


 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ВСТУПНИХ ТЕСТІВ З 

МЕНЕДЖМЕНТУ
 
Мета 
 
Вступні тести з менеджменту для освітньо- 
кваліфікаційного рівня «бакалавр» укладені на 
основі навчальних програм для освітньо- 
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» з 
фахових навчальних дисциплін і покликані виявити 
рівень знань основних понять та термінів з фахових 
предметів; виявити рівень володіння фактичним 
матеріалом, рівень розуміння фахових курсів. 
 
Зміст 
 
Програма тестів базується на матеріалах таких 
дисциплін: 
 
- теорія організацій; 
 
- маркетинг; 
 
- організація виробництва; 
- основи підприємництва; 
 
- національна економіка; 
 
- гроші та кредит; 
 
- фінанси підприємств; 
 
- господарське право; 
 
- трудове право. 
 
Варіанти відповіді на питання наступні 
 
- обрати правильну відповідь та вписати її на листок 
відповідей. 
 
На виконання тестів 60 хвилин. 
 
Критерії оцінювання завдання 
 
Кожна вірна відповідь на тест оцінюється в 10 балів. 
 
Максимальна кількість балів – 200. 

 
За день перед виконанням тестів проводиться 
консультація, на якій відповідальна за проведення й 
перевірку тестів особа роз’яснює абітурієнтам 
принцип виконання тесту, а також ознайомлює з 
правилами поведінки під час тесту. 
 
Під час виконання вступних тестів не дозволяється 
користуватися навчальними засобами та мережею 
Internet. Мобільні телефони повинні бути 
вимкненими до початку виконання тестових 
завдань. Абітурієнти повинні сидіти окремо. Не 
можна ставити запитання викладачам та іншим 
абітурієнтам. Не можна підказувати іншим 
абітурієнтам. За порушення правил виконання тесту 
відповідальна за проведення тесту особа може 
звільнити абітурієнта від виконання тестового 
завдання. Абітурієнт може бути допущений до 
повторного виконання тесту в інший день після 
написання заяви на ім’я голови предметної комісії з 
іноземних мов про повторне складання. 
 
Результати тестів оголошуються в день проведення 
вступних тестів.



І ВАРІАНТ 
 
1. Якими причинами можна пояснити існування економічних проблем? 
а) безмежністю потреб та обмеженістю ресурсів; 
б) наявністю безробіття та інфляції; 
в) зростанням населення Землі; 
г) забрудненням навколишнього середовища. 
2. Виробництво - це: 
а) процес поєднання природних і трудових ресурсів; 
б) процес безпосереднього впливу людини на природу з метою 
створення економічних благ; 
в) процес створення матеріальних благ; 
г) цілеспрямована діяльність людей по перетворенню природи. 
3. Термін випробування при прийнятті на роботу не може перевищувати: 
а) 20 днів. 
б) два тижні. 
в) залежно від сфери діяльності 1-3 місяці. 
г) 3 місяці. 
4. До джерел трудового права України належать: 
а) тільки ті нормативні акти, які складають систему законодавства про 
працю; 
б) будь-який  нормативний  акт, який  містить  норми, спрямовані на  
регулювання  трудових відносин; 
в) будь-який нормативний акт, який містить норми, спрямовані на 
регулювання відносин. 
5. Які з перелічених функцій є функціями фінансів підприємств? 
а) стимулююча, контрольна; 
б) розподільча, контрольна; 
в) формування фінансових ресурсів, контрольна; 
г) фіскальна, розподільча. 
6. Державний бюджет, цільові державні фонди, фонди соціального 
страхування відносять до: 
а) централізованих грошових фондів; 
б) децентралізованих грошових фондів; 
в) спеціальних грошових фондів; 
г) загальнодержавних грошових фондів. 
7. Ринкова вартість всіх кінцевих благ, вироблених у країні протягом року,– це: 
а) валовий внутрішній продукт; 
б) чистий внутрішній продукт; 
в) національний дохід; 
г) чистий національний продукт. 
8. Ринкова вартість всіх кінцевих благ, вироблених у певній країні протягом 
року, за мінусом амортизаційних відрахувань, – це: 



а) валовий внутрішній продукт; 
б) чистий внутрішній продукт; 
в) національний дохід; 
г) чистий національний продукт. 
9. Загальне число вантажів, які перевозяться на підприємстві за відповідний 
проміжок часу, це: 
а) вантажообіг; 
б) вантажооборот; 
в) транспортний шлях. 
10. При послідовному русі предметів праці у виробництві: 
а) кожна наступні операція починається відразу після закінчення 
попередньої; 
б) усі операції здійснюються паралельно; 
в) мінімальні втрати на чекання наступних операцій; 
г) наступна операція починається після закінчення обробки усієї партії на 
попередній операції; 
д) великі втрати часу на чекання наступних операцій. 
11. Об’єкт теорії організації - це 
а) технологія організаційної діяльності та управління (правила, 
процедури, цикли, комунікації, вирішення протиріч, конфліктів, композиція, 
типізація, класифікація); 
б) регульовані  та  самоорганізаційні  процеси,  які  відбуваються  в  
суспільних організаційних системах; 
в) набір теоретико-пізнавальних і логічних принципів, а також наукового 
(формально-логічного, математичного,  статистичного,  власне  організаційного) 
інструментарію  для  дослідження системи організаційних відносин; 
г) основні методи, категорії, поняття, що розкривають сутність науки, характер 
організаційної діяльності. 
12. Який метод реалізується через уявне виділення істотних властивостей і 
зв’язків предмета, відмова від часткового, що дозволяє виявити в чистому 
вигляді основу явищ, які вивчаються? 
а) абстрактно-аналітичний метод; 
б) статистичний метод; 
в) порівняльний метод; 
г) індуктивний метод. 
13. Залежно від рівня управління виділяють менеджерів: 
а) Вищого, середнього і найнижчого рівнів. 
б) Вищого, середнього, нижчого і найнижчого рівнів. 
в) Вищого і середнього рівнів. 
г) Вищого і найнижчого рівнів. 
14. Об'єкт управління – це… 
а) Людина чи група людей, якими управляють. 
б) Апарат управління. 



в) Люди, які займаються управлінням. 
г) Люди, які виконують певні завдання. 
15. До внутрішнього середовища організації належать: 
а) постачальники,  трудові  ресурси,  закони  і  заклади  державного 
регулювання,  споживачі, конкуренти. 
б) цілі, кадри, завдання, структура, технологія, організаційна культура. 
в) стан економіки, зміни у політиці, соціальна культура, НТП, технології, 
групові інтереси, міжнародне середовище. 
г) персонал і організаційна культура. 
16. Що слід розуміти під місією організації? 
а) основні завдання організації. 
б) основні функції організації. 
в) основні види робіт організації. 
г) чітко виражену причину існування організації. 
17. Яка ситуація характерна для ринку монополії? 
а) на ринку діє велика кількість постачальників, кожен з яких пропонує 
фірмове взуття за подібними цінами; 
б) у місті є лише одна перукарня, яка стриже волосся; 
в) декілька великих фірм функціонує на ринку автомобільних шин; 
г) на ринку діє єдиний постачальник телекомунікаційних послуг. 
18. Що таке диверсифікація ризику? 
а) метод запобігання втрат; 
б) спосіб максимізації виграшу; 
в) метод зниження ризику через розподіл його між декількома 
ризиковими товарами; 
г) метод аналізу ризику. 
19. Неповноцінні гроші – це: 
а) гроші, які знецінюються; 
б) гроші, які виготовлені не з дорогоцінного металу; 
в) грошові знаки, які не розмінюються на дорогоцінний метал; 
г) гроші, які емітуються для фінансування витрат державного бюджету 
20. При оплаті товарів гроші виконують функцію: 
а) засобу обігу; 
б) світових грошей; 
в) міри вартості; 
г) засобу нагромадження 
 



  



ІІ ВАРІАНТ 
 
 
1. Ефективність виробництва визначається: 
а) кількістю економічних благ, вироблених в суспільстві за рік; 
б) співвідношенням інвестиційних благ до споживчих благ; 
в) співвідношенням результатів та витрат ресурсів в суспільстві за рік; 
г) співвідношенням якості товарів та послуг до їх кількості. 
2. Основними перевагами ринкової економіки є: 
а) забезпечення ефективного розподілу ресурсів та економічної свободи; 
б) рівномірний розподіл особистих доходів і забезпечення повної 
зайнятості; 
в) забезпечення стабільності цін і справедливого розподілу особистих 
доходів; 
г) ліквідація дискримінації і зведення до мінімуму забруднення 
навколишнього середовища. 
3. Галузі права розмежовуються: 
а) за предметом і методом;  
б) за джерелами і принципами; 
в) за принципами і цілями. 
4. Предметом трудового права є:  
а) будь-які відносини, пов’язані з працею людини; 
б) тільки індивідуальні трудові правовідносини; 
в) трудові та інші, тісно пов’язані з трудовими, правовідносини 
5. Державний бюджет, цільові державні фонди, фонди соціального 
страхування відносять до: 
а) централізованих грошових фондів; 
б) децентралізованих фондів;                                          
в) спеціальних грошових фондів; 
г) загальнодержавних фондів.                                             
6. Прогнозування, планування, інвестування, кредитування, оподаткування, 
система розрахунків, страхування, оренда, лізинг – це: 
а) фінансові методи; 
б) фінансові важелі; 
в) правове забезпечення; 
г) нормативне забезпечення. 
7. Ринкова вартість всіх кінцевих благ, вироблених у певній країні протягом 
року, за мінусом амортизаційних відрахувань і непрямих податків – це: 
а) валовий внутрішній продукт; 
б) чистий внутрішній продукт; 
в) національний дохід;   
г) чистий національний продукт. 
8. Амортизація – це:                  



а) чисті інвестиції;         
б) чистий імпорт;          
в) кошти на задоволення особистих потреб;                     
г) відрахування на споживання капіталу.                   
9. Масове виробництво має такі риси: 
а) випуск продукції партіями; 
б) значна частка ручних робіт; 
в) виготовлення стандартної продукції у великих обсягах; 
г) обмежена номенклатура виробів. 
10. Організація праці – це:            
а)  сукупність  функцій,  направлених на зниження витрат виробництва;  
б)  певний   порядок   побудови   і здійснення трудового процесу; 
в) система управління фінансовими і матеріальними ресурсний. 
11. При застосуванні якого методу як об’єкти дослідження обираються схожі 
організації? 
а) абстрактно-аналітичний метод; 
б) статистичний метод; 
в) порівняльний метод; 
г) індуктивний метод. 
12. Предмет теорії організації – це… 
а) організаційні відносини, тобто зв’язки і взаємодії між різного роду 
цілісними утвореннями та їх структурними складовими, а також процеси і дії 
організуючої та дезорганізуючої спрямованості; 
б) сукупність організаційної системи, організації, структури організації, місії, мети 
організації, лідерства, формальних і неформальних організацій, законів 
організації, організаційної культура; 
в) набір теоретико-пізнавальних і логічних принципів, а також наукового 
(формально- логічного, математичного, статистичного, власне організаційного) 
інструментарію для дослідження системи організаційних відносин; 
г) процеси організації та самоорганізації соціальних систем, закономірності 
тенденцій організаційного розвитку, динаміка різних соціальних явищ та подій. 
13. Які основні підходи до управління існують в державах з розвинутою 
ринковою економікою? 
а) системний підхід. 
б) процесний підхід. 
в) системний та ситуаційний підходи. 
г) процесний, системний та ситуаційний підходи. 
14. Що таке процесний підхід до управління? 
а) Сукупність безперервних взаємопов'язаних дій, які виконуються в 
певній послідовності. 
б) Сукупність безперервних операцій і процедур. 
в) Безперервне виконання операцій і процедур. 
г) Безперервне виконання планових завдань. 



15. До зовнішнього середовища прямої дії належать: 
а) стан економіки, зміни у політиці, соціальна культура, НТП, технології, групові 
інтереси, міжнародне середовище 
б) постачальники, трудові ресурси, закони і заклади державного регулювання, 
споживачі, конкуренти. 
в) цілі, кадри, завдання, структура, технологія. 
г ) плани, прогнози, організаційна структура, мотивація, контроль. 
16. До зовнішнього середовища організації непрямої дії належать:
а) стан економіки, зміни у політиці,соціальна культура, НТІІ, технології, групові 
інтереси, міжнародне середовище. 
б) постачальники, трудові ресурси, закони і заклади державного регулювання, 
споживачі, конкуренти. 
в) цілі, кадри, завдання, структура, технологія. 
г) плани, прогнози, організаційна  структура, мотивація, контроль.
17. Менеджери - це:
а) вибір, який повинен зробити керівник, щоб виконати обов'язки, покладені на 
нього відповідно до посади, яку він займає; 
б) керівники, які володіють професійними знаннями з організації та управління; 
в) передача підлеглому завдання зі сфери діяльності керівника; передача прав і 
обов'язків вниз за управлінською ієрархією; 
г) документ, який містить систему пов'язаних у часі та просторі узгоджених з 
метою і ресурсами заходів і дій, спрямованих на отримання максимального 
прибутку внаслідок підприємницького проекту (угоди). 
18. При договорі купівлі-продажу партнерами є: 
а) орендодавець та орендар; 
б) особа, що дає в найм і наймач; 
в) особа, яка надає позику та особа, яка отримує позику; 
г) продавець і покупець. 
19. Сферою використання грошей у функції міри вартості є:        
а) встановлення цін на товари;                  
б) облік живої праці, втіленої в товарі;      
в) контроль за станом торгового обороту;  
г) нагромадження  засобів населення у вигляді внесків банку.                         
20. При перерахуванні податків до бюджету гроші виступають у функції: 
а) міри вартості; 
б) засобів обігу; 
в) засобів платежу; 
г) засобів нагромадження. 
 
  



 

КЛЮЧІ ДО ТЕСТУ З МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

Варіант 1                                                                                                
  Питання        1    2       3      4      5        6      7      8      9      10 
  Відповідь      а    б       г      б      б, в     а      а      б      а      а                   
                                                      
  Питання        11     12   13   14   15       16   17   18   19   20 
  Відповідь      б     а      б      а      б          г      б      в      б      а 
                                                                                                          
          
Варіант 2                                                                                         
  Питання          1     2       3      4      5          6      7      8      9      10 
  Відповідь        в     а       а      а      а          а      г      г      г      а 
                                                                            
  Питання         11     12    13   14   15       16   17   18   19   20 
  Відповідь       в     а        г       а      б         а      б      г      а      в 
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	І ВАРІАНТ
	1. Якими причинами можна пояснити існування економічних проблем?
	а) безмежністю потреб та обмеженістю ресурсів;
	б) наявністю безробіття та інфляції;
	в) зростанням населення Землі;
	г) забрудненням навколишнього середовища.
	2. Виробництво -‐ це:
	а) процес поєднання природних і трудових ресурсів;
	б) процес безпосереднього впливу людини на природу з метою створення економічних благ;
	в) процес створення матеріальних благ;
	г) цілеспрямована діяльність людей по перетворенню природи.
	3. Термін випробування при прийнятті на роботу не може перевищувати:
	а) 20 днів.
	б) два тижні.
	в) залежно від сфери діяльності 1-3 місяці.
	г) 3 місяці.
	4. До джерел трудового права України належать:
	а) тільки ті нормативні акти, які складають систему законодавства про працю;
	б) будь-який  нормативний  акт, який  містить  норми, спрямовані на  регулювання  трудових відносин;
	в) будь-який нормативний акт, який містить норми, спрямовані на регулювання відносин.
	5. Які з перелічених функцій є функціями фінансів підприємств?
	а) стимулююча, контрольна;
	б) розподільча, контрольна;
	в) формування фінансових ресурсів, контрольна;
	г) фіскальна, розподільча.
	6. Державний бюджет, цільові державні фонди, фонди соціального страхування відносять до:
	а) централізованих грошових фондів;
	б) децентралізованих грошових фондів;
	в) спеціальних грошових фондів;
	г) загальнодержавних грошових фондів.
	7. Ринкова вартість всіх кінцевих благ, вироблених у країні протягом року,– це:
	а) валовий внутрішній продукт;
	б) чистий внутрішній продукт;
	в) національний дохід;
	г) чистий національний продукт.
	8. Ринкова вартість всіх кінцевих благ, вироблених у певній країні протягом року, за мінусом амортизаційних відрахувань, – це:
	а) валовий внутрішній продукт;
	б) чистий внутрішній продукт;
	в) національний дохід;
	г) чистий національний продукт.
	9. Загальне число вантажів, які перевозяться на підприємстві за відповідний проміжок часу, це:
	а) вантажообіг;
	б) вантажооборот;
	в) транспортний шлях.
	10. При послідовному русі предметів праці у виробництві:
	а) кожна наступні операція починається відразу після закінчення попередньої;
	б) усі операції здійснюються паралельно;
	в) мінімальні втрати на чекання наступних операцій;
	г) наступна операція починається після закінчення обробки усієї партії на попередній операції;
	д) великі втрати часу на чекання наступних операцій.
	11. Об’єкт теорії організації -‐ це
	а) технологія організаційної діяльності та управління (правила, процедури, цикли, комунікації, вирішення протиріч, конфліктів, композиція, типізація, класифікація);
	б) регульовані  та  самоорганізаційні  процеси,  які  відбуваються  в  суспільних організаційних системах;
	в) набір теоретико-‐пізнавальних і логічних принципів, а також наукового (формально-‐логічного, математичного,  статистичного,  власне  організаційного) інструментарію  для  дослідження системи організаційних відносин;
	г) основні методи, категорії, поняття, що розкривають сутність науки, характер організаційної діяльності.
	12. Який метод реалізується через уявне виділення істотних властивостей і зв’язків предмета, відмова від часткового, що дозволяє виявити в чистому вигляді основу явищ, які вивчаються?
	а) абстрактно-‐аналітичний метод;
	б) статистичний метод;
	в) порівняльний метод;
	г) індуктивний метод.
	13. Залежно від рівня управління виділяють менеджерів:
	а) Вищого, середнього і найнижчого рівнів.
	б) Вищого, середнього, нижчого і найнижчого рівнів.
	в) Вищого і середнього рівнів.
	г) Вищого і найнижчого рівнів.
	14. Об'єкт управління – це…
	а) Людина чи група людей, якими управляють.
	б) Апарат управління.
	в) Люди, які займаються управлінням.
	г) Люди, які виконують певні завдання.
	15. До внутрішнього середовища організації належать:
	а) постачальники,  трудові  ресурси,  закони  і  заклади  державного регулювання,  споживачі, конкуренти.
	б) цілі, кадри, завдання, структура, технологія, організаційна культура.
	в) стан економіки, зміни у політиці, соціальна культура, НТП, технології, групові інтереси, міжнародне середовище.
	г) персонал і організаційна культура.
	16. Що слід розуміти під місією організації?
	а) основні завдання організації.
	б) основні функції організації.
	в) основні види робіт організації.
	г) чітко виражену причину існування організації.
	17. Яка ситуація характерна для ринку монополії?
	а) на ринку діє велика кількість постачальників, кожен з яких пропонує фірмове взуття за подібними цінами;
	б) у місті є лише одна перукарня, яка стриже волосся;
	в) декілька великих фірм функціонує на ринку автомобільних шин;
	г) на ринку діє єдиний постачальник телекомунікаційних послуг.
	18. Що таке диверсифікація ризику?
	а) метод запобігання втрат;
	б) спосіб максимізації виграшу;
	в) метод зниження ризику через розподіл його між декількома ризиковими товарами;
	г) метод аналізу ризику.
	19. Неповноцінні гроші – це:
	а) гроші, які знецінюються;
	б) гроші, які виготовлені не з дорогоцінного металу;
	в) грошові знаки, які не розмінюються на дорогоцінний метал;
	г) гроші, які емітуються для фінансування витрат державного бюджету
	20. При оплаті товарів гроші виконують функцію:
	а) засобу обігу;
	б) світових грошей;
	в) міри вартості;
	г) засобу нагромадження
	ІІ ВАРІАНТ
	1. Ефективність виробництва визначається:
	а) кількістю економічних благ, вироблених в суспільстві за рік;
	б) співвідношенням інвестиційних благ до споживчих благ;
	в) співвідношенням результатів та витрат ресурсів в суспільстві за рік;
	г) співвідношенням якості товарів та послуг до їх кількості.
	2. Основними перевагами ринкової економіки є:
	а) забезпечення ефективного розподілу ресурсів та економічної свободи;
	б) рівномірний розподіл особистих доходів і забезпечення повної зайнятості;
	в) забезпечення стабільності цін і справедливого розподілу особистих доходів;
	г) ліквідація дискримінації і зведення до мінімуму забруднення навколишнього середовища.
	3. Галузі права розмежовуються:
	а) за предметом і методом;
	б) за джерелами і принципами;
	в) за принципами і цілями.
	4. Предметом трудового права є:
	а) будь-які відносини, пов’язані з працею людини;
	б) тільки індивідуальні трудові правовідносини;
	в) трудові та інші, тісно пов’язані з трудовими, правовідносини
	5. Державний бюджет, цільові державні фонди, фонди соціального страхування відносять до:
	а) централізованих грошових фондів;
	б) децентралізованих фондів;
	в) спеціальних грошових фондів;
	г) загальнодержавних фондів.
	6. Прогнозування, планування, інвестування, кредитування, оподаткування, система розрахунків, страхування, оренда, лізинг – це:
	а) фінансові методи;
	б) фінансові важелі;
	в) правове забезпечення;
	г) нормативне забезпечення.
	7. Ринкова вартість всіх кінцевих благ, вироблених у певній країні протягом року, за мінусом амортизаційних відрахувань і непрямих податків – це:
	а) валовий внутрішній продукт;
	б) чистий внутрішній продукт;
	в) національний дохід;
	г) чистий національний продукт.
	8. Амортизація – це:
	а) чисті інвестиції;
	б) чистий імпорт;
	в) кошти на задоволення особистих потреб;
	г) відрахування на споживання капіталу.
	9. Масове виробництво має такі риси:
	а) випуск продукції партіями;
	б) значна частка ручних робіт;
	в) виготовлення стандартної продукції у великих обсягах;
	г) обмежена номенклатура виробів.
	10. Організація праці – це:
	а)  сукупність  функцій,  направлених на зниження витрат виробництва;
	б)  певний   порядок   побудови   і здійснення трудового процесу;
	в) система управління фінансовими і матеріальними ресурсний.
	11. При застосуванні якого методу як об’єкти дослідження обираються схожі організації?
	а) абстрактно-‐аналітичний метод;
	б) статистичний метод;
	в) порівняльний метод;
	г) індуктивний метод.
	12. Предмет теорії організації – це…
	а) організаційні відносини, тобто зв’язки і взаємодії між різного роду цілісними утвореннями та їх структурними складовими, а також процеси і дії організуючої та дезорганізуючої спрямованості;
	б) сукупність організаційної системи, організації, структури організації, місії, мети організації, лідерства, формальних і неформальних організацій, законів організації, організаційної культура;
	в) набір теоретико-пізнавальних і логічних принципів, а також наукового (формально- логічного, математичного, статистичного, власне організаційного) інструментарію для дослідження системи організаційних відносин;
	г) процеси організації та самоорганізації соціальних систем, закономірності тенденцій організаційного розвитку, динаміка різних соціальних явищ та подій.
	13. Які основні підходи до управління існують в державах з розвинутою ринковою економікою?
	а) системний підхід.
	б) процесний підхід.
	в) системний та ситуаційний підходи.
	г) процесний, системний та ситуаційний підходи.
	14. Що таке процесний підхід до управління?
	а) Сукупність безперервних взаємопов'язаних дій, які виконуються в певній послідовності.
	б) Сукупність безперервних операцій і процедур.
	в) Безперервне виконання операцій і процедур.
	г) Безперервне виконання планових завдань.
	15. До зовнішнього середовища прямої дії належать:
	а) стан економіки, зміни у політиці, соціальна культура, НТП, технології, групові інтереси, міжнародне середовище
	б) постачальники, трудові ресурси, закони і заклади державного регулювання, споживачі, конкуренти.
	в) цілі, кадри, завдання, структура, технологія.
	г ) плани, прогнози, організаційна структура, мотивація, контроль.
	16. До зовнішнього середовища організації непрямої дії належать:
	а) стан економіки, зміни у політиці,соціальна культура, НТІІ, технології, групові інтереси, міжнародне середовище.
	б) постачальники, трудові ресурси, закони і заклади державного регулювання, споживачі, конкуренти.
	в) цілі, кадри, завдання, структура, технологія.
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