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ВСТУП
У сучасних умовах переходу до ринкової економіки в Україні почав розвиватися
новий науково-практичний напрямок - логістика, який став практичним інструментом
управління сучасним бізнесом. Розвиток економіки в період становлення ринкових
відносин вимагає глибоких знань та умінь студентів – майбутніх спеціалістів щодо
різноманітних логістичних концепцій у стратегічному й оперативному плануванні та
управлінні основними сферами бізнесу, механізму логістичних відтворень логістичних
систем, побудови та моделювання інтегрованих логістичних систем, ефективного
управління матеріальними та іншими потоками, їх проектування та оптимізації на
основі досягнень науково-технічного прогресу, використовуючи сучасні інформаційні
комп’ютерні технології та передовий теоретичний та практичний досвід розвинутих
країн.

1. Мета вступного фахового випробування
Метою вступного випробування є комплексна перевірка знань вступників, які
вони отримали в результаті вивчення циклу дисциплін, передбачених освітньопрофесійною програмою та навчальними планами у відповідності до освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».
Вступник повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані
уміння та знання щодо питань менеджменту, інформатики, а також здатність
вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідного рівня.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ
2.1. Основи менеджменту
Сутність категорій «правління» і «менеджмент». Інструменти менеджменту:
ієрархія; організаційна культура; ринок. Сфери менеджменту: виробництво, фінанси,
кадри, нововведення, облік, збут, зовнішньоекономічна діяльність. Особливості
становлення

сучасного

менеджменту

в

Україні.

Закони

та

закономірності

менеджменту. Класичні теорії менеджменту.
Поняття організації. Сутність і основні риси формальної організації. Причини
виникнення, принципи функціонування організацій. Складові категорії «організація».
Внутрішнє середовище організації, взаємозв’язок внутрішніх змінних.
Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їх
взаємозв’язок. Класифікація планів організації. Етапи процесу планування: визначення
місії та цілей; оцінка сильних і слабких сторін організації; розроблення стратегії.
Сутність організаційної діяльності, її місце в системі управління. Поняття і
складові організаційної діяльності. Командний ланцюжок. Владні повноваження,
обов’язки, відповідальність.
Поняття мотивування як функції менеджменту. Теорії мотивування: теорії змісту
та теорії процесів. Мотиваційні засоби менеджера. Сучасні системи та форми
стимулювання праці.
Поняття контролю, його місце в системі управління. Завдання контролю, типи
контролю,

етапи

контролювання,

види

управлінського

контролю.

Системи

контролювання. Поняття регулювання та його місце в системі управління.
Сутність управлінських рішень. Типи управлінських рішень. Умови прийняття
управлінських рішень: ухвалення рішень за умов визначеності; ухвалення рішень в
умовах ризику; ухвалення рішення за умов невизначеності.
Інформація, її сутність та значення в менеджменті. Класифікація інформації.
Вимоги до інформації.

Особливості надходження, утворення і використання

інформації на рівнях менеджменту.
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Система роботи з персоналом. Ринок праці, трудові ресурси. Класифікація
персоналу за категоріями. Аналіз концепцій управління персоналом.
Поняття і загальна характеристика керівництва. Типи керівників. Керівництво як
об’єднувальна функція менеджменту. Взаємозв’язок загальних функцій менеджменту з
функціями керівника. Природа лідерства та його складові. Типологія лідерів. Теорії
лідерства.
2.2. Інформатика
Призначення ПК та його основних частин. Призначення операційної системи.
Файлова система. Призначення елементів робочого столу ОС MS Windows .
Використання програм "Мой комп’ютер" та "Проводник".
Текстовий редактор MS Word. Елементи інтерфейсу програм пакету MS Office.
Принципи формування та редагування текстової документації, таблиць, колонок і
списків. Створення та редагування графічних об’єктів, формул. Обмін інформацією з
іншими програмами.
Табличний процесор MS Excel. Принципи побудови та обробки документації в
формі

таблиць. Форматування

таблиць. Виконання розрахунків у таблицях:

використання формул та функцій для обробки табличних даних. Побудова графіків та
діаграм.
Табличний процесор MS Excel. Використання можливостей табличного
процесора для розв’язку прикладних задач.
MS Access. Поняття база даних. Створення баз даних та таблиць даних. Прийоми
роботи з записами даних.
MS Access. Автоматизація роботи з таблицями даних - створення запитів, форм та
звітів.
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3. Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів
Для

успішного

засвоєння

освітньо-професійної

програми

бакалавра

за

скороченим терміном навчання, абітурієнти повинні мати освітньо-кваліфікаційний
рівень молодшого спеціаліста та здібності до оволодіння знаннями, уміннями й
навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та конкретноекономічних наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.
Відбір абітурієнтів для зарахування здійснюється на конкурсній основі.
4. Порядок проведення вступного фахового випробування
Вступні випробування охоплюють

предмети, які передбачені навчальними

планами освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на базі ОКР «Молодший
спеціаліст», за напрямом підготовки 073 «Менеджмент» спеціалізація «Логістика».
5. Структура екзаменаційного білета
Екзаменаційний

білет

включає

блоки

тестових

завдань

з

дисциплін:

інформатика, менеджмент. Кожний блок містить 10 питань та варіанти відповідей на
них. Із наданих варіантів відповідей лише один є вірним. Білет містить шкалу
оцінювання відповідей абітурієнтів.
6. Критерії оцінювання додаткового вступного випробування
Оцінювання відповідей здійснюється за 100 – бальною шкалою (від 100 до 200
балів), табл.1.
Таблиця 1
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ДОДАТКОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
Бали
200-190
185,5-175
174,5-150
149,5-124
100-123,5

Оцінка
ВІДМІННО
ДУЖЕ ДОБРЕ
ДОБРЕ
ЗАДОВІЛЬНО
НЕЗАДОВІЛЬНО

Шкала оцінювання додаткових вступних випробувань від 100 до 200 балів, кожне
запитання: з дисциплін «Інформатика» та «Менеджмент» - 10 балів.
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Додаток
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет економіки та підприємництва
ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор
________________ В. А. Мазур
«____» ______________ 2021 р.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
"Молодший спеціаліст"
за напрямом підготовки 073 «Менеджмент»
спеціалізації «Логістика»
Варіант № 1
1. Тестові завдання (5 тестів з дисципліни «Основи менеджменту»)
1. Засновником адміністративної школи управління був:
а) А.Файоль;
б) Ф.Тейлор;
в) П.Друкер;
2. Предметом управлінської праці є:
а) організація;
б) інформація;
в) рішення;
3. У теорії та практиці менеджменту виділяють види поділу управлінської праці:
а)функціональний,

ієрархічний,

технологічний,

професійний,

кваліфікаційний,

посадовий;
б) горизонтальний, вертикальний, функціональний, ієрархічний, посадовий;
в) базовий, спеціальний, технологічний, ієрархічний, професійний, кваліфікаційний;
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4. Головний висновок теорії справедливості С.Адамса для практики управління
полягає в тому, що:
а) люди суб‘єктивно визначають співвідношення одержаної винагороди до витрачених
зусиль і потім порівнюють його з винагородою інших людей, які виконують
аналогічну роботу;
б) доки люди не будуть вважати, що вони одержують справедливу винагороду, вони
будуть прагнути зменшувати інтенсивність праці;
в) менеджери можуть досягти підвищення продуктивності праці підлеглих,
визначивши розміри їх винагороди;
5. Передача прав прийняття рішень по другорядних питаннях особам, які не
займають офіційних управлінських посад називається:
а) організацією;
б) делегуванням;
в) регулюванням;
2. Тестові завдання (5 тестів з дисципліни «Інформатика»)
1. В яких одиницях вимірюється пам'ять комп'ютера?
а) біт/сек.
б) байт.
в) файл.
2. MS Windows є
а) файловим менеджером.
б) операційною системою.
в) програмою з пакету MS Office.
3. Рядок стану в текстовому процесорі MS Word знаходиться
а) в стрічці, що знаходиться під меню.
б) в стрічці, що знаходиться під панеллю інструментів.
в) в стрічці, що знаходиться внизу документу.
4. Команда «Сервис/Правописание» в текстовому процесорі MS Word дозволяє:
а) перевірити орфографію цілого документу.
10

б) перевірити орфографію поточної сторінки.
в) перевірити орфографію поточного абзаца.
5. Поле імені при виділеній клітинці табличного процесора MS Excel містить:
а) назви усіх функцій MS Ехсеl.
б) назву поточної клітинки.
в) назви робочих листів.

Шкала оцінювання за 100-бальною шкалою (від 100 до 200 балів),
кожне запитання: з дисциплін «Інформатика» та «Основи менеджменту» по 10 балів.

Затверджено на Вченій раді факультету економіки та підприємництва
Протокол №6 від «16» лютого 2021 року.

Голова фахової олімпіадної комісії
декан факультету економіки та підприємництва
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