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ВСТУП 

 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів менеджменту за 

скороченим терміном навчання забезпечує здобуття вищої освіти зі 

спеціальності 073 «Менеджмент» та вказаної кваліфікації на базі освітньо-

професійної програми підготовки молодшого спеціаліста з відповідного 

напряму. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра реалізується в 

університеті. 

Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують документи 

встановленого зразка про здобуття вищої освіти зі спеціальності 073 

«Менеджмент» та кваліфікацією бакалавр менеджменту.  

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра включає поглиблену 

фундаментальну, гуманітарну, соціально-економічну, спеціальну фахову та 

практичну підготовку (нормативний термін навчання – чотири роки). 
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1. Мета фахового вступного випробування 

 

Метою та завданням вступних випробувань абітурієнтів на базі кваліфікаційного 

рівня «Молодший спеціаліст» є визначення їх знань та вмінь, які вони одержали 

внаслідок освоєння освітньо-професійної програми підготовки, а також визначення 

рівня їхньої спроможності засвоєння програми зі спеціальності 073 «Менеджмент» 

за скороченим терміном навчання.  

Абітурієнт зобов’язаний продемонструвати базові знання з циклів підготовки у 

відповідності до навчального плану.  

 

2. Характеристика змісту програми  

(опис основних розділів та їх короткий зміст) 

 

Програма вступних випробувань побудована у відповідності до спеціальності 

073 «Менеджмент» з урахуванням фахових базових знань та вмінь ОКР «Молодший 

спеціаліст». Вступні білети побудовані у формі письмових тестових завдань на базі 

навчальних дисциплін: основи менеджменту, основи економічної теорії, 

правознавство.  

 

Основи менеджменту 

1. Цілі спільної діяльності. Суб’єкт та об’єкт управління, управлінські 

відносини. Розвиток теорії і практики менеджменту, сучасні парадигми. Рівні та 

сфери менеджменту. 

2. Ознаки та загальні цілі організацій, їх різновиди. Закони організацій, 

організаційні процеси. організація як відкрити система. Внутрішнє та зовнішнє 

середовище організації, етапи життєвого циклу.  

3. Принципи та функції менеджменту. Функція планування. Місія та цілі, 

дерево цілей. Процес стратегічного планування. Мотивація та її основні 

компоненти. Змістовні та процесуальні теорії мотивації. Сутність, елементи та 

процес управлінського контролю, його різновиди. Етапи регулювання: 

зворотний зв’язок, оцінка виконання рішень, корегування рішень. 

4. Елементи організації: обов’язки, повноваження, відповідальність. Делегування 

діяльності. Побудова організації, організаційне проектування. Елементи організаційних 

структур, макро- і мікроструктури. Класифікація організаційних структур управління. 

Принципи та процес побудови структур управління. 

5. Технологія менеджменту. Система методів: адміністративні, 

економічні, соціально-психологічні. 

6. Сутність і складові процесу управління. Класифікація управлінських 

рішень, вимоги до їх якості. Етапи процесу вироблення рішень, фактори, що 

впливають на процес. Методи та моделі приймання рішень. Ризик. 

Інформаційне забезпечення управління. Види комунікацій, організація 

комунікаційного процесу. 

7. Керівництво в організації, форми влади і впливу. Теорії лідерства. 

Формальне й неформальне лідерство. Стилі управління. Адаптивне 

керівництво. Конфліктні ситуації: різновиди та причини виникнення. Модель і 
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стадії розвитку конфлікту. Управлінський вплив на конфлікт. Природа 

організаційних змін, різновиди нововведень. Управління змінами, подолання 

опору. Організаційний розвиток. Природа стресу та управління ним. 

8. Модель сучасного менеджера, його самовдосконалення. Ролі 

менеджера в організації. 

9. Соціальна відповідальність у менеджменті. Етика бізнесу. Культура 

організації. Ефективність управління. 
 

Основи економічної теорії 

1. Предмет економічної теорії, методи пізнання економічних процесів і 

явищ. Економічні категорії та закони. Функції економічної теорії.  

2. Економічна система та її типи. Власність, її види, структура та місце 

в економічній системі. Економічні потреби та економічні інтереси.  

3. Суспільне виробництво, його сутність, структура та форми 

організації. Економічне зростання, його типи та моделі. Економічна 

ефективність суспільного виробництва та її показники. Товарне виробництво 

та закони його функціонування. Економічні та неекономічні блага.  

4. Сутність та функції грошей. Грошова система. Закони грошового 

обігу. Ринок і закони його функціонування. Функції ринку. Інфраструктура 

ринку. Сутність капіталу, його кругообіг та оборот капіталу. Генезис і 

природа позичкового та торговельного капіталу. Торговельний прибуток. 

Позичковий відсоток. Акціонерний капітал.  

5. Конкуренція та монополія в ринковій системі. Сутність і основні 

види конкуренції. Антимонопольна політика та антимонопольне 

законодавство.  

6. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки.  

7. Сутність та види доходів населення. Соціальний захист населення. 

Суспільне відтворення. Циклічність суспільного виробництва. Основні 

форми та методи державного регулювання економіки. Теоретичні заходи 

переходу України до ринкової економіки.  

8. Закономірності розвитку сучасного світового господарства. 

Глобалізація світових господарських зв’язків та загальноцивілізаційні 

проблеми людства. 

 

Правознавство 

1. Основи теорії права та держави. Права, свободи й обов’язки людини та 

громадянина. Конституція України. Основи конституційного права.  

2. Основи цивільного права. Громадяни та юридичні особи – суб’єкти 

цивільного права. Цивільна правоздатність та цивільна дієздатність.  

3. Право власності та його конституційний захист. Форми та види власності.  

4. Поняття цивільної угоди та цивільного договору. Поняття спадщини. 

Спадкування за законом і за заповітом.  

5. Основи трудового права.  

6. Основи екологічного права.  

7. Основи права про соціальний захист населення.  
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8. Основи шлюбно-сімейного права.  

9. Основи житлового права.  

10. Основи адміністративного права.  

11. Основи фінансового права.  

12. Основи кримінального права. 

 

3. Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів 

 

Для участі у фахових вступних випробуваннях допускаються абітурієнти, які 

подали відповідні документи згідно «Правил прийому до Вінницького національного 

аграрного університету».  

Вступне випробування проводиться з метою перевірки рівня знань, умінь та 

навичок особи з навчальних дисциплін за програмою вищого навчального закладу. 

 

4. Порядок проведення фахового вступного випробування 

 

Програма вступних випробувань побудована у відповідності до спеціальності 

073 «Менеджмент» з урахуванням фахових базових знань та вмінь ОКР «Молодший 

спеціаліст». Вступні білети побудовані у формі письмових тестових завдань на базі 

навчальних дисциплін: основи менеджменту, основи економічної теорії, 

правознавство.  

 

5. Структура екзаменаційного білета 

 

Екзаменаційний білет складається зі 100 тестових завдань із різних 

дисциплін фахової підготовки, на які слід дати відповідь у письмовій формі.  

 

6. Критерії оцінювання фахового вступного випробування 

 

Екзаменаційне завдання містить 100 тестових питань, що охоплюють всі 

теми, наведені у тематичному змісті даної програми. Кожне тестове питання 

оцінюється в 2 бали. Таким чином, правильна відповідь на 100 питань 

оцінюється у 200 балів. 

Відповідність результатів вступного фахового випробування вступників 

значенням 5-ти бальної національної шкали 

Оцінки (бали) за шкалою вступного фахового 

випробування 

Оцінка зі вступного 

фахового випробування за 

чинною національною 

шкалою 
Тестовий контроль 

% правильних відповідей бали 

90-100 180-200 «відмінно» 

75-89 150-179 «добре» 

60-74 100-149 «задовільно» 

0-59 0-99 «незадовільно» 
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Додатки 

Додаток А 

Зразок виконання екзаменаційного завдання 
№ 

з/п 
Основи менеджменту Основи економічної теорії Правознавство 

1 А А А 

2 А Б В 

3 В В А 

4 А А В 

5 В В Б 

6 А А А 

7 В Б Б 

8 Б А В 

9 В В В 

10 В Б А 

11 А А А 

12 Б В Б 

13 В А В 

14 А В А 

15 В Б В 

16 А А А 

17 Б Б Б 

18 А В А 

19 В В В 

20 Б А Б 

21 А А А 

22 В Б В 

23 А В А 

24 В А В 

25 Б В Б 

26 А А А 

27 Б Б Б 

28 В А В 

29 В В В 

30 А Б А 

31 Б А В 

32 В В Б 

33 Б А А 

34 А – – 

 


