
Фахове вступне випробування із профільних дисциплін 
для вступу на навчання за ступенем магістр зі спеціальності 

073 Менеджмент 
 

Варіант 0 
1. Визначите суть функції мотивації: 
А) визначає регламент діяльності; 
Б) спонукує 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. Які типи моделей  використовуються в менеджменті? 
А) фізичні; 
Б) аналогові; 
В) математичні; 
Г) всі використовуються. 
5. Маркетинг виник: 
А) на початку ХІХ ст. в США;  
Б) на початку ХХ ст. в Європі;  
В) на початку ХХ ст. в США; 
Г) усі відповіді невірні. 
6. Маркетинг – це … 
А) система взаємозв`язаних дій щодо планування та втілення в життя задуму, 
ціноутворення, просування та розподілу ідей, товарів, послуг завдяки обміну, 
котрий задовольняє потреби; 
Б) вид людської діяльності, спрямованої на задоволення нужд і потреб; 
В) ринок, торгівля, продаж, комерційна діяльність, завоювання ринку; 
Г) усі відповіді правильні. 
7. Специфічна конкретна форма вияву потреб людей – це: 
А) потреби; 
Б) запити; 
В) цінності; 
Г) усі відповіді правильні. 



8. Попит – це: 
А) готовність покупців у даний проміжок часу придбати конкретну кількість 
товару за ціною, що пропонується ринком; 
Б) готовність покупців у даний проміжок часу придбати товар за певною 
конкретною ціною; 
В) стан готовності потенційних споживачів придбати товар; 
Г) усі відповіді правильні. 
9. Суб’єктами ЗЕД є: 
А) держава та державні органи; 
Б) держава, фізичні та юридичні особи;  
В) фізичні та юридичні особи; 
Г) Верховна Рада, президент та Кабінет Міністрів України. 
10. Оренда машин та обладнання терміном на 5 і більше років: 
А) лізинг;  
Б) хайринг; 
В) рентинг; 
Г) консалтинг. 
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. 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. 
21.  Який показник є основою для аналізу системи логістики? 
А) граничні витрати; 
Б)  загальні витрати;  
В)  постійні витрати; 
Г)  змінні витрати. 
22.  В чому виражається основна задача логістики? 
А) в забезпеченні механізму розробки задач і стратегій в галузі управління 
матеріалами і розподілом; 
Б)  в розробці транспортного обслуговування споживачів;  
В)  в управлінні запасами; 
Г)  усі відповіді правильні. 
23.  Вибір оптимальної технології залежить від: 
А) конкурентів; 
Б)  постачальників;  
В)  попиту на продукцію; 
Г)  усі відповіді правильні. 
24.  Вибір оптимальної технології залежить від: 
А) параметрів цінової політики; 
Б)  параметрів політики збуту;  
В)  параметрів політики інновацій; 
Г)  усі відповіді правильні. 
25. Особливий вид менеджменту, головними цілями якого є формування, 
розвиток і використання конкурентних переваг фірми за рахунок можливостей 
ведення бізнесу  в різних країнах і відповідного використання економічних, 
соціальних, демографічних, культурних та інших особливостей цих країн і 
міждержавної взаємодії – це : 
А) адміністративний менеджмент; 
Б) міжрегіональний менеджмент; 
В) міжнародний менеджмент; 
Г) регіональний менеджмент. 

 
 
 
 
 

 


