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фахового вступного випробування для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень
«спеціаліст» або освітні ступені «бакалавр»/«магістр» спеціальностей будь-якої галузі
знань і вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр»
за освітньою програмою «Адміністративний менеджмент»
1. Цілеспрямований вплив особи, наділеної функціями й компетентністю керівника, на
поведінку інших людей, що базується на формальних посадово-функціональних
відносинах, – це:
А керівництво
С управління
В лідерство
D нічого з зазначеного
2. Договір, укладений державним замовником від імені держави з суб’єктом
господарювання має назву:
А цивільно-правовий договір
С господарський договір
В державний контракт
D немає вірної відповіді
3. Юридична особа – це:
А громадянин з юридичною освітою
В організація, створена і зареєстрована
у встановленому порядку

С викладач вищого юридичного
навчального закладу
D немає вірної відповіді

4. Управлінські рішення – це:
А основна форма впливу менеджера на С результат діяльності менеджера
об’єкт управління з метою
досягнення поставлених цілей
В форма діяльності менеджера з метою D форма керівництва організацією
отримання прибутку
5. Для підбору резерву керівників необхідно враховувати:
А професійні якості
С стать
В вік
D сімейний стан
6. Для відбору кандидатів на вакантну посаду використовуються такі методи:
А аналіз професіонального резюме
С психологічне тестування
В інтерв’ю
D всі відповіді вірні
7. За формою власності підприємства можуть бути:
А приватні, унітарні та державні
С приватні, комунальні та державні
В комунальні, казенні та змішані
D немає вірної відповіді
8. Основна відмінність між господарськими товариствами різних видів полягає у:
А кількості учасників
С обсягу юридичної відповідальності
В порядку державної реєстрації
D спрямуванні і змісті діяльності

9. До категорії господарських товариств належить такий суб’єкт підприємницької
діяльності:
А повне товариство
С комунальне підприємство
В корпорація
D державне підприємство
10. Суб’єктами господарювання не є:
А державні підприємства
В господарські товариства

С органи влади
D комунальні підприємства

11. Визнання заслуг працівника виражається через:
А підвищення в посаді
С надання додаткової відпустки
В підвищення заробітної плати
D всі відповіді вірні
12. Управління персоналом включає все, що пов’язано з:
А кадрами
С придбанням ресурсів
В технологічним процесом
D всі відповіді вірні
13. Носієм функцій з управління персоналом виступають:
А весь персонал організації
С керівники функціональних і виробничих
підрозділів
В менеджери з персоналу
D вище керівництво, керівники
функціональних і виробничих підрозділів
спільно зі службою управління персоналом
14. Не можуть бути зареєстровані як фізичні особи – підприємці:
А економісти та юристи
С недієздатні особи
В особи, які не досягли 21-річного віку D немає вірної відповіді
15. Стиль керівництва, який характеризується низьким ступенем прояву влади та
особистісного впливу керівника, високим рівнем довіри, орієнтацією на
взаємодопомогу, майже повною свободою підлеглих у визначенні цілей і контролі
власної роботи, – це:
А демократичний
С авторитарний
В ліберальний
D жодна з зазначених відповідей
16. Закон попиту припускає, що:
А перевищення пропозиції над попитом С крива попиту має позитивний нахил
викликає зниження ціни
В якщо доходи в споживачів ростуть, D коли ціна товару падає, обсяг попиту
вони як правило купують більше
зростає
товарів
17. Загальний поділ праці передбачає:
А поділ праці на підприємстві
В поділ праці між підприємствами

С поділ суспільного виробництва на галузі
національної економіки
D поділ праці між галузями промисловості

18. Якщо товари А і Б — взаємозамінники, то збільшення ціни товару А викличе
А збільшення обсягу попиту на товар Б С збільшення попиту на товар Б
В зменшення обсягу попиту на товар Б
D зменшення попиту на товар Б
19. Ринки досконалої і монополістичної конкуренції мають наступну загальну рису:
А випускаються диференційовані
С випускаються однорідні товари
товари

В на ринку оперує багато покупців і
продавців

D ринкова поведінка кожної фірми
залежить від реакції її конкурентів

20. Олігополія - це ринкова структура, де діє:
А велика кількість конкуруючих фірм,
С
що виробляють однорідний продукт
В велика кількість конкуруючих фірм,
D
що виробляють диференційований
продукт
21. Головні завдання підприємства полягають у:
А задоволенні потреб ринку з метою
С
одержання прибутку
В ефективному використанні основних
фондів і оборотних засобів

невелика кількість конкуруючих фірм
тільки одна велика фірма

підвищенні продуктивності праці і
ефективному використанні системи
мотивації праці
D підвищення якості продукції, що
випускається

22. Найпростішою формою об’єднання підприємства є:
А концерн
С асоціація
В корпорація
D холдинг
23. Головними елементами державної системи підтримки підприємницької діяльності є:
А вихід економіки з кризи і стабілізація С формування дієвої ринкової
економічної ситуації
інфраструктури
В створення сприятливих умов для
D забезпечення правових гарантій свободи
зовнішньоекономічної діяльності
підприємницької діяльності
24. Головними нормативно-правовими документами, що регулюють підприємницьку
діяльність в Україні, є:
А Господарський кодекс
С ліцензія
В статут
D патент
25. Галузева структура промисловості характеризується:
А співвідношенням між окремими
С диференціацією промисловості на галузі
галузями промисловості
В складом галузей, їх кількісними
D немає вірної відповіді
співвідношеннями та взаємозв’язками
між ними
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