначають умови праці на виробництві, їх значення для здоров'я, 

працездатності людей, якості продукції. Державне регулювання умов праці. 

3акон України «Про охорону праці». Місце і значення умов праці в системі 

чинників продуктивності праці. Класифікація умов праці на виробництві. 

Організаційно-технологічні умови праці. Санітарно-гігієнічні умови праці 

Соціально-психологічні умови праці. 

Тема 12. Оцінка персоналу 

Об'єктивна необхідність оцінювання персоналу. Значення й завдання 

оцінювання персоналу. Оцінювання особистісних і професійних (ділових) 

якостей претендентів на робочі місця в організації. Вивчення документів. 

Співбесіди. Комп’ютерна психодіагностика. Тестові випробування. 

Графологічна експертиза. Технології відбору персоналу. Оцінювання якості 

роботи персоналу. Оцінювання робітників і службовців (рівень кваліфікації, 

виконавська й трудова дисципліна, якісні показники роботи, дотримання 

техніки безпеки тощо). Оцінювання спеціалістів (рівень кваліфікації, 

творчість і винахідливість, ініціативність, виконавська і трудова дисципліна). 

Оцінювання керівників (рівень кваліфікації, відповідальність, готовність 

ризикувати, організаційні здібності, стиль управління, ініціативність, 

показники роботи підлеглих працівників). Атестація спеціалістів і керівників. 

Періодичність проведення атестації, документація, процедури проведення, 

використання результатів. 

Тема 13. Мотивація та стимулювання персоналу 

Потреби, мотиви та інтереси людини. Поняття потреб людини. 

Потреби первинні та вторинні. Ієрархія потреб. Мотив як внутрішня 

спонукальна сила до активної дії. Множинність мотивів трудової поведінки 

та їх взаємодія. Мотив, інтерес і мета усвідомленої дії. Мотиваційний 

механізм управління трудовою поведінкою персоналу. Зарубіжні теорії 

мотивації персоналу. Стимул як чинник активізації трудової діяльності. 

Визначення стимулу як категорії. Взаємозв'язок між мотивами та стимулами. 

Сучасні методи стимулювання ефективної діяльності персоналу. Сутність і 

місце заробітної плати в системі стимулювання. Вибір форм і систем 

заробітної плати для окремих категорій працівників. Негрошові форми 

стимулювання працівників. 

Тема 14. Ефективність управління персоналом 

Ефективність управління персоналом організації. Загальні засади 
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ефективності в економіці та управлінні. Економічні та соціальні аспекти 

ефективності роботи з персоналом. Система економічних показників 

ефективності управління персоналом. Показники соціальної ефективності 

управління персоналом. Технологія аналізу та оцінки ефективності 

управління персоналом. Складові аналізу ефективності управління 

персоналом (система кадрового аудиту, кадровий консалтинг, моніторинг 

управління персоналом). Витрати на персонал, методи їх нормування, 

планування й аналізу. Складові основних і додаткових витрат на персонал. 

Особливості нормування окремих елементів витрат на персонал. Основні 

показники, за якими відбувається планування і аналіз витрат на персонал. 

Етапи планування витрат на персонал.  Економічна шкода та її 

відшкодування. Визначення економічної шкоди внаслідок надмірної 

плинності персоналу, професійних захворювань і травматизму.  

 

 

Розділ 3. Економетрика 

 

Тема 1. Загальні поняття і засади економетричного моделювання 

Роль економетричних досліджень в економіці. Виникнення, розвиток і 

становлення економетрії. Визначення і особливості економетричних 

моделей. Класифікація економетричних моделей. Кореляційно-регресійний 

аналіз в економіці. Статистична база економетричних моделей. Формування 

сукупності спостережень. Поняття однорідності спостережень. Точність 

вихідних даних. Етапи і задачі економетричного дослідження економічних 

явищ і процесів. Основні етапи побудови економетричної моделі. Загальна 

характеристика основних етапів побудови економетричної моделі. 

Тема 2. Парна лінійна модель 

Специфікація моделі. Лінійна регресія і кореляція: зміст і оцінка 

параметрів. Оцінювання параметрів лінійної моделі парної регресії за 

допомогою методу найменших квадратів. Перевірка якості побудованої 

парної лінійної моделі. Оцінка статистичної значущості коефіцієнтів регресії 

та кореляції. Дисперсійний аналіз. Коефіцієнт детермінації. Перевірка 

адекватності економетричної моделі.  

Тема 3. Множинна лінійна економетрична модель 

Визначення загальної лінійної економетричної моделі. Теоретична 

(дійсна) і вибіркова (емпірична) модель. Оцінювання параметрів загальної 

лінійної моделі МНК. Основні положення класичного лінійного регресійного 

аналізу. Властивості МНК-оцінок. Верифікація загальної лінійної 

економетричної моделі. Показники якості і адекватності моделі. Верифікація 

загальної лінійної економетричної моделі. Перевірка  статистичної  
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значимості і інтервали довіри. Прогнозування  і економіко-математичний 

аналіз. Методи  побудови  загальної лінійної економетричної  моделі. 

Тема 4. Нелінійні економетричні моделі 

Загальне поняття про нелінійну регресію. Типи нелінійних моделей. 

Основні види нелінійних моделей. Методи лінеаризації нелінійних 

економетричних моделей і оцінювання їхніх параметрів. Прогнозування і 

аналіз за моделями нелінійної регресії. 

Тема 5. Мультиколінеарність 

Поняття мультиколінеарності, її природа і причини виникнення. 

Наслідки мультиколінеарності. Тестування наявності мультиколінеарності. 

Шляхи і засоби усунення мультиколінеарності. Оцінювання параметрів 

економетричної моделі у випадку мультиколінеарності. 

Тема 6. Гетероскедастичність  

Поняття гетероскедастичності, її природа і причини виникнення. 

Наслідки гетероскедастичності. Тестування наявності гетероскедастичності. 

Оцінювання параметрів економетричної моделі при наявності 

гетероскедастачності. Верифікація узагальненої економетричної моделі у 

випадку гетероскедастачності. Прогнозування у випадку 

гетероскедастичності. 

Тема 7. Автокореляція залишків 

Поняття автокореляції залишків, її природа і причини виникнення. 

Види автокореляції залишків. Наслідки автокореляції залишків. Тестування 

автокореляції залишків. Оцінювання параметрів економетричної моделі при 

наявності автокореляції залишків. Прогнозування у випадку автокореляції 

залишків. 

Тема 8.Моделювання одновимірних часових рядів 

Моделювання одновимірних часових рядів. Основні елементи часового 

ряду. Автокореляція рівнів часового ряду і виявлення його структури. 

Моделювання тенденції часового ряду. Моделювання сезонних та циклічних 

коливань. Моделювання тенденції часового ряду за наявністю структурних 

змін. Моделі авторегресії і ковзного середнього. Специфіка статистичної 

оцінки взаємозв’язку двох часових рядів. Прогнозування за часовими рядами 

в економічних дослідженнях. 

Тема 9. Економетричні моделі динаміки 

Поняття лагу і лагових змінних. Поняття дистрибутивно-лагових і  

авторегресійних моделей. Методи оцінювання параметрів дистрибутивно-

лагових моделей з кінцевим числом лагів. Корелограми і їх використання. 

Методи оцінювання параметрів моделей нескінченого розподіленого лагу. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Розділ 1. Економіка підприємства 

 

1. Поняття підприємства, цілі і завдання його створення.  

2. Класифікація підприємств. Організаційно-правові форми 

підприємств та їх характеристика.  

3. Зовнішнє середовище господарювання підприємства. 

4. Поняття організаційної структури управління виробництвом і 

фактори, що її визначають. 

5. Основні форми організаційних структур управління виробництвом. 

6. Поняття, класифікація і структура основних фондів. 

7. Знос та форми відтворення основних фондів підприємства. 

8. Нематеріальні ресурси та активи підприємства. 

9. Сутність, склад та класифікація оборотних засобів підприємства. 

10. Матеріальні ресурси підприємства та показники їх використання. 

11. Персонал підприємства, його склад і структура. 

12. Поняття, функції та форми оплати праці. 

13. Поняття продуктивності праці та чинники її зростання. 

14. Планування діяльності підприємства як функція управління. 

15. Стратегічне планування діяльності підприємства. 

16. Виробнича потужність підприємства та її види. 

17. Основні форми та методи організації виробництва. 

18. Виробнича програма підприємства та основні її завдання. 

19. Поняття якості продукції. Показники якості продукції. 

20. Витрати підприємства та їх характеристика. 

21. Собівартість продукції та її планування. 

22. Прибуток підприємства, його формування та використання у 

ринкових умовах. 

23. Сутність інвестицій, їх види та характеристика. 

24. Характеристика капітальних вкладень підприємства. 

25. .Види інновацій та критерії їх класифікації. 

26. Характеристика інноваційної діяльності та інноваційних процесів.  

27. Поняття та визначення рівня конкурентоспроможності продукції 

підприємств на ринку. 

28. Санація підприємств. Суть механізму санації та її цілі. 

29. Антикризова діяльність і банкрутство підприємств. Причини й 

симптоми банкрутства. 

30. Економічна безпека підприємства. Оцінка рівня економічної 

безпеки підприємства. 
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Розділ 2. Управління персоналом 

 

1. Управління персоналом як специфічна функція менеджменту 

2. Концепція та система управління персоналом 

3. Забезпечення системи управління персоналом організації 

4. Закономірності і принципи управління персоналом 

5. Методи управління персоналом 

6. Кадрова політика організації – основа формування стратегії 

управління персоналом 

7. Стратегія управління персоналом організації 

8. Стратегічний аналіз кадрового потенціалу організації 

9. Основні функції і завдання служби управління персоналом 

10. Сутність, цілі і задачі кадрового планування 

11. Планування і прогнозування потреби в персоналі 

12. Підбор, відбір і найм персоналу 

13. Управління процесами плинності персоналу 

14. Удосконалювання соціально-психологічного клімату в колективі 

15. Основні поняття та концепції навчання персоналу 

16. Види та методи навчання персоналу 

17. Управління нововведеннями в кадровій роботі 

18. Поняття мотивації і її необхідність у управлінні 

19. Зміст мотиваційного процесу 

20. Нормування праці, сутність, значення, види норм праці. 

21. Компенсаційний пакет: поняття, структура, вимоги до формування 

22. Нематеріальне мотивування працівників 

23. Процес оцінки персоналу: сутність, цілі, завдання, елементи 

24. Система оцінки персоналу і її види 

25. Сутність та функції корпоративної культури 

26. Взаємовпливи корпоративної культури та управління персоналом 

27. Методичні підходи до оцінювання ефективності управління 

персоналом 

28. Ефективність професійного добору та адаптації працівників 

29. Ефективність професійного розвитку працівників 

30. Інтегральні показники економічної ефективності управління 

персоналом 
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Розділ 3. Економетрика 

 

1. Визначення дисципліни, її предмет, об’єкт  і завдання.  

2. Кореляційно-регресійний аналіз в економіці.  

3. Статистична база економетричних моделей.  

4. Задачі економетричного дослідження економічних явищ і процесів.  

5. Основні етапи побудови економетричної моделі. Їх загальна 

характеристика 

6. Лінійна регресія і кореляція: зміст і оцінка параметрів.  

7. Оцінювання параметрів лінійної моделі парної регресії за допомогою 

методу найменших квадратів.  

8. Визначення загальної лінійної економетричної моделі.  

9. Оцінювання параметрів загальної лінійної моделі МНК.  

10. Основні положення класичного лінійного регресійного аналізу.  

11. Властивості МНК-оцінок.  

12. Верифікація загальної лінійної економетричної моделі.  

13. Показники якості і адекватності моделі.  

14. Верифікація загальної лінійної економетричної моделі.  

15. Перевірка  статистичної  значимості і інтервали довіри.  

16. Прогнозування  і економіко-математичний аналіз.  

17. Методи  побудови  загальної лінійної економетричної  моделі  

18. Загальне поняття про нелінійну регресію. Типи нелінійних моделей.  

19. Основні види нелінійних моделей.  

20. Методи лінеаризації нелінійних економетричних моделей і 

оцінювання їх параметрів.  

21. Поняття мультиколінеарності, її природа і причини виникнення.  

22. Наслідки мультиколінеарності.  

23. Шляхи і засоби усунення мультиколінеарності.  

24. Поняття гетероскедастичності, її природа і причини виникнення.  

25. Наслідки гетероскедастичності.   

26. Поняття автокореляції залишків, її природа і причини виникнення.  

27. Види автокореляції залишків.  

28. Наслідки автокореляції залишків.  

29. Тестування автокореляції залишків.  

30. Моделювання одновимірних часових рядів. Основні елементи 

часового ряду. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ, 

СТРУКТУРА ОЦІНКИ, І ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ 

ПІДГОТОВЛЕННОСТІ ВСТУПНИКІВ 

 

Організація вступного випробовування здійснюється відповідно до 

Положення про приймальну комісію НТУ «ХПІ». До участі у вступних 

випробуваннях допускаються кандидати, які дотрималися усіх норм і правил, 

передбачених чинним законодавством, зокрема «Правил прийому» до  

НТУ «ХПІ». 

Для проведення випробування формуються окремі групи вступників в 

порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до 

вступного випробовування ухвалюється рішенням приймальної комісії. Для 

проведення вступного випробовування приймальною комісією попередньо 

готуються білети відповідно до «Програми фахового вступного 

випробування». Програма фахового вступного випробування 

оприлюднюється засобами наочної інформації на інформаційних стендах 

приймальної комісії. 

Вступне випробування проводиться у строки передбачені Правилами 

прийому до НТУ «ХПІ». 

На вступне випробовування вступник з'являється з паспортом.  

Абітурієнту необхідно по кожному завданню дати обґрунтовану 

відповідь. На виконання завдань відводиться 2 академічні години  

(90 хвилин). 

При оцінці знань вступника за основу слід брати повноту і 

правильність отриманих відповідей і виконання завдань. Загальна оцінка 

визначається як середня зважена за оцінками відповідей на всі питання. 
 

Рей-

тинго-

ва 

оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS 

та її 

визна-

чення 

Націо-

нальна 

оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

90–

100 
А Відмінно 

– глибоке знання навчального 
матеріалу, що міститься в 
літературних джерелах; 
– вміння аналізувати явища, 
які вивчаються, в їхньому 
взаємозв’язку і розвитку; 
– вміння проводити 
теоретичні розрахунки; 
– відповіді на запитання чіткі, 
лаконічні, логічно-
послідовні; 
– вміння розв’язувати 
складні практичні задачі 

відповіді на запитання 

можуть містити незначні 

неточності 
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1 2 3 4 5 

82–89 В Добре 

– глибокий рівень знань в 

обсязі обов’язкового 

матеріалу; 

– вміння давати 

аргументовані відповіді на 

запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

– вміння розв’язувати складні 

практичні задачі 

відповіді на запитання 

містять певні неточності 

 

75–81 С Добре 

– міцні знання матеріалу, що 

вивчається, та його 

практичного застосування; 

– вміння давати 

аргументовані відповіді на 

запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

– вміння розв’язувати 

практичні задачі 

– невміння 

використовувати 

теоретичні знання для 

розв’язування складних 

практичних задач 

64–74 D Задовільно 

– знання основних 

фундаментальних положень 

матеріалу, що вивчається, та їх 

практичного застосування; 

– вміння розв’язувати прості 

практичні задачі 

– невміння давати 

аргументовані відповіді 

на запитання; 

– невміння аналізувати 

викладений матеріал і 

виконувати розрахунки; 

– невміння розв’язувати 

складні практичні задачі 

60–63 Е Задовільно 

– знання основних 

фундаментальних положень 

матеріалу, 

– вміння розв’язувати 

найпростіші практичні задачі 

– незнання окремих 

(непринципових) питань 

з матеріалу; 

– невміння послідовно і 

аргументовано 

висловлювати думку; 

– невміння застосовувати 

теоретичні положення при 

розв’язанні практичних 

задач 

35–59 
FХ 

 
Незадові-

льно 

– – незнання основних 

фундаментальних 

положень навчального 

матеріалу; 

– істотні помилки у 

відповідях на запитання; 

– невміння розв’язувати 

прості практичні задачі 
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1-34 
(на 

комісії) 

F 

 
Незадові-

льно 
– 

– повна відсутність знань 

значної частини 

навчального матеріалу; 

– істотні помилки у 

відповідях на запитання; 

– незнання основних 

фундаментальних 

положень; 

– невміння орієнтуватися 

під час розв’язання  

простих практичних 

задач 

 
Переведення позитивної оцінки фахового вступного випробування для вступу на 

навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі молодшого спеціаліста та магістра 

в шкалу 100-200, згідно Додатку 3 Правил прийому до НТУ «ХПІ» в 2021 році. 

 

Заяву про апеляцію щодо кількості балів, отриманих на вступному 

випробуванні, 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. 
 

Схвалено на засіданні вченої ради ННІ ЕММБ 

Протокол № 2 від 23 лютого 2021 р. 

 

 

 

Голова вченої ради інституту                         Олександр МАНОЙЛЕНКО 

 

 

Голова фахової атестаційної комісії               Петро ПЕРЕРВА 


