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для вступу на навчакня за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнсм «бакалавр»

спецiальностi «Менеджмент»

на базi здобутого освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня «Молодший сгiецiалiст»



Метою фахового вступного випробування для вступу на навчання за

освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем ‘хбакалавр» спецiальностi «Менеджмент» на

базi здобутого освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня е перевiрка, оцiнка

теоретичноУ та практичноТ пiдготовки квалiфiкованого робiтника,

встановлення рiвня його знань з основних фахових дисциплiн~ Ух

вiдповiдностi вимогам стандарту якостi освiти, положенням про ступеневу

освiту, навчальним планам i програмам пiдготовки фахiвцiв.

для забезпечення ефективнот реалiзацiУ пiдготовки фахiвцiв вiдповiдно

до освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня ~<бакалавр» висуваються вимоги до Ух

знань, умiнь i навичок, визначених програмою та пiдтверджених

результатами державноТ атестацiТ з використанням загальнодержавних

методiв комплексноУ дiагностики (випускиоТ роботи, комплексного

державного екзамену або Ух поеднання). Освiту продовжують студенти, яки

отримали квалiфiкацiю ‘хмолодшого спецiалiста» та успiшно склали фахове

вступне випробування згiдно за даною програмою.

Фаховi випробування е складовою цiлiсного навчально-виховного

процесу у вищiй школi i спрямованi на оцiнювання професiйних знань та

умiнь майбутнього молодшого спецiалiста.

Фаховi випробування проводяться для абiтурiентiв, якi будуть

нанчатись на деннiй та заочнiй формi навчання за ступеневим рiвнем

пiдготовки бкалаврiв (скорочений термiн нанчання). В Iвано-Франкiвському

коледжi Львiвського нацiонального аграрного унiверситету фаховi

випробування проводяться для абiтурiентiв, якi вступають до коледжу на базi

здобутого освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня молодшого спецiалiста.

Фахове вступне випробування проводиться через виконання тестових

завдань, до складу якого входить комплекс питань з наступних дисциплiн:

1. «Менеджмент»

2. «Маркетинг»

3. е~Економiка пiдприемств».

4. «Економiчний аналiз»



5. «Органiзацiя виробництва».

Тестовi завдання складаються на основi фахових дисциплiн

освiтньо-професiйнот програми пiдготовки молодхлого спецiалiста.

Кiлькiсть тестових завдань з вiдповiдноТ дисциплiни визначаеться в

залежностi вiд кiлькостi вiДведених годин на П вивчення. Загальна кiлькiсть

тестових завдань складае 40.

Г1ЕРЕЛIК ТЕМ З ДI4СЦМЛЛiН, що ВHНОСЯТЬСЯ HA BCTyHHB

ВипРОБУВАНЯЛ.

Пере.аiк тем з дисциплiни ((Менеджменпv.).

Тема 1. Вступ. Сутнiсть та завдання менеджменту

Тема 2. Iсторiя розвитку Менеджменту

Тема З. Органiзацiя як обект управлiння

Тема 4. Менеджмент як система

Тема 5. Методи менеджменту

Тема б. Менеджмент у соцiально-економiчнiй системi

Тема 7. ФункцiУ менеджменту. Планування як загальна функцiя менеджменту

Тема 8. Органiзацiйна дiяльнiсть як загальна функцiя Менеджменту

Тема 9. Мотивування як загальна функцiя менеджменту

Тема 10. Контролювання як загальна функцiя менеджменту

Тема 11. Iнформацiя та комунiкацiТ в системi менеджменту

Тема 12. Органiзацiя проведення парад, бесiд, комерцiйних переговорiв

Тема 13. Управлiнськi рiшення

Тема 14. Содiальна вiдповiдальнiсть i етика в менеджментi

Тема 15. Соцiально-психологiчнi аспекти керiвництва. Менеджмент

персоналу.

Тема 16. Управлiння групами. Керiвництво та лiдерство в менеджментi.

Тема 17. Управлiння конфлiктними ситуацiями

Тема 18. Виробничий менеджмент

Тема 19. Менеджмент пiдприемництва та ринкових структур.



Тема 20. Iнновацiйний менеджмент. Iавестiщiйний менеджмент.

Тема 21. Фiнансовий Менеджмент.

Тема 22. Мiжнародний Менеджмент

Перелiк тем з дисциплiни й’Маркеп2инг~.

Тема 1. Вступ. Суть, принципи та цiлi маркетингу

Тема 2. Маркетингове середовище.

Тема З. Маркетинговi дослiдження.

Тема 4. Сегментацiя ринку.

Тема 5. Маркетингова товарна полiтика.

Тема б. Маркетинг послуг.

Тема 7. Жипевий цикл товарiв.

Тема 8. Цiнова полiтика.

Тема 9. Маркетингова полiтика комунiкацiй.

Тема 10. Розподiл товарiв.

Тема 11. ГIланування та контроль маркетинговоТ дiяльностi.

Тема 12. Мiжнародний маркетинг

Тема 13. Особливостi сiльськогосподарського маркетингу.

Тема 14. Новiтнi технологiТ в маркетингу.

Перелiк тем з дисциплiни й’Економiка пiдприемствхs.

Тема 1. Вступ. Пiдпри€мство як об’ект господарювання.

Тема 2. Земельнi ресурси та Ух використання.

Тема 3. Трудовi ресурси, продуктивнiсть працi та П оплата.

Тема 4. Матерiально~технiчна база аграрних пiдприемств.

Тема 5. Основнi засоби агрраних пiдприемств.

Тема б. Оборотнi засоби аграрних пiдприемств.

Тема 7. Iновацiйно-iнвестицiйна дiяльнiсть аграрних гiiдприсмств.

Тема 8. Iнтенсифiкацiя виробництва та науково-технiчний прогрес.

Тема 9. Роэширене вiдтворення i нагромадження на аграрних пiдприемствах.

Тема 10. Спецiалiзацiя, концентрацiя та iнтеграцiйнi продеси в

сiльськогосподарському виробництвi.



Тема 11. Витрати виробництва i собiвартiсть продукцiУ.

Тема 12. Цiноутворення на продукцiю.

Тема 13. Економiчнi результати та ефективнiсть дiяльностi гiiдприсмства.

Тема 14. Iнфраструктура сiльськогосподарськоговиробництва.

Тема 15. Економiка основних галузей сiльського госгiодарства.

Перелiк тем з дисциплiни й’Економiчний ансz.аiю.

Тема 1. Економiчний аналiз у системi управлiння виробництвом.

Тема 2. Метод i прийоми економiчного аналiзу.

Тема 3. Аналiз використання трудових ресурсiв i фонду оплати працi.

Тема 4. Аналiз основних засобiв пiдприемства.

Тема 5. Аналiз матерiальних ресурсiв.

Тема 6. Аналiз iнвестицiйноУ дiяльностi пiдприсмства

Тема 7. Аналiз виробництва продукцiТ~ побiт i nocnyr

Тема 8. Аналiз витрат на виробництво продукцiУ

Тема 9. Аналiз маркетинговоТ дiяльностi пiдприсмства.

Тема 10. Аналiз фiнансових результатiв дiяльностi пiдриемства.

Тема 11. Аналiз фiнансового стану пiдпри€мства.

Перелiк тем з дисцiтлiни й’Органiзацiя виробництв’v?.

Тема 1. Розвиток земельних i майнових вiдносин в аграрнiй сферi

Тема 2. Види пiдприсмств та об?сдНань, Ух органiзацiйно-економiчнi основи

Тема З. Економiчний механiзм господарювання в аграрному середовищi

Тема 4. Органiзацiя земельноТ територiУ аграрних формувань

Тема 5. Органiзацiя використання засобiв виробництва в аграрних

формуваннях

Тема 6. Виробнича i соцiальна iнфраструктура

Тема 7. Органiзацiя використання трудових ресурсiв

Тема 8. Органiзацiя матерiального стимулювання в аграрних формуваннях

Тема 9. Система ведення госгюдарства

Тема 10. Органiзацiя виробництва гiродукцiУ рослиннидтва

Тема 11. Органiзацiя кормовиробництва



Тема 12. Органiзацiя виробнидтва продукцiУ тваринництва

Тема 13. Органiзацiя переробки, зберiганкя та реалiзацiУ продукцiУ

рослинництва

Тема 14. Органiзацiя переробки, зберiгання та реалiзацiТ продукцiТ

тваринництва

Тема 15. Соцiалыю-економiчнi основи пiдприсмництва i агробiзнесу

Тема 16. Органiзацiйно-правовi форми господарськоТ дiяльностi в агробiзнесi

Тема 17. Вiдкрипя власноТ справи в агробiзнесi

Тема 18. Особистi якостi та культура пiдприсмництва

Тема 19. Ризики пiдприемця та Ух страхування

Тема 20’ Iнвестицiйне проектування розвитку агробiзнесу


