
Фахове вступне випробування із профільних дисциплін 
зі спеціальності 073 Менеджмент 

 
Варіант 0 

 
1. Визначите суть функції мотивації: 
А) визначає регламент діяльності; 
Б) спонукає працівника до діяльності; 
В) коректує діяльність; 
Г) примушує до діяльності. 
 
2. Менеджер відрізняється від підприємця тим, що він: 
А) найманий управляючий; 
Б) ризикує власним капіталом; 
В) переважно працює у внутрішньому середовищі; 
Г) переважно працює з зовнішньою середою. 
 
3. Які з рішень характерні для функції контролю: 
А) визначення основної мети організації; 
Б) визначення потреб підлеглих; 
В) визначення стратегії організації; 
Г) оцінка результатів виконання робіт. 
 
4. Міжнародний рух капіталу – це: 
А) створення спільних підприємств та зарубіжних відділень з метою максимізації 
прибутку від використання капіталу;  
Б) переміщення за кордон певної вартості в грошовій формі з метою отримання 
прибутку чи підприємницької вигоди;  
В) однобічне переміщення за кордон певної вартості в товарній чи грошовій 
формі з метою отримання прибутку чи підприємницької вигоди;  
Г) капіталовкладення в підприємства за кордоном, модернізацію діючих, 
створення спільних підприємств, тощо. 
 
5. Розстановка членів організації, згідно з повноваженнями та статусом, – це:  
А) функція менеджменту; 
Б) управлінське рішення; 
В) ієрархія; 
Г) управління персоналом. 
 



6. До якої функції підприємництва належить діяльність, пов’язана з ефективним 
використанням трудових, матеріальних, фінансових та інформаційних ресурсів: 
А) новаторської; 
Б) господарської; 
В) соціальної; 
Г) управлінської. 
 
7. Вартість товару з погляду маркетингу – це: 
А) ціна товару плюс вартість його споживання; 
Б) вартість споживання, закупівля та утилізація товару; 
В) споживча користь плюс вартість споживання товару; 
Г) всі відповіді правильні. 
 
8. Маркетингова товарна політика включає: 
А) планування нової продукції, обслуговування товару та його елімінування; 
Б) розробка товару, його модифікування, обслуговування та елімінування; 
В) планування нової продукції, її модифікування, обслуговування та 
елімінування; 
Г) всі відповіді правильні. 
 
9. Що означає прямий вид коносаменту? 
 А) передбачає перевантаження товару; 
 Б) не передбачає перевантаження товару;  
 В) означає передачу прав третій особі; 
 Г) коли товар посилається декільком покупцям. 
 
10. KOTIF – це... 
 А) основний документ автомобільних перевезень; 
 Б) основний документ авіаперевезень; 
 В) конвенція про міжнародні залізничні перевезення;  
 Г) конвенція про морські перевезення. 



11. Основні функції Верховної Ради щодо регулювання ЗЕД: 
А) підписання угод в сфері економіки, науки і техніки; 
Б) розробка і корегування концепцій ЗЕД України, підписання міжурядових угод 
про співробітництво з країнами світу; 
В) реєстрація іноземних суб’єктів ЗЕД; 
Г) розробка нормативних документів, що регулюють ЗЕД. 
 
12. Грошові кошти, які надаються суб’єктам ЗЕД з метою створення та розвитку 
експортного виробництва в конкретній сфері господарської діяльності: 
А) інвестиція; 
Б) дотація; 
В) субсидія;  
Г) кредит. 
 
13. Які документи належать до документації з особового складу: 
А) трудові контракти, книжки, особові картки, особові справи; 
Б)  накази з особового складу, організаційні накази; 
В)  трудові контракти, особові справи, приватна інформація; 
Г)  трудові книжки, трудові контракти, договори з постачальниками. 
 
14. До яких видів робіт за класифікаційними ознаками належить складання бізнес-
плану: 
А) комплексна перспективна робота менеджера з фіксованою інформацією, 
нерегулярна, має часові рамки; 
Б) економічна перспективна робота менеджера з фіксованою інформацією, 
регулярна та жорстко зафіксована у часі; 
В)  комплексна поточна робота менеджера на переговорах, нерегулярна термінова; 
Г)  економічна поточна робота менеджера із зовнішньої ініціативи. 
 
15. Що означає принцип відповідності у делегуванні: 
А) менеджер повинен делегувати виконавцю повноваження, достатні для 
виконання завдання, за яке виконавець бере на себе відповідальність; 
Б) менеджер повинен делегувати виконавцю всю відповідальність за доручене 
завдання; 
В) делегування додаткової відповідальності повинно бути підкріплене системою 
стимулювання; 
Г) виконавець несе колегіальну відповідальність за доручене завдання. 



16. Що оформлюється наказами з особового складу: 
А) приймання, переміщення, переведення, звільнення, надання відпустки; 
Б) надання відпустки, винесення заохочень і стягнень, створення відділу 
персоналу; 
В) стягнення, догана, звільнення, надання відпустки, введення організаційної 
структури; 
Г) приймання, звільнення, надання відпустки, введення штатного розкладу. 
 
17. На формування організаційної поведінки особистості впливають такі чинники: 
А) демографічні, біопсихологічні, соціально-психологічні, культурологічні; 
Б) демографічні, соціальні, економічні, психологічні; 
В)  політичні, конфесіональні, когнітивні, прагматичні; 
Г)  правові, соціальні, економічні, політичні. 
 
18. Керівництво – це: 
А) процес впливу на підлеглих за допомогою формальних важелів для 
забезпечення виконання ними офіційно визначених доручень і вирішення певних 
завдань; 
Б)  здатність впливати на поведінку окремих людей чи робочої групи особистими 
якостями; 
В)  здатність індивіда для досягнення деяких цілей впливати на інших людей; 
Г)  здатність впливати на окремі особи і групи працівників з метою зосередження 
їх зусиль на досягненні цілей організації. 
 
19. До реімпорту відносять: 
А) повернення покупцям бракованого товару, повернення товару, що не був 
проданий через аукціон;  
Б) повернення покупцям бракованого товару, повернення товару з виставок та 
ярмарок;  
В) повернення товару, що  не був реалізований через консигнаційні склади, 
повернення товару з виставок та ярмарок;  
Г) ввезення товарів через митний кордон країни. 
 
20. Вибір оптимальної технології залежить від: 
А) конкурентів; 
Б)  постачальників;  
В)  попиту на продукцію; 
Г)  всі відповіді правильні. 
 
 


