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Напрям підготовки: 073 Менеджмент 

Форма проведення                            тести 

Тривалість проведення                     1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:           40 балів 

Критерії оцінювання:   Тест складається  з  40 тестових завдань  

в середовищі Moodle* 

Перелік допоміжних матеріалів:      матеріали ЕНК «ІКТ в управлінні та бізнесі» 

 

* кожен тест оцінюється у 1 бал максимально 

При  тестуванні онлайн оцінка обраховується: 

  для тестів, які передбачають одну правильну відповідь (формату «один з 

багатьох» та «так або ні») 1 бал виставляється, якщо відповідь правильна, у 

протилежному випадку виставляється оцінка 0 балів; 

 за тест, який передбачає декілька правильних відповідей (формат 

«декілька з багатьох», «відповідність») оцінка розраховується на пропорційній 

основі. Якщо, наприклад, в тесті передбачено дві правильні відповіді, то 1 бал 

виставляється, якщо студент навів обидві правильні відповіді, якщо одну 

правильну і одну неправильну – то оцінка за тест 0,5 балів, якщо ж обидві 

відповіді студента неправильні – тест оцінюється у 0 балів). Аналогічно для 3 

відповідей – кожна оцінюється у 0,33 бали і помилки враховуються відповідно 

 

Перелік тем, які виносяться на іспит: 

1. Автоматизація робочого місця менеджера. Прикладне та професійне 

програмне забезпечення.  

2. Аналіз даних та пошук розв’язку в задачах управління та бізнесу. 

3. Зведені таблиці та таблиці підстановки,  підбір оптимальних параметрів в 

задачах управління. 

4. Побудова функцій та формул в бізнес-задачах. 

5. Робота з інструментами пошуку рішення при розв’язанні оптимізаційних 

задач менеджменту. 

6. Проектування баз даних в менеджерських задачах. 

7. Проектування складних запитів в бізнес задачах. 

8. Технологія складання звітних документів в середовищі систем 

управління базами даних. 

9. Інструменти системи ділової графіки.  



10. Засоби подання матеріалів за допомогою систем ділової графіки для 

бізнес-рішень. 

11. Інфографіка та інтерактивні інтелектуальні карти в бізнес-задачах. 

12.  CRM-системи, IVR-системи, XRM-системи. 

13. Комплексні системи управління підприємствами. Програмні продукти 

для аналітики та моніторингу. Програмне забезпечення управління 

проектом. Технологія проведення он-лайн зустрічей. 

14. Автоматизація бізнес-процесів на підприємствах. Програмне 

забезпечення для малого бізнесу. Інтернет-комерція. 
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