


ПРИКЛАД ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
ПРИКЛАД ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ПРИКЛАД ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

для вступу на 2для вступу на 2-3-3 курс  курс за спеціальністю «Менеджмент»
ВАРІАНТ №*******ВАРІАНТ №*******

1. Оберіть правильне визначення поняття «менеджмент»:
a) процес  планування,  організації,  мотивації  та  контролю  діяльності  організації  з  метою  ефективного  та

результативного виконання завдань;
b) видача завдань, контроль їх виконання та стимулювання підлеглих, використання різноманітних засобів впливу

для досягнення особистих та групових цілей;
c) координація діяльності різних підрозділів організації в межах делегованих керівництвом повноважень;
2. Оберіть правильне визначення поняття «організаційна культура»:
a) система загальних для членів організації внутрішніх цінностей, які значною мірою визначають їх спосіб дій
b) правила етичної поведінки керівників стосовно підлеглих, а всіх членів організації – стосовно її клієнтів
c) інструкції,  штатний  розклад  та  посадові  обов’язки,  якими  визначається  поведінка  працівника  організації  в

робочий час.
3. Комунікація – це:
a) функція менеджменту;
b) сполучний процес;
c) інструмент менеджменту.
4. Вертикальні комунікації ґрунтуються на принципі:
a) субординації;
b) координації;
c) зворотного зв’язку.
5. Для вивчення думки підлеглих найефективніше використовувати канали:
a) формальних комунікацій;
b) неформальних комунікацій;
c) обидва канали;
6. Одержувач інформації є:
a) елементом комунікаційного процесу;
b) перешкодою у міжособистій комунікації;
c) незалежним чинником.
7. Оберіть правильне визначення поняття «комунікаційний процес»:
a) спілкування між людьми в процесі виконання службових обов’язків;
b) передача наказів та розпоряджень, а також контроль їх виконання;
c) обмін інформацією між двома та більше людьми.
8. Коли можна визначити ефективність рішення?
a) коли рішення сформульовано;
b) коли рішення вибрано;
c) коли рішення реалізовано.
9. Які конфлікти ведуть до прогресивних змін в організації?
a) конструктивні.
b) руйнівні.
c) деструктивні.
10. Реальна здібність діяти або впливати на ситуацію є:
a) делегуванням повноважень;
b) лідерством;
c) мотивацією.

11. В якій із відповідей найповніше та найглибше розкрито предмет економічної теорії?
a) це наука, що вивчає виробничі відносини в їх взаємодії з розвитком продуктивних сил;
b) це наука, що вивчає закони, які управляють виробництвом і розподілом матеріальних благ:
c) це наука, що вивчає закони розвитку економічних систем.

12. Яке з положень правильно характеризує структуру технологічного способу виробництва?

ПРИКЛАД ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ



ПРИКЛАД ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
a) це єдність продуктивних сил і виробничих відносин, а також господарського механізму;
b) це єдність продуктивних сил і техніко-економічних відносин;
c) це єдність відносин економічної та юридичної власності.

13. Оберіть правильне визначення структури економічних відносин:
a) це єдність виробничих і соціальних відносин;
b) це єдність техніко-економічних відносин і господарського механізму;
c) це єдність техніко-економічних і виробничих відносин.

14. Яке з положень комплексно розкриває основні функції економічної теорії?
a) економічна теорія повинна розкривати і вивчати економічні закони;
b) економічна теорія виконує практичну і пізнавальну функції та формує економічне мислення;
c) економічна теорія розробляє наукові основи управління народним господарствам.

15. В якому з положень розкрита структура економічної категорії?
a) економічна  категорія  відображає  взаємодію  продуктивних  сил,  виробничих  відносин  і  відносин  економічної

власності;
b) економічна категорія відображає взаємодію продуктивних сил і техніко – економічних відносин;
c) економічна категорія відображає розвиток продуктивних сил і господарського механізму.

16. В якому з положень неправильно названа структура методу економічної теорії?
a) це філософські та загальнонаукові принципи;
b) це закони та категорії діалектики;
c) це поняття та категорії моралі, етики, психології;

17. Які ознаки характеризують безпосередньо суспільну форму виробництва?
a) високий рівень автоматизації виробництва та збільшення власності;
b) майнова відповідальність виробників за результати господарювання;
c) високий рівень розвитку одиничного поділу праці; високий ступінь організації виробництва.

18. У чому полягає головна економічна доцільність грошей?
a) у високій вартості;
b) у здатності вимірювати вартість товарів і обмінювати на будь-яке благо;
c) у здатності накопичувати багатство.

19. Яку функцію виконують гроші, надаючи вартості товару форми ціни?
a) міри вартості;
b) засобу обігу;
c) засобу платежу.

20. Що  є  найважливішою  рушійною  силою  розвитку  ринку  та  організованої  на  його  принципах
економіки?

a) рішення органів державної влади;
b) взаємодія суперечливих інтересів ринкових суб’єктів;
c) ступінь свободи дій ринкових суб’єктів.

21. Що слід розуміти під терміном «управління» і де переважно він застосовується?
a) термін «управління» застосовується переважно до діяльності людей в сфері економіки;
b) термін  «управління»  є  синонімом терміну «менеджмент»,  але  він  переважно  застосовується  до  різних  видів

людської діяльності;
c) термін «управління» не є синонімом терміну «менеджмент» і застосовується тільки до діяльності людей у сфері

економіки.
22. Що слід розуміти під терміном «менеджмент»?

a) термін «менеджмент» означає керування якоюсь системою;
b) під терміном «менеджмент» розуміють управління якоюсь соціально-економічною системою (підприємством);
c) термін «менеджмент» означає постійно контролювати діяльність персоналу в організації.

23. Залежно від рівня управління виділяють менеджерів:
a) вищого, середнього і найнижчого рівнів;
b) вищого, середнього, нижчого і найнижчого рівнів;
c) вищого і найнижчого рівнів.

24. Що об’єднує суб’єкт та об’єкт управління?
a) партнерство та однодумство;
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b) спільне місце їх діяльності;
c) спільна мета діяльності.

25. Визначте, що таке об’єкт управління?
a) людина чи група людей, якими управляють;
b) апарат управління;
c) люди, які займаються управлінням.

26. Що є складовим елементом управління?
a) маркетинг;
b) економічні процеси;
c) соціально-економічні процеси.

27. На чому базуються принципи менеджменту?
a) на законах, які діють в Україні;
b) на законах розвитку суспільства і закономірностях управління;
c) на положеннях про підрозділи організацій.

28. Як слід розуміти принцип «винагорода персоналу»?
a) цей принцип передбачає, що всі працівники організації мають одержувати належну винагороду за свою працю;
b) цей принцип передбачає постійне підвищення заробітної плати персоналу.
c) цей принцип передбачає одержання премій за якісну роботу.

29. Що слід розуміти під організацією?
a) групу людей, діяльність яких координується відповідним органом управління;
b) групу людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення певної мети;
c) групу людей, які об'єдналися для спільного проводження вільного часу.

30. З чого складається організація?
a) керованої підсистеми;
b) керуючої та керованої підсистем;
c) керуючої системи, яка забезпечує отримання прибутків.
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