
«Менеджмент» 

 
Що означає термін «менеджмент» і з якої мови він походить: 

+З англійської мови і означає керувати, стояти на чолі, завідувати, бути 

здатним впоратися з будь-якою проблемою 

З німецької мови і означає керувати, завідувати будь-чим 

З англійської мови і означає керувати, завідувати будь-чим 

З російської і означає завідувати будь-чим 

 

Що означає термін «менеджер»:   

Менеджер - це організатор колективу 

Менеджер - це керівник трудового колективу 

Менеджер - це керівник, який добре знає економіку 

+Менеджер - це професійний керівник, який добре орієнтуєтеся в ринкових 

відносинах 

 

Хто такий підприємець: 

+Це людина, яка готова йти на ризик, новаторство, примноження багатства 

Це людина, яка ризикує своїм майном для створення чогось нового  

Це людина, яка завжди ризикує 

Це людина, яка створює матеріальні цінності 

 

Що слід розуміти під терміном «менеджмент»: 

Термін «менеджмент» означає керувати якоюсь системою 

Під терміном «менеджмент» розуміють управління якоюсь економічною 

системою 

+Термін «менеджмент» походить від англійського «manage» і означає 

керувати, управляти, завідувати, стояти на чолі 

Під терміном «менеджмент» розуміють завідувати та керувати якоюсь 

системою  

 

Що є об'єктом вивчення менеджменту: 

Окремі підрозділи організацій 

Фінансові процеси 

Матеріальні процеси 

+Організації та процеси, які в них здійснюються 

 

Школа наукового управління отримала свій розвиток у: 

+1885-1920 рр.   

1900-1950рр.         

1930-1950 рр. 

1950-1988рр. 

 

«Батьком» школи наукового управління вважаються: 



А Файоль 

Е.Мейо   

+Ф.Тейлор 

М.Фоллет 

 

Адміністративна (Класична) школа управління отримала свій розвиток у: 

+1900-1950 рр. 

1885-1920рр. 

1930-1950 рр. 

1950-1988рр. 

 

Найвідомішим представником адміністративної (класичної) школи 

управління є: 

Ф. Тейлор 

+А. Файоль 

Е. Мейо 

М. Фоллет 

 

Школа людських стосунків в управлінні отримала свій розвиток у: 

+1930-1950 рр. 

1900-1950 рр. 

18854920рр.   

1950-1988рр. 

 

Якщо управління розглядається не як серія розрізнених дій, а як єдиний 

процес впливу на організацію, то ми маємо справу з: 

Системним підходом 

Ситуаційним підходом 

+Процесним підходом        

Поведінським підходом        

 

Підхід, який вимагає прийняття оптимального рішення, що залежить від 

співвідношення взаємодіючих факторів - це: 

+Ситуаційний підхід 

Системний підхід   

Процесний підхід 

Поведінський підхід 

 

На чому базується системний підхід до управління: 

+На використанні теорії систем 

На використанні принципів менеджменту 

На використанні закономірностей управління 

На використанні сучасних методів менеджменту 

 

Що слід розуміти під принципами менеджменту: 



Вихідні  положення,  за допомогою яких  вирішуються виробничі завдання 

Норми поведінки людей в процесі виконання своїх функцій   

+Правила, вихідні положення і норми поведінки, якими керуються органи 

управління в процесі управління системами 

Положення про діяльність органів управління 

 

Що передбачають принципи менеджменту: 

Територіальні аспекти управління 

Стан та розвиток системи управління 

Територіальні аспекти процесів управління 

+Тимчасові і територіальні аспекти процесів управління, а також мати 

правове оформлення 

 

Зведення правил, норм поведінки, установок, які створюються людьми і 

якими керуються органи управління та окремі працівники відноситься до:  

Економічних законів   

Методів менеджменту 

Законів управління    

+Принципів менеджменту 

 

Як слід розуміти термін «принцип»: 

Основні завдання 

Основні функції   

Основні методи впливу на людей 

+Начало, основа поведінки, основне правило 

 

Що є підґрунтям управління будь-якою системою: 

+Принципи, які відображають ринкові умови господарювання 

Методи менеджменту 

Функції менеджменту 

Фінансові ресурси 

 

В якому порядку реалізуються  основні  (загальні)  функції управління: 

Організація, планування, контроль, мотивація 

Планування, організація, контроль, мотивація         

+Планування, організація, мотивація, контроль        

Організація, контроль, мотивація, планування      

 

Що повинні відображати функції менеджменту: 

Основні закономірності управління системами 

+Відносини, які складаються між керуючою та керованою системами 

Основні властивості, зв'язки та відносини управління 

Основні завдання керуючої та керованої системи 

 

Які функції менеджменту слід вважати загальними: 



Контролю і організації 

Планування і мотивації 

Організація і контроль   

+Планування, організація, мотивація та контроль     

 

Хто розподіляє функції управління в організації: 

Спеціалісти 

Робітники 

+Керівник організації 

Спеціалісти та робітники 

 

Економічні методи  менеджменту ґрунтуються на використанні: 

Економічних інтересів кожної особи 

+Економічних інтересів колективу і особи 

Матеріальних інтересів тільки колективу 

Матеріальних інтересів тільки особи 

 

Методи менеджменту - це: 

Форма впливу на людей для отримання великих прибутків 

Засіб впливу на персонал 

Засоби впливу на об'єкти управління 

+Засоби   впливу  керуючої  системи   на  керовану   з  метою досягнення 

певних цілей 

 

Визначте суб’єкт управління: 

Людина або група людей, що мають владу і певні знання про управління 

+Людина або група людей, що здійснюють управлінський вплив 

Учасники управління системою 

Керівники інституційного рівня менеджменту та їх підлеглі 

 

Що об’єднує суб’єкт та об’єкт управління? 

+Спільна мета діяльності 

Партнерство та спільність життєвих поглядів 

Спільне місце їхньої діяльності 

Горизонтальний поділ праці 

 

Як можна описати менеджмент з функціональних позицій? 

Процеси стратегічного, тактичного, оперативного планування та 

попереднього, поточного і підсумкового контролю 

Процеси постановки цілей, планування, організації, мотивації 

Процеси планування, організації, контролю та регулювання 

+Циклічний процес планування, організації, мотивації та контролю 

 

Чому рівні менеджменту представлені у вигляді піраміди? 

Для полегшення призначення управлінців на посади 



Для відображення значення кожного рівня управління 

+Для характеристики чисельності апарату управління на різних рівнях 

Для відображення ролей менеджерів 

 

У найпростішому випадку рішення – це: 

+Вибір альтернативи 

Вибір місії 

Оцінка ситуації 

Метод контролю за діяльністю підлеглих 

 

Чому необхідно здійснювати контроль за виконанням управлінських рішень? 

Щоб вчасно виявити і покарати винних у їх неефективному виконанні 

Щоб виконавці боялися і добре їх виконували 

Тому, що є працівники, які за контроль отримують гроші, і вони контролюють 

усе 

+Щоб своєчасно виявити відхилення у виконанні рішень і вжити відповідних 

заходів 

 

У результаті вертикального поділу праці утворюються: 

Неформальні групи 

Виробничі підрозділи 

Функціональні підрозділи 

+Рівні менеджменту 

 

До характерних ознак управлінських завдань відносять: 

Невизначеність чи суперечливість умови 

Обмежені часові межі вирішення 

Відсутність достатньої інформації про можливі способи вирішення 

+Усі відповіді вірні 

 

На що переважно спрямовані функції менеджменту? 

На задоволення соціальних потреб колективу 

На виконання виробничих завдань 

На досягнення відповідних фінансових  показників діяльності організації 

+На досягнення певної мети організації 

 

Як слід розуміти функцію планування? 

Визначення способів і засобів виконання завдань всіма підрозділами в 

організаційній структурі 

Встановлення цілей організації на стратегічну та тактичну перспективу 

+Встановлення цілей та завдань розвитку об’єктів управління, визначення 

шляхів, засобів та термінів їхнього досягнення 

Визначення термінів виконання завдань, виконавців та взаємозв’язків між 

виконавцями 

 



Планування в управлінні підприємством: 

+Є однією із найважливіших функцій менеджменту незалежно від сфери 

діяльності організації 

В умовах ринкової економіки має другорядне значення, а важливе лише для 

підприємств командно-адміністративної економіки 

Потрібне лише для великих організації, які функціонують у сфері 

матеріального виробництва 

В сучасних умовах не потрібне взагалі 

 

Уперше планування та інші  функції менеджменту описав: 

М. Портер 

+ А. Файоль 

Г. Форд 

А.Маслоу 

 

Планування як функція менеджменту повинна застосовуватись: 

Лише у великих організаціях 

+В усіх формальних організаціях 

Тільки в комерційних організаціях 

Тільки у неформальних організаціях, якщо цього вимагають обставини 

 

Першим етапом процесу планування є: 

Аналіз внутрішнього середовища 

Аналіз альтернатив 

Оцінка зовнішнього середовища 

+Постановка мети 

 

Стратегія організації розробляється: 

На поточний момент і гнучко змінюється 

На короткотерміновий період 

На середньотерміновий період 

+На довготривалий період 

 

Стратегічне планування входить до компетенції менеджерів: 

Управлінського рівня 

Технічного рівня 

+Інституційного рівня 

Технічного та інституційного рівня 

 

Організація взаємодії як функція менеджменту – це: 

Розподіл повноважень менеджерів на основі горизонтального поділу праці 

Встановлення постійних взаємовідносин між ланками управління 

Визначення певного порядку в системі управління 

+Процес формування управлінської структури організації 



 

Централізація та децентралізація особливо важливі в процесі: 

+Організації взаємодії 

Контролю 

Мотивації 

Планування 

 

Повноваження визначають: 

Форму впливу на підлеглих для досягнення цілей організації 

+Право використовувати матеріальні і людські ресурси для виконання 

виробничих завдань 

Розмір оплати праці та місце в організації 

Здатність приймати непопулярні рішення 

 

Влада – це: 

Здатність впливати на працівників на засадах особистих якостей 

+Можливість впливати на працівників на засадах отриманих за посадою 

повноважень 

Поведінка однієї особи, яка змінює ситуацію 

Можливість використовувати ресурси організації 

 

Що утворює структуру управління організацією? 

Сукупність лінійних органів управління 

+Сукупність лінійних і функціональних служб 

Сукупність функціональних служб 

Сукупність управлінських підрозділів в межах певного рівня менеджменту 

 

Що належить до елементів організаційних структур управління? 

Взаємозв’язки, що виникають внаслідок горизонтального поділу праці 

Тільки функціональні підрозділи управління організацією 

Лише система взаємозв’язків між органами управління 

+Органи  всіх  систем  управління  організацією  та взаємозв’язки між ними 

 

Як слід розуміти організаційну структуру управління? 

Супідрядність управлінських взаємозалежних ланок управління 

+Склад і супідрядність взаємозв’язаних управлінських ланок та керівників, 

які забезпечують реалізацію функцій менеджменту 

Склад ланок управління організацією 

Система взаємозв’язків між менеджерами управлінського та технічного рівня 

менеджменту організації, які виникають в процесі виробничої діяльності 

 

У якій структурі управління найвищий рівень централізації? 

+Лінійній 

Матричній 

Мережевій 



Проектній 

 

Яка структура управління передбачає створення функціональних служб при 

лінійних керівниках? 

Лінійна 

+Лінійно-штабна 

Матрична 

Функціональна 

 

Стимули − це: 

+Спонукання до дії, викликані зовнішніми факторами 

Спонукання до дії, викликані внутрішніми факторами 

Спонукання до дії, викликані зовнішніми та внутрішніми факторами 

Вірна відповідь відсутня 

 

Мотиви − це: 

Спонукання людини до трудової діяльності 

Зовнішні спонукання робітника до конкретного виду трудової діяльності 

+Внутрішні спонукання працівника, що базуються на його особистих 

інтересах та потребах 

Вірна відповідь відсутня 

 

Основними групами теорій мотивації у менеджменті є: 

Гігієнічні та процесуальні 

Змістовні, ситуаційні, неокласичні 

Процесуальні та поведінкові 

+Змістовні та процесуальні 

 

Теорія мотивації А.Маслоу передбачає: 

Необхідність задоволення потреб людини високою заробітною платою та 

іншими матеріальними стимулами 

Задоволення лише фізіологічних потреб 

+Задоволення поетапно первинних і вторинних потреб людини 

Задоволення насамперед потреб у владі, успіху та причетності 

 

Поняття “гігієнічні фактори” впливу на поведінку працівників запровадив: 

+Ф.Герцберг 

А.Файоль 

Е.Мейо 

М.Портер 

 

Модель Портера-Лоулера: 

+Стосується процесуальних теорій мотивації 

Стосується змістовних теорій мотивації 

Не має жодного стосунку до менеджменту 



Не має жодного стосунку до теорій мотивації 

 

В чому полягає внесок Ф.Герцберга в розвиток менеджменту? 

Розробив теорію справедливості 

Розробив ієрархію людських потреб 

+Визначив гігієнічні та мотиваційні фактори впливу на працівників 

Є автором теорії очікувань 

 

Суб'єктивна оцінка індивідом співвідношення отриманої ним винагороди і 

витрачених зусиль і порівняння цього з винагородою інших людей, що 

виконують аналогічну роботу − це основне положення теорії: 

Очікувань 

+Справедливості 

Постановки цілей 

Надбаних потреб 

 

Контроль у менеджменті необхідний: 

Тільки у великих комерційних структурах 

На підприємствах виробничої сфери 

Переважно у неформальних організаціях 

+В усіх формальних організаціях 

 

Контроль – це: 

Метод менеджменту 

+Функція менеджменту 

Принцип менеджменту 

Суб’єкт менеджменту 

 

Коли здійснюється поточний контроль в організації? 

До фактичного початку виконання певних робіт 

Після виконання певних робіт 

+У ході проведення певних робіт 

Всі відповіді вірні 

 

Коли здійснюється заключний контроль в організації? 

Після проведення всіх необхідних економічних розрахунків 

До фактичного початку виконання робіт 

У ході проведення певних робіт 

+Після виконання запланованих робіт 

 

До видів контролю не належать: 

+Матричний 

Фінансовий 

Поточний 

Централізований 



 

Заходи контролю відбуваються в такій послідовності: 

Фінансовий, маркетинговий, виробничий 

Початковий, вибірковий, підсумковий 

+Попередній, поточний, завершальний 

Централізований, децентралізований 

 

Який контроль здійснюється для оцінювання правильності виконання роботи 

підлеглими і узгодження розміру винагороди з результатами роботи? 

Попередній 

+Підсумковий 

Поточний 

Спрямовуючий 

 

Що являється об’єктивною основою функції «координація»? 

Управляюча система 

+Управляюча система, так і система якою управляють 

Виробнича система 

Координація 

 

Про яку категорію йде мова: «… вид діяльності, що являє собою вплив 

керівника на підлеглих таким чином, щоб вони виконували роботу для 

досягнення цілей організації»? 

+Регулювання 

Функціонування 

Забезпечення 

Координація 

 

 Яка функція, являє собою процес управління, що здійснюється за допомогою 

методів формального і підсиленого впливу? 

Мотивації 

Контролю. 

Планування 

+Регулювання 

 

Хто являється невід’ємним елементом функції регулювання: 

Посадовці 

Пенсіонери 

+Люди 

Влада 

 

Яку назву має вид регулювання,  спрямоване  на регламентацію загально 

організаційного характеру, через встановлення визначених соціальних 

правил, точних розпоряджень до дії, поведінки людей на підприємстві? 

Конструктивне 



+Стабілізуюче 

Розпорядницьке 

Дисциплінарне 

 

Дайте визначення категорії «розпорядницьке регулювання - …» 

+Це процес безпосереднього впливу з боку керівника по відношенню до 

виконавця 

Впорядкування посадових осіб 

Жодна відповідь не правильна 

Контроль за виконанням обов’язків 

 

На які два підвиди поділяється стабілізуюче регулювання? Такими видами є: 

Конструктивне та безпосереднє регулювання 

+Безпосереднє та інструктивне регулювання 

Інструктивне та практичне регулювання 

Дисциплінарне та практичне регулювання 

 

До якого з видів дисциплінарного регулювання можна віднести підписання 

наказу про заохочення чи покарання конкретного співробітника?  

+Розпорядницького впливу 

Нормуючого впливу  

Регламентуючого впливу 

Забезпечуючого впливу  

 

З чого починається виконання оперативних планів і завдань? 

+Конкретизація оперативних планів у формі завдань та доведення 

оперативних планів до виконавців  

Доведення оперативних планів до виконавців 

Створення менеджером умов для виконання оперативних завдань 

Забезпечення виконавця матеріальними засобами 

 

Виберіть  прізвища дослідників, які вперше у -х роках застосували термін 

«теорія комунікації» у власних математичних розрахунках: 

В. Глушков,  Н. Вінер  

К. Шенок, А. Енштейн 

+У. Вівер, К. Шенон 

В. Глушков  Н. Вівер 

 

Як називається особа, що генерує, збирає і передає інформацію: 

+Відправник 

Позивач  

Експерт  

Отримувач 

 



Яку назву має процес перетворення ідей у символи, зображення, рисунки, 

форми, звуки, мову: 

Повідомлення  

+Кодування  

 Інформація  

Декодування 

 

До базових типів повідомлень в межах низхідних комунікацій належать: 

Звіт про фінансові результати  

Баланс   

+Посадові інструкції та накази  

Звіт про рух грошових коштів 

 

Як називається обмін повідомленнями між членами однієї групи або 

співробітниками рівного рангу?  

Вертикальна комунікація  

+Горизонтальна комунікація 

Послідовна комунікація  

Вибіркова комунікація 

 

Як називається перешкода на шляху ефективної комунікації, яка полягає у 

різному тлумаченні змісту одного і того самого повідомлення його 

відправником і одержувачем: 

+Семантичний бар’єр  

Бар’єр взаєморозуміння 

Стилістичний бар’єр  

Логічний бар’єр 

 

Спілкування працівників організації між собою з приводу визначення цілей, 

розподілу завдань, обговорення способу виконання роботи, розв’язання 

проблем, коригування дій, призначення винагород – це…:  

Неформальні комунікації   

+Міжособові комунікації  

Висхідні комунікації  

Діагональні комунікації 

 

Яку назву має вид комунікації, який існує між різними управлінськими 

рівнями, але не у формі прямого підпорядкування і використовується з метою 

узгодження дій лінійних і функціональних або штабних керівників: 

Неформальні комунікації 

Міжособові комунікації  

Висхідні комунікації  

+Діагональні комунікації 

 



Виберіть, які три аспекти комунікацій виокремлюють у практиці 

менеджменту: 

Відносний, семантичний, прагматичний  

Технічний, семантичний, спекторальний 

+Теоретичний, семантичний, спекторальний  

Технічний, семантичний, прагматичний 

 

Про яку категорію йде мова: «… здатність впливати на поведінку окремих 

осіб чи робочої групи особистими якостями, які відповідають зовнішнім і 

внутрішнім потребам групи»: 

+Лідерство  

Керівництво 

Менеджер 

Експерт 

 

Яка влада пов'язана із здатністю керівника впливати на підлеглих завдяки 

особистій привабливості, наявності сильних особистісних якостей: 

+Влада харизми 

Влада інформації  

Влада переконання  

Експертна влада 

 

Назвіть слабкі сторони влади примусу: 

Недовіра працівників до керівництва  

Недовіра інших організацій  

Незадоволення працівників роботою  

+Вплив через страх 

 

Хто являється основоположником «управлінської решітки» стилів 

керівництва? 

Р.Лайкерт  

Ф.Фідлер, Р.Лайкерт  

К.Мак-Грегор  

+Р.Блейк і М.Мутон 

 

Вкажіть, при якому стилі керівництва, керівники структурних підрозділів 

наділені певною самостійністю у прийнятті рішень, згідно покладених 

обов’язків: 

+Демократичний  

Авторитарний  

Бюрократичний  

Патріархальний 

 



Визначте, при якому стилі керівництва, керівник сам визначає групові цілі та 

сам приймає управлінські рішення: 

Демократичний  

+Авторитарний  

Бюрократичний  

Патріархальний 

 

Назвіть прізвище розробників критеріїв оцінки ситуації «підлеглий-

керівник»: 

+В.Врум і Ф.Йєттон  

Дж.Мітчел і Х.Хаус  

П. Херсі і К.Бланшар  

Р.Блейк і Дж. Моутон 

 

Виберіть назву підходу, який стверджує, що лідером може стати людина, яка 

має певний набір особистих якостей і здатна організувати інших до 

високопродуктивної праці 

+Харизматичний  

Синтетичний 

Ситуаційний 

Перманентний 

 

Вкажіть назву підходу, що ґрунтується на аналізі лідерських якостей, 

необхідних керівникові для ефективного керування  

Синтетичний 

Поведінковий  

Ситуаційний  

+Особистий 

 

Як називається показник сукупної результативності, який характеризує 

загальний ефект (віддачу) від використання всіх наявних ресурсів та витрат:  

+Ефективності менеджменту  

Планових витрат  

Індексу людського розвитку  

Коефіцієнт використання трудового часу 

 

Як називається ефективність, що виражається загальною величиною ефекту, 

одержаного в результаті здійснення заходів удосконалення системи  

управління виробництвом? 

+Абсолютна  

Порівняльна  

Відносна 

Модульна 

 



Які групи показників використовують для оцінки ефективності системи 

управління: 

Відносні, порівняльні, абсолютні 

Відносні, продуктивності, абсолютні  

Абсолютні, продуктивності, економічності апарату управління  

+ Загальної результативності, продуктивності, економічності апарату 

управління 

 

Що відображає ступінь ефективності управління (Кeф): 

Активність торговельної політики  

Наявні і потенційні можливості 

Порівняльні переваги  

+Використання потенціальних можливостей підприємств 

 

Як називається показник, що характеризує відношення кількості прийнятих  

рішень при виконанні функції на вищих рівнях управління до загальної 

кількості прийнятих рішень при виконанні даної функції на всіх рівнях 

управління: 

Коефіцієнт цілеспрямованості структури управління 

Коефіцієнт обґрунтованості управлінських рішень  

+Показник ступеня централізації управлінських функцій  

Коефіцієнт формалізації праці менеджера 

 

До кількісних показників ефективності системи менеджменту організації 

належить: 

+Показник економії живої і уречевленої праці апарату управління  

Частка заробітної плати працівників апарату управління у собівартості 

продукції (послуг)  

Коефіцієнт формалізації праці менеджерів  

Темпи змін зростання прибутку підприємства 

 

Як називаються показники, що визначають питому вагу персоналу 

управління в загальній чисельності працюючих і загальному фонді оплаті 

праці, питому вагу витрат на управління в собівартості продукції? 

Загальної результативності  

Продуктивності  

Економії затрат часу  

+Показники економічності апарату управління 

 

Яка з перепон на шляху комунікацій не відноситься до бар’єрів 

міжособистісних комунікацій: 

Невміння слухання  

Незадовільна структура організації  

+Поганий зворотній зв’язок 



Невербальні перепони 

 

На якому з етапів процесу комунікації отримувач інформації переводить 

символи відправника в свої думки: 

Зародження ідеї  

Кодування  

Передача  

+Декодування 
 

Залежно від рівня управління виділяють менеджерів:          

Вищого, середнього і найнижчого рівнів  

+Вищого, середнього, нижчого і найнижчого рівнів 

Вищого і середнього рівнів   

Вищого і найнижчого рівнів 

 

Що об'єднує суб'єкт та об'єкт управління: 

Партнерство та однодумство 

Спільне місце їх діяльності 

+Спільна мета діяльності 

Спільне бажання отримувати прибутки 

 

Визначте, що таке об'єкт управління: 

+Людина чи група людей, якими управляють 

Апарат управління 

Люди, які займаються управлінням 

Люди, які виконують певні завдання 

 

Засновниками школи людських стосунків вважаються: 

М. Фоллет та А.Файоль 

А. Файоль та Г. Гант 

+М. Фоллет та Е. Мейо   

Ф. Тейлор та А. Файоль 

 

Фахівці в галузі менеджменту вважають, що управління існує: 

+З того часу, коли з'явилися перші організації 

З того часу, коли з'явилися гроші 

З того часу, коли утворилася київська русь 

З  того  часу,  коли  виникла потреба у  розподілі  функцій управління 

 

Які три підходи  до управління отримали  найбільше розповсюдження, 

починаючи з кінця -х років XX століття: 

Процесний, змістовний, мотиваційний підходи 

Системний, мотиваційний, поведінський підходи 

Ситуаційний, поведінський, змістовний підходи 

+Процесний, системний, ситуаційний підходи 



 

Школа наукового управління найчастіше пов’язана  науковими роботами: 

Д. Мак-Грегора 

Е. Мейо 

Р. Лайкерта 

+Ф. Тейлора 

 

Коли з'явилися перші друковані роботи, е яких була зроблена спроба 

наукового узагальнення менеджменту: 

+В кінці ХІХ-ХХ ст.   

На початку XX ст.   

На початку XIX ст.          

В кінці XVIII ст.  

 

На чому базуються принципи менеджменту: 

На законах, які діють в Україні 

+На  законах  розвитку суспільства і закономірностях управління   

На положеннях про підрозділи організацій 

На підзаконних актах 

 

Що мається на увазі під поняттям «основні принципи менеджменту»: 

+Правила, вихідні положення і норми поведінки, якими керуються органи 

управління в процесі управління системами 

Норми поведінки людей в процесі виконання своїх функцій 

Вихідні  положення,  за допомогою  яких  вирішуються  виробничі завдання 

Об'єктивно  діючі  закономірності  розвитку  суспільства та організації 

 

Що повинні відображати сучасні принципи менеджменту: 

Основні закономірності управління 

Основні зв'язки, які складаються в системі 

Основні відносини, які складаються в системі 

+Основні  властивості,  зв'язки   і  відносини  управління,  які складаються в 

системі 

 

Що передбачає дисципліна як принцип менеджменту: 

Виконання всіма працівниками поставлених завдань 

+Чітке дотримання адміністрацією підприємства і його персоналом 

укладеного колективного договору та контракту 

Виконання менеджерами поставлених завдань 

Виконання  працівниками  апарату  управління  поставлених завдань 

 

До загальних основних функцій менеджменту належать: 

Науковість, цілеспрямованість, послідовність 

+Планування, організація, мотивація, контроль  

Координація, складання звітів, контроль 



Організація, контроль та планування   

 

Що таке функції менеджменту: 

+Конкретний  особливий  вид діяльності,  що  визначає напрямки або стадії 

процесу управління 

Вид управлінської діяльності 

Стадії процесу управління 

Вид діяльності 

 

Хто використовує методи управління організацією: 

Економісти, товарознавці, інженери та технічні спеціалісти 

+Лінійні та функціональні керівники 

Лінійні керівники 

Лінійні керівники та спеціалісти 

 

Що слід розуміти під організаційно-розпорядчими методами: 

Засоби впливу на керовані системи 

+Засоби  впливу  на колективи  і окремих  працівників, які засновані  на 

використанні   об'єктивних   (організаційних) відносин між ними 

Методи впливу на окремих працівників, які не виконують свої завдання 

Методи впливу на окремих працівників 

 

Що таке соціально-психологічні методи менеджменту: 

Сукупність заходів впливу на поведінку трудових колективів   

+сукупність конкретних заходів впливу на процеси формування трудових 

колективів, їх розвиток, поведінку, структуру зв'язків   

Сукупність заходів, які сприяють всебічному розвитку окремих працівників   

Сукупність заходів  впливу на поведінку окремих працівників   

 

Економічні методи менеджменту — це: 

Методи,  що  ґрунтуються на  використанні таких мотивів трудової   

діяльності,    як    почуття    обов'язку    та   відповідальності   

Засоби впливу на колектив і окремих його працівників, які ґрунтуються  на  

використанні   об'єктивних  відносин  між ними   

Засоби владного впливу на колектив та окрему особу   

+Методи, за допомогою яких здійснюється вплив на економічні інтереси 

колективів і окремих членів   

 

Раціональні рішення приймаються: 

На основі практичного досвіду менеджера   

На основі внутрішнього відчуття, інтуїції   

+На основі всестороннього аналізу проблеми   

Шляхом залучення менеджерів нижчих рівнів   

 

Моделі, що використовуються при прийнятті рішень, бувають: 



Наближені та недостовірні   

+Математичні, аналогові   

Разові, періодичні, довгострокові   

Службово-інформаційні та розпорядчі   

 

Для чого проводять оцінку виконання управлінських рішень? 

Щоб виявити кращих працівників і нагородити їх   

Щоб переконатися, що вони виконані або не виконані   

+Щоб визначити ефективність витрат та внести корективи   

Щоб виявити винних у їх неефективному виконанні   

 

Що допомагає виробляти та приймати управлінські рішення в умовах 

невизначеності? 

Знання у сфері психології та поведінки   

Добрий фізичний стан та ораторські здібності керівника   

Принциповість керівника   

+Практичний досвід та інтуїція керівника   

 

Як слід розуміти місію організації? 

Спосіб реалізації функцій менеджменту   

+Чітко виражена причина існування   

Основні завдання організації   

Сукупність короткотермінових цілей організації та способів їх реалізації   

 

Стратегічні плани організації розраховані як правило на період: 

Не більше двох років   

Виконання певної технологічної операції   

+П’ять, десять років   

Від одного місяця до одного року   

 

В ієрархії стратегій найвище перебуває: 

Функціональна стратегія   

Бізнес-стратегія   

+Корпоративна стратегія   

Фінансова стратегія   

 

Ієрархія стратегій великої організації має такий вигляд: 

Фінансова стратегія, маркетингова стратегія, стратегія інновацій   

Бізнес-стратегії, функціональні стратегії, корпоративна стратегія   

+Корпоративна стратегія, бізнес-стратегії   функціональні стратегії   

Стратегія масштабу, стратегія розвитку, стратегія ліквідації   

 

Де переважно застосовується лінійна структура управління? 

+В управлінні малими організаціями   

В управлінні великими організаціями   



В управлінні об’єднанням організацій   

Всі відповіді невірні   

 

Де переважно застосовується функціональна структура управління? 

В акціонерних товариствах закритого типу   

В управлінні великими організаціями   

В управлінні об’єднанням організацій   

+В управлінні середніми за розміром та чисельністю працівників 

організаціями   

 

Де переважно застосовується лінійно-функціональна структура управління? 

У сфері послуг   

В управлінні середніми за розміром організаціями   

В управлінні малими організаціями   

+В управлінні великими організаціями   

 

Де переважно застосовується дивізіональні структури управління? 

В управлінні великими організаціями, які зосереджені на масовому 

виробництві однотипної продукції   

+В управлінні великими багатопрофільними організаціями зі значною 

кількістю виробничих та комерційних відділень   

В управлінні військовими організаціями   

В організаціях, які зайняті у венчурному бізнесі   

 

До змістовних теорій мотивації не належать: 

Теорія Ф  Герцберга   

Теорія потреб А  Маслоу   

+Теорія справедливості   

Всі відповіді невірні   

 

До числа процесуальних теорій мотивації належать: 

Модель Портера-Лоулера та теорія Ф  Герцберга   

+Теорія справедливості та теорія очікувань   

Теорії А  Маслоу та Ф  Герцберга   

Всі вказані вище   

 

Елементами мотиваційної теорії очікувань є такі поняття: 

Структура потреб, цінність винагороди, співвідношення “винагорода – 

результат”   

+Імовірність досягнення мети, імовірність отримання винагороди, цінність 

винагороди   

Імовірність досягнення мети, обсяг зусиль, результативність   

Всі відповіді вірні   

 

До змістових теорій не відносять: 



+Теорію очікувань В   Врума   

Теорію ERG   К  Альдерфера   

Двофакторну теорію Ф   Герцберга   

Ієрархію потреб А   Маслоу   

 

Головне призначення контролю полягає: 

В забезпеченні керівника можливостями реалізувати свою владу   

У спостереженні за діяльністю підлеглих, щоб вони не діяли у власних 

інтересах   

+В оцінці виконання поставлених завдань з метою внесення коректив   

У визначенні обсягів діяльності робітників задля забезпечення належної 

винагороди   

 

До головних етапів процесу контролю не належить: 

+Розробка місії   

Розробка критеріїв   

Порівняння результатів і стандартів   

Внесення коректив   

 

Що передбачає функція контролю? 

Комплексне спостереження за виробничою діяльністю працівників 

організації для визначення їх трудового внеску та недопущення порушень 

дисципліни та інструкцій   

Виявлення відхилень від встановлених норм та правил   

Спостереження за дотриманням об’єктами управління певних норм та правил   

+Систематичне спостереження за діяльністю об’єкта управління з метою 

виявлення відхилень від встановлених норм у процесі виконання певних 

завдань   

 

Коли здійснюється попередній контроль в організації? 

В період виконання запланованих робіт   

+До фактичного початку виконання певних робіт   

Після виконання запланованих робіт   

До початку інвестування і створення організації   

 

Відомо, що практичним результатом удосконалення системи управління може 

бути зниження витрат. За рахунок чого може досягатись дана економія? 

Скорочення собівартості   

Економії часу    

+За рахунок скорочення чисельності працівників апарату управління і 

підвищення продуктивності праці    

Скороченні працівників   

 

Що означає принцип адресності соціальної поведінки в контексті соціальної 

відповідальності? 



+Соціальні послуги повинні надаватись людям, які опинилися у важкій 

життєвій ситуації      

Надання послуг дітям і підліткам, які є найбільш соціально незахищеною і 

вразливою категорією населення    

Надання соціальних послуг громадянам добровільно за вимогою    

Надання послуг підліткам, які є найбільш соціально незахищеною і 

вразливою категорії населення   

 

Ефективність управління господарюючого суб’єкта має тенденцію до 

зростання, в такому випадку: 

Якщо зростають обсяги реалізованої продукції    

Якщо темпи збільшення обсягів реалізованої продукції нижчі від темпів 

зростання витрат на управління    

+Якщо має місце сталість обсягів реалізованої продукції поряд зі зниженням 

витрат на управління    

Скорочується чисельність адміністративно управлінського персоналу   
 

Який з наведених підходів може бути застосований для визначення 

ефективності управління? 

+Застосування якісної оцінки ефективності за допомогою експертів    

Розрахунок показника темпів змін чисельності апарату управління    

Хронометраж робочого часу менеджера    

Підхід з позиції особистих якостей керівника   

 

Яку роль покликаний виконувати лідер у колективі з високим рівнем 

розвитку. Роль: 

+Генератора ідей, спеціаліста    

Емоційного центру, експерта    

Адміністратора, громадського діяча    

Організатора, консультанта   

 

Чим характеризується «доброзичливо-авторитарна» система стилів 

керівництва Р. Лайкерта. Характерною рисою є: 

Орієнтація на групові рішення    

Часткова участь підлеглих у прийнятті рішень    

+Обмежена участь підлеглих у прийнятті рішень    

Недовіра підлеглих до прийняття рішень   

 

Директивна група за визначенням Р. Сейлса – це… 

Група, що має ланцюг команд, спільне завдання, яке розуміють і поділяють 

всі ЇЇ члени    

+Група, яка характеризується формальною організаційною схемою та 

ланцюгом команд    

Група, що існує для певного проекту або завдання    



Група, що функціонує лише тому, що її члени хочуть бути разом   

 

При якому стилі управління за лідером закріплюються видатні,  єдині в 

своєму роді якості. Це стиль: 

+Харизматичний    

Авторитарний    

Бюрократичний    

Патріархальний   

 

Які чинники  менеджерської діяльності належать до де стимулюючих? 

Такими чинниками є: 

+Кризові явища економіки, ускладнення проблем організації    

Ускладнення проблем функціонування економічної системи    

Конкуренція товарів і послуг    

Відсутність економічних директив   

 

 Що являється основною метою комунікаційного процесу? Такою метою є: 

+Забезпечення розуміння інформації, що є предметом обміну    

Забезпечення повноти інформації, що є предметом обміну    

Забезпечення вірогідності інформації, що є предметом обміну    

Наявність міжособистісних комунікацій   

 

Які складові елементи входять до керуючої системи: 

Ті, які планують діяльність керованої системи   

Ті, які організують діяльність керованої системи   

+Ті, які забезпечують процес управління організацією   

Ті, які забезпечують виконання виробничих завдань    

 

Що слід розуміти під терміном «менеджмент»: 

Термін «менеджмент» означає керування якоюсь системою   

+Під терміном   «менеджмент»  розуміють управління якоюсь соціально-

економічною системою (підприємством)   

Термін «менеджмент» означає управління будь-чим   

Термін «менеджмент» означає постійно контролювати діяльність персоналу в 

організації   
 

Що таке системний підхід до управління: 

Сукупність взаємопов'язаних елементів (частин)   

+Сукупність взаємопов'язаних елементів (частин), які, взаємодіючи, 

визначають характер організації   

Сукупність взаємодіючих частин в організації       

Сукупність суб'єкта і об'єкта управління   

 

Що таке ситуаційний підхід до управління: 



+Підбір прийомів менеджменту для розв'язання конкретних управлінських 

ситуацій з метою досягнення певних цілей організації   

Підбір прийомів менеджменту для розв'язання конкретних управлінських 

ситуацій   

Прийоми менеджменту для вирішення тих чи інших  поставлених завдань   

Прийоми для досягнення цілей організації   

 

Важливим внеском «Школи наукового управління» у практику управління 

було: 

Створення універсальних принципів управління   

Перенесення центру уваги в управлінні з виконання завдань на стосунки між 

людьми   

+Систематичне використання засобів стимулювання праці з метою  

зацікавлення  персоналом  у  підвищенні  його  продуктивності праці   

Застосування в управлінні математики, статистики тощо   

 

Важливим внеском «Школи людських стосунків» у практику управління 

було: 

+Перенесення центру ваги в управлінні з виконання завдань на стосунки між 

людьми   

Створення універсальних принципів управління   

Систематичне використання засобів стимулювання праці з метою 

зацікавлення працівників у збільшенні продуктивності і обсягів виробництва   

Застосування в управлінні математики, статистики, та ін.   

 

Як слід розуміти ситуацію у менеджменті організації: 

+Конкретний набір обставин, які впливають на організацію у даний час     

Набір певних обставин   

Набір проблем у даний час     

Обставини, які не дозволяють ефективно здійснювати певний вид діяльності   

 

Якщо управління розглядає всі процеси і явища у вигляді цілісної системи, 

що має нові якості і функції, які відсутні у елементів, що її складають, то ми 

маємо справу з: 

Поведінським підходом     

Процесним підходом   

Ситуаційним підходом   

+системним підходом   

 

Де на думку вітчизняних і  зарубіжних фахівців з менеджменту формувалася 

практика управління організаціями: 

+В Шумері, Македонії, Римі, Київській Русі   

В Київській Русі   

В Римі і Шумері     

В Шумері та Македонії   



 

Що передбачають  принципи оптимального поєднання централізації і 

децентралізації в управлінні системами: 

+Раціональне використання єдиноначальності і колегіальності в управлінні 

системами для досягнення певних цілей   

Вироблення колегіального вирішення певних проблем   

Застосування різноманітних правил в управлінні   

Оптимальне використання єдиноначальності в управлінні   

 

У чому полягає сутність принципу поєднання галузевого і територіального 

управління: 

Управління діяльністю організацій має здійснюватися з урахуванням їх 

територіального розміщення   

Управління діяльністю організацій має здійснюватися з урахуванням тільки їх 

галузевої належності   

+Управління діяльністю організацій має здійснюватися з урахуванням   як   

галузевої   належності,   так   і   територіального розміщення   

Управління діяльністю організацій має здійснюватися з урахуванням 

розвитку продуктивних сил певного регіону   

 

Як можна пояснити сутність принципу  «підпорядкування особистого 

інтересу загальному»: 

В організації завжди повинен враховуватися тільки особистий інтерес 

керівників організації   

Інтерес одного працівника повинен переважати над інтересами організації в 

цілому   

Інтерес окремих менеджерів повинен переважати над інтересами окремих 

груп працівників   

+В організації інтерес одного працівника або групи не повинен переважати 

над інтересом організації в цілому   

 

Які принципи менеджменту обґрунтував у своїй книзі «Нікомахова етика» 

давньогрецький філософ Аристотель: 

Етичні та естетичні принципи   

Організаційні     

Корпоративні   

+Моральні принципи          

 

Як слід розуміти принцип «винагорода персоналу»: 

+Цей принцип передбачає, що всі працівники організації мають одержувати 

належну винагороду за свою працю   

Цей  принцип  передбачає  постійне  підвищення  заробітної плати персоналу   

Цей принцип передбачає одержання премій за якісну роботу   

Цей   принцип  передбачає  постійне  підвищення  заробітної плати 

менеджерам організацій   



 

Чому управління носить функціональний характер: 

+Тому що управління - це діяльність, а будь-яка діяльність розглядається як 

функціонування   чогось,   наприклад   - підприємства   

Тому що управління вимагає (передбачає) здійснення різного характеру 

впливу на певний об’єкт   

Це пов’язано з розподілом праці в управлінні        

Це пов’язано з кооперацією праці   

 

У результаті чого виникли функції управління: 

В результаті поділу праці     

+В результаті поділу і спеціалізації праці     

В результаті кооперації праці   

В результаті поділу і кооперації праці            

 

У чому полягає специфіка соціально-психологічних методів менеджменту: 

В   їх   спрямованості   на   інтереси   окремих   працівників організації   

В безпосередньому впливі на психологію працівників   

В їх спрямованості на соціальні інтереси особи та колективу в 

управлінському процесі   

В їх спрямованості на економічні інтереси колективів   

 

Який взаємозв'язок існує між принципами та методами управління: 

+За   допомогою   методів   реалізуються   вимоги   принципів управління   

Ніякого взаємозв'язку не існує   

Цей зв'язок визначає, як повинні працювати управлінці   

Цей  зв'язок  визначає,  як  повинні   працювати  керівники організації   

 

Від чого, перш за все, залежить ефективне використання методів управління 

організацією: 

Від знання стану, в якому знаходиться об'єкт управління   

+Від знання методів управління та механізму їх дії   

Від знання характеру проблемних ситуацій     

Від знання психології об’єктів управління   

 

Управлінські завдання концептуального характеру вирішуються на: 

+Інституційному рівні управління   

Середньому рівні управління   

Нижчому рівні управління   

Із залученням усіх працівників організації   

 

Рішення, що характеризуються значним ступенем новизни, неповнотою 

інформації щодо суті проблеми, неможливістю виділення із них стандартних 

елементів і для прийняття яких найбільш придатні евристичні методи, 

відносять до класу: 



+Неструктурованих   

Структурованих   

Запрограмованих   

Слабоструктурованих   

 

До методів генерації ідей не належить: 

Метод інверсії   

Метод аналогії   

Метод контрольних запитань   

+Метод елімінування   

 

До методів оцінки варіантів і вибору найкращого рішення не належить: 

+Морфологічний аналіз   

Дерево рішень   

Теорія черг   

Методи оптимізації    

 

До принципів планування не відносять: 

Принцип холізму   

+Принцип ентропії   

Участі   

Гнучкості 

 

Вкажіть правильне твердження: Головна відмінність стратегічного 

планування від інших методів планування полягає у наступному: 

+Планова робота націлена на майбутнє, а не описує поточну ситуацію   

Стратегічний план є детермінованим   

У системі стратегічного планування є припущення про те, що майбутнє 

можна передбачити тільки за результатами минулого   

Усі відповіді невірні   

 

Корпоративна стратегія розробляється: 

Менеджерами інституційного рівня для фінансових підрозділів   

+Менеджерами інституційного рівня для всієї організації загалом   

Менеджерами технічного рівня виробничих підрозділів   

Тільки менеджерами управлінського рівня   

 

Автором класифікації конкурентних стратегій  (масштабу, диференціації, 

фокусування) є: 

+М. Портер   

А. Файоль   

Ф. Тейлор   

А. Маслоу   

 



У якій структурі управління мінімізується або і нівелюється принцип 

єдиновладдя? 

Лінійно-штабній   

Лінійній 

+Мережевій   

Функціональній   

 

Яка організаційна структура забезпечує високу гнучкість фірми при 

виробництві нею продукції з коротким життєвим циклом? 

Лінійна   

Функціональна   

Лінійно-штабна   

+Матрична   

 

Яка з перелічених характеристик не належить бюрократичній системі 

управління? 

Чіткий поділ праці   

Ієрархічність рівнів управління, при якому кожен нижчий рівень 

контролюється вищим і підкоряється йому   

+Наявність тимчасових структур, що створюються для розв'язання 

конкретного завдання   

Наявність взаємопов'язаної системи узагальнених формальних правил і 

стандартів, що забезпечує однорідність виконання співробітниками своїх 

обов'язків і координацію різних завдань   

 

Вищий ступінь децентралізації в організації означає, що: 

Значна кількість рішень приймається на нижчих рівнях управлінської ієрархії   

Рішення, що приймаються на нижчих рівнях, є досить важливими для 

організації   

Зменшується централізований контроль за рішеннями, прийнятими 

управлінським персоналом нижчих рівнів   

+Всі відповіді правильні   

 

Теорія надбаних потреб − це теорія: 

М. Туган-Барановського   

А. Маслоу   

В. Врума   

+Д. Мак-Клелланда   
 

Валентність − це: 

+Цінність заохочення чи винагороди для працівника   

Вірогідність отримання бажаної винагороди   

Очікування того, що витрачені зусилля мають бути винагороджені   

Вірна відповідь відсутня   

 



До мотивуючих чинників теорії Ф. Герцберга не належать: 

Просування по службі   

Визнання керівником заслуг працівника   

+Висока і стабільна заробітна плата   

Висока відповідальність    

 

Теорія справедливості передбачає: 

Порівняння валентності і ефективності роботи   

+Порівняння співвідношення зусиль та винагороди щодо себе і своїх колег, 

що виконують аналогічну роботу   

Формування однакової винагороди для всіх працівників одного відділу   

Вірна відповідь відсутня   

 

Функція контролю дозволяє менеджменту організації вирішувати такі 

завдання: 

Забезпечення досягнення поставлених перед організацією цілей   

Оцінка результатів діяльності організації в цілому і її структурних підрозділів 

зокрема   

Виявлення і аналіз факторів, що перешкоджають досягненню запланованих 

результатів   

+Правильно все вищеназване   

 

Який контроль визначає міру придатності вхідних ресурсів організації для 

виготовлення продукту такої якості, яка б відповідала запитам споживачів і 

забезпечувала збут продукту на вибраному сегменті ринку? 

Профілактичний   

+Попередній   

Лінійний   

Поточний   

 

Етапами процесу контролю у менеджменті є: 

+Розробка критеріїв, оцінка результатів, порівняння результатів і стандартів, 

внесення коректив   

Розробка мети, попередній контроль, підсумковий контроль, оцінка 

результатів   

Оцінка якісних показників, оцінка кількісних показників, встановлення 

відповідної винагороди чи санкцій   

Всі відповіді невірні   

 

Децентралізований контроль передбачає: 

Застосування суворих правил та стандартів   

+Прозорість інформації та базування на корпоративній культурі   

Наявність спеціалізованих контрольних служб   

Наявність чітких критеріїв оцінки роботи   

 



Яким буде наступний етап, після одержання виконавцем оперативного 

завдання. Таким етапом буде: 

Проведення інструктивно-роз’яснювальної роботи    

Динамічного реагування на зміни зовнішнього середовища    

+Поточного контролю    

Розпорядчого впливу   

 

На якому етапі процесу регулювання, відбувається усунення серйозних 

відхилень, перш ніж вони можуть перерости у серйозні проблеми. Таким 

етапом є:  

Організація стабілізуючого регулювання    

Усунення відхилень    

Перегляд стандартів    

+Адекватного регулюючого впливу   

 

Чим супроводжується доведення завдань до виконавців під час оперативного 

регулювання? 

Документальним контролем    

+Інструктивно-роз’яснювальною роботою    

 Інспекційною перевіркою    

Визначенням календарно-планових розмірів запасів   

 

Яку назву має етап процесу регулювання, на якому може прийматись рішення 

про встановлення необхідності розробки регулюючого впливу на об´єкт 

управління?  

Поточний контроль    

+Нормативної відповідності    

Перегляд стандартів    

Адекватного регулюючого впливу   

 

Як називається неформальний ланцюг передачі інформації, що 

характеризується вибірковістю комунікацій та оперативністю передання 

інформації. Такий ланцюг має назву: 

«Одножильний»    

+Кластерний    

 «Пліткаря»    

Імовірнісний   

 

Які є два великі класи комунікацій розрізняють американські автори М.  Х. 

Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі? Такими канали являються: 

Офіційний і неофіційний    

Письмовий та усний    

Формалізований та електронний    



+Між організацією та її зовнішнім середовищем і між рівнями та 

Підрозділами організації   

 

Вдосконалення письмових й усних комунікацій можна забезпечити вико-

ристанням контрольного переліку «П'яти «С» (принципів) комунікацій», за 

Р.Фалмером? До «фермерських» принципів комунікації відносимо: 

+Ясність, повнота, лаконічність, конкретність, коректність    

Ясність, прозорість, лаконічність, достовірність, коректність    

Достовірність, повнота, лаконічність, своєчасність, коректність    

Ясність, рівномірність, лаконічність, конкретність, коректність   

 

Який синонім мережі неформальних організацій використовують у 

менеджменті?  

«Кластерний ланцюг»    

+«Виноградна лоза»     

«Децентралізовані мережі»    

«Формальні мережі»   

 

Охарактеризуйте автократичний тип керівника.   

+Схильністю до одноосібного керівництва з надмірною централізацією влади    

Наданням підлеглим відносної самостійності відповідно до їх кваліфікації та 

функції    

Безініціативністю і постійним очікуванням вказівок зверху    

Піклуванням про вдосконалення людських стосунків   

  

Що було  визначено базовим критерієм у побудові «управлінську гратку» Р. 

Блейком та М. Мутоном. Такими критеріями визначено: 

Інтереси акціонерів та інтереси працівників компанії    

Інтереси людей та інтереси виробництва    

Інтереси виробництва та інтереси суспільства    

+Інтереси керівників та підлеглих   

 

Що таке менеджмент з функціональних позицій: 

Процес планування, організації, контролю, регулювання   

+Процес планування, організації, мотивації, контролю, які необхідні для 

досягнення певної мети   

Процес планування, організації, мотивації   

Процес організації і контролю   

 

Які основні підходи до управління існують в державах з розвинутою 

ринковою економікою? 

Системний підхід   

Процесний підхід   

Системний та ситуаційний підходи   

+Процесний, системний та ситуаційний підходи   



 

Функції менеджменту спрямовані: 

На розроблення та розподіл завдань між виконавцями   

На досягнення  відповідних економічних та соціальних показників в 

діяльності організації    

На виконання виробничих завдань   

+На досягнення певної мети організації     
 

«Теорія організація» 

 
Життєвий цикл організації — це: 

Розвиток організації в часі 

Етапи становлення організації 

+Виникнення, становлення і розвиток організації, на зміну яких приходять 

стагнація, розпад та ліквідація 

Елементи процесу організації 

 

Зміни в організації: 

Є небажаними 

Є неможливими 

+Є необхідними для забезпечення її розвитку 

Властиві лише промисловим підприємствам 

 

Чинники, які формують зовнішнє середовище організації поділяються: 

На внутрішні і зовнішні 

Слабкі й сильні 

+Прямого і непрямого впливу 

Мобільні та динамічні 

 

За критерієм формалізації організації поділяються: 

+На формальні та неформальні 

Комерційні та некомерційні 

Приватні, колективні, комунальні та державні 

Добровільні, примусові та унітарні 

 

Основоположник школи наукового управління: 

М. Вебер 

А. Файоль 

+Ф. Тейлор 

Е. Мейо 

 

Основоположник «бюрократичної» моделі організації: 

Ф. Тейлор 

+М. Вебер 

Е. Мейо 



А. Файоль 

 

Який тип управління організацією характеризується чітко визначеними 

стандартизованими та стійкими завданнями: 

+Механістичний 

Органічний 

Адміністративний 

Системний 

 

Який тип управління організацією характеризується гнучкою структурою та 

динамічними завданнями: 

Механістичний  

+Органічний 

Бюрократичний 

Адміністративний 

 

Засновник адміністративної школи теорії організації: 

+А. Файоль 

Ф. Тейлор 

М. Вебер 

Е. Мейо 

 

Внутрішньою змінною організації є: 

+Цілі 

Інформаційна система 

Стратегія 

Політичні чинники 

 

Які чинники зовнішнього середовища впливають на організацію 

опосередковано: 

+Непрямі 

Прямі 

Слабкі 

Динамічні 

 

Хто сформулював 14 принципів організації: 

+А. Файоль 

М. Вебер 

Ф. Тейлор 

М.Туган-Барановський 

 

Структура організації - це: 

Декомпозиція системи за допомогою розчленовування цілого на складові 

елементи 



Певна сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих елементів, що 

характеризується цілісністю, емерджентністю та стійкістю 

+Логічний взаємозв'язок і взаємозалежність рівнів управління та підрозділів, 

побудована в такій формі, яка дає змогу найефективніше досягати цілей 

організації 

Комунікативні зв'язки із зовнішнім середовищем 

 

Інформація в організації: 

+Є чинником забезпечення її ефективності 

Бар'єром розвитку організації 

Практично не використовується 

Не впливає на розвиток та ефективність організації 

 

Що слід розуміти під організацією: 

Групу людей, які об'єднались для отримання прибутку 

Групу  людей,  діяльність  яких  координується  відповідним органом 

управління 

+Групу людей, діяльність яких свідомо  координується для досягнення певної 

мети 

Групу людей, які об'єдналися для спільного проводження вільного часу 

 

Які організації слід вважати формальними: 

+Діяльність  яких  свідомо   планується,   організується,  мотивується з метою 

досягнення певної мети 

Діяльність яких свідомо планується 

Діяльність яких не планується і не регулюється 

Діяльність яких організується керівником 

 

Які організації слід вважати неформальними: 

Ті, які виникають спонтанно 

+Ті, які виникають і функціонують спонтанно 

Ті, які функціонують згідно положень та статутів 

Ті, які функціонують згідно певних інструкцій 

 

З чого складається організація: 

Керованої підсистеми 

+Керуючої та керованої підсистем 

Керуючої системи 

Керуючої системи, яка забезпечує отримання прибутків 

 

Якими основними ознаками характеризується відкрита система: 

Взаємодією із внутрішнім середовищем 

Взаємодією із структурними підрозділами всієї системи 

Взаємодією із виробниками товарів 

+Взаємодією із зовнішнім середовищем 



 

Якими    основними    ознаками    характеризується    закрита система: 

+Має жорсткі фіксовані межі, і її дії відносно незалежні від середовища, яке 

оточує систему 

Має жорсткі фіксовані межі дії 

Має жорсткі фіксовані межі, і її дії незалежні від інших систем 

Не має жорстких фіксованих меж дії 

 

Що слід відносити до внутрішнього середовища організації: 

Цілі та структуру організації 

Завдання та технологію організації 

+Цілі, завдання, структуру, технологію, персонал, організаційну культуру 

Технологію та персонал 

 

Що таке ціль організації: 

Кінцевий результат виконання окремих виробничих завдань 

Результат діяльності організації 

Конкретний результат діяльності 

+Конкретний, кінцевий стан або очікуваний результат діяльності організації 

 

Що таке завдання: 

+Види робіт, які необхідно виконати певним способом та в зумовлений 

період  для досягнення загальних цілей 

Види робіт 

Робота з предметами праці 

Робота, яку виконують робітники 

 

Що таке технологія: 

+Засіб перетворення вхідних елементів (матеріалів, сировини, інформації тощо) у 

вихідні (продукти, вироби, нову інформацію тощо) 

Перетворення вхідних елементів у вихідні 

Вихідні елементи (кінцеві результати праці) 

Засіб перетворення вихідних елементів 

 

Статут організації -  це: 

+Основний документ організації, який регламентує всі сторони діяльності, 

незалежно від її форми і власності 

Документ, який встановлює форму власності на майно 

Документ, який визначає права і відповідальність організації 

Документ, який встановлює відповідальність організації 

 

Що слід розуміти під розвитком організації:   

Необхідність отримувати великі прибутки 

Потреба ринкової економіки 

Необхідність забезпечення виконання певних завдань 



+Об'єктивну  необхідність і  потребу  сучасної  ринкової економіки 

 

Як називаються в українському законодавстві організації, які мають статус 

юридичної особи: 

Фірми 

Заклади 

+Підприємства 

Установи 

 

До основних складових елементів внутрішнього середовища , організації не 

належать: 

Організаційна культура 

Цілі і персонал 

Технологія  

+Постачальники і конкуренти 

 

До внутрішнього середовища належать: 

Постачальники, трудові ресурси, закони і заклади державного регулювання, 

споживачі, конкуренти 

Стан економіки, зміни у політиці, соціальна культура, НТП, технології, 

групові інтереси, міжнародне середовище 

+Цілі, кадри, завдання, структура, технологія, організаційна культура 

Плани, прогнози, організаційна структура, мотивація, контроль 

 

Що слід розуміти під органом управління в організації: 

Сукупність ланок керованої системи 

+Ланку або сукупність ланок керуючої системи 

Окремі ланки управління організацією 

Осіб,  які  здійснюють  управлінський  вплив   на  трудовий колектив 

 

Циклічність організації — це: 

Перервність, виокремленість складових організації 

+Періодичне повторення певної послідовності 

Неперервна, постійна дія, що триває 

Орієнтація організації на визначення та досягнення бажаного, можливого та 

необхідного стану 

 

Гнучкість організації — це: 

Поступове формування організацією нових властивостей її складових 

+Здатність організації до адаптації, модернізації, реформації 

Досягнення максимального рівня реалізації властивостей організації 

Повернення до повторення вихідного стану 

 

Корпоративність організації — це: 

Досягнення максимального рівня реалізації властивостей організації 



Повернення до повторення вихідного стану 

+Схильність до групової асоціації та кооперації 

Оперативна мобілізація нових властивостей 

 

Комунікаційність організації — це: 

Досягнення максимального рівня реалізації властивостей організації 

Повернення до повторення вихідного стану 

+Схильність до взаємозв'язку 

Потенціал,  ресурс  можливих  способів  з'єднання елементів 

 

В організації виділяють такі процеси: 

Основні, неосновні 

+Динамічні, статичні 

Реальні, ідеальні 

Первинні, вторинні, управлінські 

 

Об'єкт теорії організації — це: 

+Регульовані та самоорганізовані процеси, що відбуваються в суспільних 

організаційних системах, сукупність організаційних відносин як за 

вертикаллю, так і за горизонталлю 

Здатність до саморегулювання, до відповідної дії та перетворення 

зовнішнього середовища на користь власного життєзабезпечення 

Істотні зв'язки і відносини, що обумовлюють процеси самоорганізації та 

впорядкування в підсистемах суспільства 

Форми забезпечення розвитку 

 

 «Кожна організація прагне вижити і використовує для досягнення цього весь 

свій потенціал». Який закон має таке формулювання: 

+Закон самозбереження 

Закон синергії 

Закон розвитку 

Закон композиції 

 

Принцип оптимальності організаційної структури означає: 

Що витрати на утримання організаційної структури мають бути 

мінімальними 

+Зв'язок між рівнями та ланками управління має бути раціональним 

Зв'язки в організації не повинні бути бар'єром при передачі інформації 

Інформація, яка проходить через певні рівні та ланки управління має бути 

чіткою, правильною та достовірною 

 

Лінійні зв'язки в організації: 

Мають характер узгодження і виражають відносини між рівними за 

положенням в ієрархії компонентами організації 



+Це зв'язки підпорядкування, вони сполучають ієрархічні рівні та є каналами 

передачі розпорядчої й звітної інформації 

Відображають рух управлінських рішень та інформації між керівниками, 

тобто особами, що повністю відповідають за діяльність організації або її 

структурних підрозділів 

Мають місце за лінією руху інформації між окремими частинами організації 

та виконують роль інформаційного забезпечення координації 

 

Функціональні зв'язки в організації: 

+Мають характер узгодження і виражають відносини між рівними за 

положенням в ієрархії компонентами організації 

Це зв'язки підпорядкування, вони сполучають ієрархічні рівні та є каналами 

передачі розпорядчої й звітної інформації 

Відображають рух управлінських рішень та інформації між керівниками, 

тобто особами, що повністю відповідають за діяльність організації або її 

структурних підрозділів 

Мають місце за лінією руху інформації між окремими частинами організації 

та виконують роль інформаційного забезпечення координації 

 

Інформаційні технології в організації - це: 

+Способи і методи отримання, збору, пошуку, передачі, опрацювання, 

зберігання, накопичення, поширення та тиражування інформації, необхідної 

для управління організацією 

Формування інформаційних зв'язків між організацією та зовнішнім 

середовищем 

Сукупність методів та засобів побудови та обслуговування фактографічних і 

повнотекстових баз даних, баз даних аудіо та відеоінформації 

Створення електронного банку даних 

 

Проектування організації - це: 

Управління організаційними проектами 

Розвиток організації 

Цикл життя організаційної системи 

+Процес створення прообразу майбутньої організації 

 

Горизонтальні зв'язки в організації: 

+Мають характер узгодження і виражають відносини між рівними за 

положенням в ієрархії компонентами організації 

Це зв'язки підпорядкування, вони сполучають ієрархічні рівні та є каналами 

передачі розпорядчої й звітної інформації 

Відображають рух управлінських рішень та інформації між керівниками, 

тобто особами, що повністю відповідають за діяльність організації або її 

структурних підрозділів 

Мають місце за лінією руху інформації між окремими частинами організації 

та виконують роль інформаційного забезпечення координації 



 

Вертикальні зв'язки в організації: 

Мають характер узгодження і виражають відносини між рівними за 

положенням в ієрархії компонентами організації 

+Це зв'язки підпорядкування, вони сполучають ієрархічні рівні та є каналами 

передачі розпорядчої й звітної інформації 

Відображають рух управлінських рішень та інформації між керівниками, 

тобто особами, що повністю відповідають за діяльність організації або її 

структурних підрозділів 

Мають місце за лінією руху інформації між окремими частинами організації 

та виконують роль інформаційного забезпечення координації 

 

Скільки рівнів має організаційна культура: 

+Три 

Два 

Чотири 

Вісім 

 

Вся сфера матеріальної діяльності суспільства та її результати - це: 

Духовна культура 

+Матеріальна культура 

Народна культура 

Національна культура 

 

Управлінська інформація - це: 

Інформація, яку використовує працівник у своїй роботі 

+Частина соціальної інформації, яка виділена із загального масиву за 

критеріями придатності до обслуговування процесів формування і реалізації 

управлінських дій 

Інформація про адміністративно-управлінський персонал організації 

Частина соціальної інформації про організацію 

 

Формами ефекту організації є: 

+Економічний, соціальний, організаційний 

Соціальний, асоціальний 

Значний, незначний, мізерний 

Помітний, аналітичний, економічний 

 

Оперативність як критерій ефективності організації: 

Характеризує ступінь досягнення організацією поставлених цілей 

Розуміється як ступінь регламентації та урегульованості процесів, що 

відбуваються в організації 

+Характеризує здатність підрозділів організації швидко виявляти відхилення, 

що виникають у процесі діяльності, та вчасно ліквідовувати їх 



Характеризує ступінь використання організаційних ресурсів та дає 

можливість оцінити результативність системи стосовно витрат 

 

Які організації слід вважати складними: 

+Ті, які характеризуються набором багатьох взаємопов'язаних цілей та 

завдань 

Ті, які мають одну мету і завдання 

Ті, які мають багато завдань 

Ті, які мають багато цілей 

 

 

Які основні загальні риси має організація: 

+Наявність всіх видів ресурсів, вертикальний та горизонтальний поділ праці, 

здійснення певних видів діяльності і залежність від зовнішнього середовища   

Вертикальний та горизонтальний поділ праці   

Наявність всіх видів ресурсів та здійснення певних видів діяльності   

Наявність вертикального поділу праці   

 

До внутрішнього середовища організації належать: 

Постачальники, трудові ресурси, закони і заклади державного регулювання, 

споживачі, конкуренти   

+Цілі, кадри, завдання, структура, технологія, організаційна культура   

Стан економіки, зміни у політиці, соціальна культура, НТП, технології, групові 

інтереси, міжнародне середовище   

Персонал і організаційна культура   

 

Організація - це: 

Об'єднання людей для виконання певних робіт   

Група людей, що спільно реалізує певну програму   

+Свідоме об'єднання людей, яке діє на основі визначених процедур та правил і 

спільно реалізує певну програму або цілі   

Об’єднання  людей для здійснення виробничої діяльності   
 

Управлінський персонал - це: 

+Сукупність працівників, які мають спеціальну підготовку і виконують функції 

управління   

Працівники, які керують робітниками   

Працівники, які мають вищу освіту і займають керівні посади   

Сукупність працівників, які виконують певні функції   

 

Що таке неформальні організації: 

Організації, які об'єдналися для спільної діяльності   

+Організації, які виникають і функціонують спонтанно   

Організації, які об'єдналися для виконання певних завдань   

Організації, які виконують окремі завдання   



 

Визначте, що таке суб'єкт управління: 

Людина  або   група  людей,   які   мають   певні   знання  про управління   

Учасники управління    

+Людина або група людей, які здійснюють управління   

Група людей, що виконує заплановані роботи   

 

На  чому  ґрунтується створення рівнів управління  в організації: 

Горизонтальному поділі управлінської праці   

Вертикальному поділі управлінської праці   

+Вертикальному   та   горизонтальному   поділі   управлінської праці   

Необхідності контролювати діяльність персоналу   

 

Коли отримав широкого розповсюдження в економічній літературі термін 

«організація»: 

+У 20-ті роки XX століття   

У 30-ті роки XX століття   

У 60-ті роки XX століття   

У 70-ті роки XX століття   

 

До зовнішнього середовища прямої дії належать: 

Стан економіки, зміни у політиці, соціальна культура, НТП, технології, 

групові інтереси, міжнародне середовище   

+Постачальники, трудові ресурси, закони і заклади державного регулювання, 

споживачі, конкуренти   

Цілі, кадри, завдання, структура, технологія   

Плани, прогнози, організаційна  структура, мотивація, контроль   

 

Де переважно застосовується лінійна структура управління: 

В управлінні великими організаціями   

+В управлінні малими організаціями   

В управлінні об'єднаннями організацій   

В управлінні окремими організаціями   

 

Що слід розуміти під місією організації: 

Основні завдання організації   

Основні функції організації   

Основний напрямок діяльності   

+Чітко виражену причину існування   

 

Визначаються такі фази життєвого циклу організації: 

Утворення, становлення, розвиток, відродження   

Народження, зрілість   

+Народження,  дитинство, юність, зрілість, старіння, відродження   

Народження, зрілість, відродження   



 

Чи можуть неформальні організації заважати досягненню  формальних цілей: 

Не можуть   

+Можуть   

Іноді можуть   

Ніколи не заважають   

 

Парадигма організації — це: 

+Чітка, наукова, загальноприйнята теорія, базова концепція, представлена 

моделлю основних понять, що лаконічно відображають найбільш істотні 

риси організації   

Сукупність комплексно адаптованого понятійно-категорійного апарату, 

системи понять і дефініцій, структури та змісту їх взаємозв'язків у процесі 

дослідження та зображення організації   

Об'єктивний, як правило складний за своєю природою, малоймовірний 

зв'язок   

Суб'єктивний, бажаний, досяжний, необхідний стан процесу чи системи   

 

Тезаурус організації — це: 

Об'єктивний, як правило складний за своєю природою, малоймовірний 

зв'язок   

Співвідношення складових організації, що склалося чи встановлено, яке 

підтримується   

Чітка, наукова, загальноприйнята теорія, базова концепція, представлена 

моделлю основних понять, що лаконічно відображають найістотніші риси 

організації   

+Сукупність комплексно адаптованого понятійно-категорійного апарату, 

системи понять і дефініцій, структури та змісту їх взаємозв'язків у процесі 

дослідження та зображення організації   

 

Генезис організації — це: 

Чітка, наукова, загальноприйнята теорія, базова концепція, представлена 

моделлю основних понять, що лаконічно відображають найбільш істотні 

риси організації   

Сукупність комплексно адаптованого понятійно-категорійного апарату, 

системи понять і дефініцій, структури та змісту їх взаємозв'язків у процесі 

дослідження та зображення організації   

+Дослідження організації на стадіях виникнення, становлення та розвитку   

Співвідношення складових організації, що склалося чи встановлено, яке 

підтримується   

 

До основних законів організації належать: 

+Закони синергії   

Закони форми   

Закони змісту   



Закони взаємозв'язку    

 

Цілеспрямованість організації — це: 

Перервність, виокремленість складових організації   

Неперервна, постійна дія, що триває   

Періодичне повторення певної послідовності   

+Орієнтація організації на визначення та досягнення бажаного, можливого та 

необхідного стану   

 

Перманентність організації — це: 

+Неперервна, постійна дія, що триває   

Орієнтація організації на визначення та досягнення бажаного, можливого та 

необхідного стану   

Перервність, виокремленість складових організації   

Періодичне повторення певної послідовності   

 

Дискретність організації — це: 

+Перервність, виокремленість складових організації   

Періодичне повторення певної послідовності   

Орієнтація організації на визначення та досягнення бажаного, можливого та 

необхідного стану   

Неперервна, постійна дія, що триває   

 

Реверсивність організації — це: 

Здатність організації до адаптації, модернізації, реформації   

+Повернення до повторення вихідного стану   

Швидкість, своєчасність   

Досягнення максимального рівня реалізації властивостей організації   

 

Ротаційність організації — це: 

Оперативна мобілізація нових властивостей   

Досягнення максимального рівня реалізації властивостей організації   

+Переміщення циклічною траєкторією   

Поступове формування організацією нових властивостей її складових   

 

Селективність організації — це: 

Поступове формування організацією нових властивостей її складових   

+Здатність організації до удосконалення шляхом відбору, закріплення та 

розвитку необхідних властивостей   

Досягнення максимального рівня реалізації властивостей організації   

Повернення до повторення вихідного стану   

 

  Що слід розуміти під терміном «управління» і де переважно він 

застосовується: 



Термін «управління» застосовується переважно до діяльності людей в сфері 

економіки   

+Термін «управління» є синонімом терміну «менеджмент», але він переважно   

застосовується   до   різних   видів   людської діяльності   

Термін «управління» не є синонімом терміну «менеджмент» і застосовується 

тільки до діяльності людей у сфері економіки   

Термін «управління» застосовується при визначенні системи заходів щодо 

координації діяльності людей   

 

  Що таке система управління? 

+Сукупність взаємодіючих елементів, які складають цілісне утворення, що 

має властивості, відмінні від властивостей складових елементів   

Сукупність взаємодіючих елементів   

Цілісне утворення, що має властивості, відмінні від властивостей складових 

елементів   

Сукупність елементів організації регіональних органів управління   

 

 

Егресивність організації — це: 

Оперативна мобілізація нових властивостей   

Поступове формування організацією нових властивостей її складових   

Повернення до повторення вихідного стану   

+Досягнення максимального рівня реалізації властивостей організації   

 

Комбінаторність організації — це: 

Оперативна мобілізація нових властивостей   

Поступове формування організацією нових властивостей її складових   

+Потенціал, ресурс можливих способів з'єднання елементів   

Повернення до повторення вихідного стану   

 

Емерджентність організації — це: 

Поступове формування організацією нових властивостей її складових   

+Оперативна мобілізація нових властивостей   

Можливість побудови адекватної організації шляхом цілеспрямованого 

впорядкування її елементів   

Неперервна, постійна дія, що триває   

 

Адхократія характеризується: 

Сукупністю самостійних відділень, зорієнтованих на якийсь кінцевий 

результат - продукт, споживача або ринок   

Наявністю технологічної компоненти як ключового елементу структури та 

використанням стандартизації процесу праці як основного механізму 

координації діяльності   

Переважанням стратегічного центру та використовує як основний механізм 

координації безпосередній контроль   



+Наявністю персоналу підтримки як ключового елементу структури, що 

зумовлено високоспеціалізованим характером забезпечення діяльності 

організації   

 

Ефективність діяльності організації - це: 

Рентабельність організації   

Способи і методи отримання, збору, пошуку, передачі, опрацювання, 

зберігання, накопичення, поширення та тиражування інформації, необхідної 

для управління організацією   

Спосіб реалізації організаційних завдань   

+Властивість організації, пов'язана з її здатністю формулювати та досягати 

поставлені цілі, шляхом використання соціально схвалених засобів за 

встановленого співвідношення витрат та результатів   

 

Критичним чинником ефективності діяльності організації є: 

Закони організації   

+Організаційна культура   

Наявність гасла діяльності організації   

Розташування організації   

 

Дивізіональна структура характеризується: 

Наявністю технологічної компоненти як ключового елементу структури та 

використанням стандартизації процесу праці як основного механізму 

координації діяльності   

Ключовою позицією оперативного центру   

+Сукупністю самостійних відділень, зорієнтованих на якийсь кінцевий 

результат - продукт, споживача або ринок   

Переважанням стратегічного центру та використовує як основний механізм 

координації безпосередній контроль   

 

За способом використання засобів обчислювальної техніки під час обробки 

інформації виокремлюють такі інформаційні технології: 

+Інформаційні технології у централізованих автоматизованих інформаційних 

системах   

Технології, що реалізують модель процесу управління з розподіленими 

ресурсами   

Технології автоматизації функцій управління   

Технології формування іміджу організації   

 

Яким чином поділяються організації: 

Формальні та прості   

+Формальні та неформальні, складні та прості   

Неформальні та складні   

Складні і формальні   

 



Які складові елементи входять до керованої системи: 

Ті, які забезпечують отримання прибутків   

+Ті, які забезпечують безпосередній процес господарської (комерційної) та 

інших видів діяльності організації   

Ті, які забезпечують окремі види діяльності організації   

Ті, які здійснюють вплив на процес діяльності організації   

 

Що слід розуміти під місією організації: 

Основні завдання організації   

Основні функції організації   

Основні види робіт організації   

+Чітко виражену причину існування організації   

 

Які закономірності, як правило, фіксуються в понятті «організація»: 

Закономірності розвитку системи управління   

Закономірності   поведінки   та   взаємодії   окремих   частин системи   

+Динамічні    закономірності    системи,    які    відносяться   до функціонування, 

поведінки та взаємодії її частин   

Закономірності розвитку об'єктів управління   

 

До зовнішнього середовища організації непрямої дії належать: 

+Стан економіки, зміни у політиці, соціальна культура, НТП, технології, 

групові інтереси міжнародне середовище   

Постачальники, трудові ресурси, закони і заклади державного регулювання, 

споживачі, конкуренти   

Цілі, кадри, завдання, структура, технологія   

Плани, прогнози, організаційна структура, мотивація, контроль   

 

Що мається на увазі під поняттям «організація»: 

Єднання людей для виконання певних робіт   

+Свідоме об'єднання людей, яке діє на основі визначених процедур та правил 

і сумісно реалізує певну програму або цілі   

Група людей, що сумісно реалізують певну програму   

Група людей, що об'єднуються на основі симпатії один до одного для 

реалізації власних цілей   

 

До основних складових елементів внутрішнього середовища організації не 

належать: 

+Споживачі, конкуренти, закони   

Цілі, завдання   

Персонал, технології   

Структура управління   

 

Визначте характерні ознаки неформальної організації: 

Соціальне утворення, яке виконує певні завдання   



+Виникає спонтанно, її члени вступають у взаємовідносини один з одним 

досить регулярно, не завжди має визначену мету   

Об'єднання людей, наявність мети, спонтанне виникнення   

Соціальне утворення, що виникає спонтанно, визнане державою   

  

Горизонтальний розподіл праці - це: 

Розподіл праці на складові, які відділяють роботу по координації від самої 

діяльності   

Розподіл влади між керівниками різних рівнів управління   

+Розподіл значного обсягу роботи на багаточисельні невеликі спеціалізовані 

завдання   

Розподіл праці між керівником і підлеглими   

 

Що  слід  розуміти  під організаційною  структурою управління: 

+Склад і супідрядність взаємозв'язаних управлінських ланок, які забезпечують 

здійснення функцій і завдань управління організацією   

Склад ланок управління організацією   

Супідрядність управлінських взаємозалежних ланок управління   

Розподіл управлінського персоналу на підрозділи   

 

Що створює структуру управління організацією: 

Сукупність лінійних органів управління   

Сукупність функціональних служб   

+Сукупність лінійних і функціональних служб (органів)   

Сукупність різних підрозділів (органів) управління   

 

Який тип оргструктур управління вважається найбільш простим: 

Функціональний   

Змішаний   

+Лінійний   

Матричний   

 

Що відноситься до елементів організаційних структур управління: 

+Органи всіх систем управління організацією та взаємозв'язки між ними   

Система взаємозв'язків між органами управління   

Ланки управління організацією   

Сукупність різних підрозділів органів управління   

 

Що визначає взаємозв'язок (супідрядність) ланок в організації: 

Органи управління організацією   

+Порядок підпорядкування органів управління   

Рівень управління   

Порядок розташування окремих ланок в організації   

 

Композиційність організації — це: 



+Можливість  побудови  адекватної  організації  шляхом цілеспрямованого 

впорядкування її елементів   

Досягнення максимального рівня реалізації властивостей організації   

Повернення до повторення вихідного стану   

Оперативна мобілізація нових властивостей   

 

Інгресивність організації — це: 

Оперативна мобілізація нових властивостей   

Досягнення максимального рівня реалізації властивостей організації   

Повернення до повторення вихідного стану   

+Поступове формування організацією нових властивостей її складових   

 

Корелятивність організації — це: 

Оперативна мобілізація нових властивостей   

Досягнення максимального рівня реалізації властивостей організації   

+Здатність до активізації взаємозв'язків   

Повернення до повторення вихідного стану   

 

«Державне та регіональне управління» 

 
Найбільш адекватно сутність управління визначається терміном: 

Діяльність 

Узгодження 

+Вплив 

Організація 

 

Для державного управління об'єктом управління є: 

Політична система 

+Суспільство 

Економічні відносини 

Форма державної діяльності 

 

Виходячи з теорії управління, управлінська діяльність може бути визначена 

як: 

Сукупність дій для реалізації цілей і функцій держави 

+Набір навиків, умінь, способів, засобів, доцільних вчинків і дій людини у 

сфері управління, вироблених історичним досвідом, науковим знанням і 

талантом 

Сукупність форм і методів, спрямованих на вироблення і практичну 

реалізацію управлінських рішень 

Взаємоузгодженість дій людей у процесі досягнення спільних цілей 

 

Залежно від спрямованості та місця впливу виокремлюють такі функції 

управління: 



+Внутрішні і зовнішні 

Загальні та спеціальні 

Основні і допоміжні 

Поточні та оперативні 

 

Тип відносин, які виникають між суб'єктом та об'єктами державного 

управління, є: 

Реординаційним 

Упорядкованим 

+Державно-владним 

Узгодженим 

 

Політичний аспект державного управління полягає: 

+В цілепокладанні 

Прогнозуванні 

Регламентуванні 

Адмініструванні 

 

Базовою конструкцією функціональної структури державного управління є 

функції: 

Державних органі 

+Державного управління 

Посадових осіб 

Державних службовців 

 

За критерієм змісту, характером і обсягом впливу функції державного 

управління поділяються: 

На внутрішні і зовнішні 

+ Загальні та спеціальні 

Основні і допоміжні 

Поточні та оперативні 

 

Принципи державного управління — це: 

+Закономірності, відносини, взаємозв'язки, керівні засади, на яких 

ґрунтується його організація і які можуть бути сформульовані в певні правила 

Конкретні, управлінські за своїм змістом відносини 

Накази, розпорядження та інші нормативні документи, що надходять від 

суб'єкта управління 

Цілі, функції, інтереси держави та її суб'єктів 

 

У групі спеціалізованих принципів державного управління виокремлюють: 

Принципи поділу влади, публічності державного управління 

Структурно-цільові, структурно-функціональні, структурно-організаційні 

принципи 



Принципи державної служби, принципи роботи з персоналом управління, 

принципи інформаційного забезпечення державного управління 

+Структурно-процесуальні принципи. 

 

Адміністративний аспект державного управління полягає: 

У контролюванні 

У цілездійсненні 

+ У регламентуванні 

У плануванні 

 

Ієрархія цілей державного управління повинна будуватись за принципом: 

+ Пріоритету потреб та інтересів розвитку суспільства 

Важливості завдань економічного розвитку 

Консенсусу державних інтересів 

Узгодження інтересів політичних партій 

 

Державний лад — це: 

Будівництво держави та її устрій 

Політичний механізм і відповідна політична функція держави 

Економічний механізм і відповідна економічна функція держави 

+ Сукупність загальних принципів, закріплених законодавством держави 

щодо організації державної влади та здійснення владних повноважень 

 

Сутність зовнішнього контролю в системі державного управління полягає в 

тому, що він здійснюється: 

У вигляді спостереження і регулювання діяльності державних організацій з 

метою полегшення та покращення виконання організаційних завдань 

У формі різноманітних перевірок з метою виявлення відповідності 

здійснюваних витрат попередньо затвердженим кошторисам 

+ Щодо організаційно не підпорядкованих об'єктів з приводу вирішення 

питань, які стосуються багатьох галузей управління 

За діяльністю організацій, які перебувають в адміністративній 

підпорядкованості, у вигляді інспектування з метою розкриття порушень та 

вдосконалення методів діяльності 

 

Державне управління поширює свій вилив: 

На політичні партії 

+ Все суспільство 

Відносини між бізнесовими структурами 

Приватні відносини громадян 

 

До загальносистемних принципів державного управління належать: 

Принципи державної служби, роботи з персоналом управління 

+ Принципи об'єктивності, демократизму, правової впорядкованості, поділу 

влади 



Структурно-цільові, структурно-функціональні принципи 

Принципи прийняття управлінських рішень 

 

Об’єктами державного регулювання економіки є: 

Наймані працівники та службовці 

Профспілки та асоціації 

+ Сфери економічної діяльності 

Зовнішньоекономічні зв’язки 

 

Економічна функція держави полягає: 

У забезпеченні прав і свобод кожної людини 

У підтриманні суверенітету держави 

+ У створенні передумов, необхідних для ефективної економічної діяльності 

суспільства 

У забезпеченні цілісності та збереженні існуючого суспільного ладу 

 

Роз'яснення і популяризація цілей державного управління належать до: 

Адміністративних методів управління 

+ Соціально-політичних методів управління 

Морально-етичних методів управління 

Економічних методів управління 

 

Чітко окреслене коло питань та завдань, які вирішуються певною посадовою 

особою чи структурним підрозділом (службою) апарату управління у процесі 

своєї діяльності, — це: 

+ Функції державного управління 

Методи менеджменту 

Принципи управління 

Закони управління 

 

Форма державного устрою — це: 

Сукупність методів і прийомів державного керівництва суспільством 

+ Спосіб тєриторіально-політичної організації держави 

Організація вищих органів влади 

Спосіб централізації управління 

 

За характером впливу на господарську діяльність її суб’єктів методи 

державного регулювання поділяються на: 

+ Адміністративні, економічні, захисні, допоміжні 

Адміністративні, економічні, фінансові, соціальні 

Фінансові, економічні, грошові, податкові 

Соціальні, економічні, захисні, грошово-кредитні 

 

Яке визначення державного управління найбільш повно розкриває його 

сутність: 



Соціально політичне явище, вид суспільної діяльності, пов'язаної зі 

здійсненням державної влади в демократичній країні на засадах її поділу на 

законодавчу, виконавчу, судову 

Процес владного впливу на суспільну систему з метою переведення її в новий 

стан на основі використання властивих цій системі об'єктивних економічних 

законів 

+Цілеспрямований, організаційний та регулюючий вплив держави на стан і 

розвиток суспільних процесів, свідомість, поведінку та діяльність особи і 

громадянина з метою досягнення цілей та реалізації функції держави, 

відображених у конституції та законодавчих актах, шляхом запровадження 

державної політики 

Форма виконавчої і розпорядчої діяльності всіх органів держави 

 

Застосування адміністративних засобів державного регулювання економіки: 

Забезпечує високі темпи економічного зростання 

Зміцнює національну валюту 

Є головним інструментом виконання середньострокових 

загальногосподарських державних програм 

+Коригує ринковий механізм там, де економічними засобами регулювання 

коригувати його неможливо або неефективно 

 

Державне регулювання економіки — це: 

Врівноваження попиту і пропозиції на ринку 

+ Створення правових, економічних і соціальних передумов розвитку 

господарства 

Задоволення потреб національних товаровиробників 

Забезпечення ефективності виробництва 

 

Регіональне управління – це: 

Прийняття управлінських рішень, спрямованих на інвестиційну діяльність 

регіону 

Виявлення закономірностей регіонального розвитку 

+ Процес розробки, обґрунтування, затвердження та реалізації управлінських 

рішень, спрямованих на забезпечення соціально-економічного розвитку 

регіону 

Процес розробки стратегії соціального та економічного розвитку регіону 

 

Регулювання регіонального розвитку здійснюють на основі: 

+ Реалізації стратегії економічного і соціального розвитку регіону 

Удосконалення процесу управління регіональним розвитком 

Здійснення заходів регіональної економічної політики 

Формування законодавчої бази, що регламентує процес економічного й 

соціального розвитку регіону 

 

До основних функції регіонального управління належать: 



Визначення рівня економічного й соціального розвитку регіону, аналіз 

існуючої ситуації та прогнозування 

Організація регіонального управління і мотивація регіонального розвитку 

Контроль процесу економічного й соціального розвитку регіону та 

регулювання регіонального розвитку 

+Усі разом 

 

Регіональна економічна політика – це: 

Сукупність напрямків, які розробляють органи державної влади для 

ефективного розвитку регіонів на основі раціонального використання їхнього 

ресурсного потенціалу 

Система поглядів на шляхи й методи економічного розвитку регіону 

Заходи, спрямовані на забезпечення економічного розвитку регіону 

+ Усе разом 

 

Процес регіонального управління полягає у впливі: 

+ Суб'єкта регіонального управління на об'єкти регіонального управління 

Об'єкта регіонального управління на суб'єкт регіонального управління 

Суб’єкта регіонального управління на розвиток галузей регіонального 

господарства 

Об’єкта регіонального управління на організацію управління в регіоні 

 

Цілі й завдання регіональної політики залежать від: 

Глави обласної державної адміністрації 

Наявності природних і трудових ресурсів у регіоні 

Спеціалізації господарства регіону 

+ Рівня, специфіки розвитку регіону та місця в міжрегіональному і 

міжнародному поділі праці 

 

Місцеве самоврядування – це : 

Право територіальних спільнот громадян вирішувати значну частину 

місцевих справ і управляти територією 

Територіальна самоорганізація громадян для самостійного вирішення 

безпосередньо або через держанні і громадські органи питань місцевого 

життя 

+ Гарантоване державою право і реальні здатність територіальної громади 

самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах конституції 

і законів України 

Здатність органів місцевого самоврядування регламентувати значну частину 

місцевих справ і управляти нею, діючи на свою відповідальність в інтересах 

місцевого населення 

 

Об'єкт управління — це: 



Керуюча система, той, хто керує, спрямовує командну інформацію і 

підтримує зворотний зв'язок із суб'єктом 

+ Керована система, те, чим або ким керують, отримує командну інформацію 

та підтримує із суб'єктом зворотний зв'язок 

Відкрита система, з якою встановлений прямий та зворотний зв'язок 

Поєднання трудових ресурсів та засобів виробництва 

 

Погодження діяльності різних структур державного механізму для 

досягнення загальних цілей і завдань держави — це: 

Централізація 

+ Координація 

Кооперація 

Систематизація 

 

Принципом управління, згідно з яким керівник організації приймає 

управлінські рішення, беручи на себе особисту відповідальність та контроль 

за їх виконанням, є: 

Єдність влади 

+ Єдиноначальність 

Централізація 

Підпорядкованість 

 

До адміністративних методів державного регулювання економіки належать: 

+ Норми і нормативи 

Податкові пільги 

Регулювання конкуренції 

Забезпечення паливними і природними ресурсами 

 

Джерелом влади в демократичному суспільстві є: 

Парламент 

Президент 

+ Народ 

Політична еліта 

 

Державна влада — це: 

Здатність зацікавленої групи людей здійснювати економічними засобами 

вплив на діяльність окремих елементів суспільства. 

Реальна здатність соціальної групи проводити свою волю, що визначається у 

кінцевому рахунку об'єктивними потребами та інтересами. 

+ Вид публічної влади, що здійснюється державою та її органами, здатність 

держави підпорядковувати своїй волі поведінку людей та діяльність 

об'єднань, що знаходяться на її території. 

Економічні відносини панування та підлеглості між суб'єктами 

господарювання в ході комбінування економічних ресурсів у процесі 

виробництва і привласнення наслідків господарської діяльності 



 

У своєму здійсненні державне управління спирається: 

+ На владу – організовану силу суспільства, здатну до примусу 

Діяльність громадських організацій і рухів 

Суспільний сектор 

Підтримку міжнародних організацій 

 

Мета поділу державної влади полягає: 

+ У запобіганні концентрації влади в одному органі 

Реалізації механізму децентралізації управління 

Формуванні нових управлінських структур 

Регламентації обов'язків державних службовців 

 

Державний орган — це: 

Суб'єкт господарювання, що здійснює економічну діяльність на основі 

державної власності 

Установа, метою функціонування якої є надання соціальних і духовних 

послуг 

+ Одинична структура влади, формально створена державою для здійснення 

закріплених за нею її цілей і функцій 

Державна організація, що здійснює організаційні функції у різних сферах 

суспільного життя 

 

Бюджет – це: 

+ План формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення 

функцій, які здійснюють органи державної влади протягом бюджетного 

періоду 

Всі податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, 

справляння яких передбачено законодавством України (включаючи 

трансферти, дарунки, гранти) 

Кошти, що спрямовуються на здійснення програм і заходів, передбачених 

відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми 

боргу й повернення надмірно сплачених до бюджету сум 

Усе разом 

 

Службовий етикет – це: 

Прагнення бути приємним і корисним 

Форма взаємовідносин між людьми, сутність яких – доброзичливість, 

бажання добра іншій людині 

+ Це загальноприйняті правила соціальної поведінки у професійному 

спілкуванні в конкретній організації 

Глибока повага до інтересів та почуттів інших співпрацівників 

 

Державний апарат — це: 

Сукупність органів державної влади і державних установ 



Сукупність державних службовців, які працюють у державних органах і 

наділені владними повноваженнями 

Структура органу державної влади 

+ Система органів державної влади, їх підрозділів і посад, взятих в єдності і 

взаємозв'язку, з допомогою яких здійснюється державна влада, завдання та 

функції відповідної держави 

 

До основних критеріїв спеціальної соціальної ефективності державного 

управління належать: 

Рівень продуктивності праці 

Рівень демократизму управлінської діяльності 

+Цілеорієнтованість організації і функціонування державно-управлінської 

системи 

Відповідність діяльності державного органу його компетенції 

 

Основним критерієм загальної соціальної ефективності державного 

управління є: 

Стиль функціонування державно-управлінської системи 

+Рівень життя населення порівняно зі стандартами розвинутих країн 

Законність рішень і дій органів державного управління 

Рівень демократизму управлінської діяльності 

 

До моделей розподілу функцій із надання послуг між центральними органами 

влади і муніципалітетами відносять: 

Модель дуалізму, модель співпраці, модель тиску 

Модель партнерства, модель співробітництва, модель державних трансфертів 

Європейську модель, американську модель, азійську модель 

+Модель відносної автономії, модель представництв, модель взаємодії 

 

Правовий статус органу державної влади – це: 

+ Повноваження 

Делегування повноважень державного органу 

Завдання, цілі, компетенція, відповідальність, порядок формування та 

процедури діяльності державного органу 

Підпорядкованість державного органу 

 

Громадянське суспільство – це:  

Сукупність громадян держави 

Сукупність індивідів, які існують під жорстким державним контролем 

держави 

+ Спільнота вільних індивідів і відносин між ними, поза сферою державного 

втручання 

Спільнота вільних індивідів, що проживають на території певної держави 

 



Змісту якого визначення відповідає таке визначення - процес 

цілеспрямованого впливу на об'єкт це? 

Менеджмент 

+Управління 

Функції менеджменту 

Немає правильної відповіді 

 

 

Основним нормативним документом України, в якому закріплений поділ 

державної влади, є: 

Закон України "Про державну службу"   

+ Конституція України   

Закон України " Про Кабінет Міністрів України"   

Цивільний кодекс України   

 

Міністерства в Україні належать до: 

вищих органів виконавчої влади   

+ центральних органів виконавчої влади   

місцевих органів виконавчої влади   

регіональних органів управління   

 

Прем'єр-міністр України призначається на посаду: 

Президентом за поданням Верховної Ради   

+ Верховною Радою України за поданням Президента України   

комісією Верховної Ради   

Центральною виборчою комісією   

 

Міністерство — це центральний орган виконавчої влади, який: 

Реалізує функції державного управління, як правило, міжгалузевого чи 

міжсекторного характеру, його діяльність спрямовує і координує прем'єр-

міністр України або один із віце-прем'єр-міністрів   

Має особливі завдання і повноваження, всі питання його правового статусу та 

взаємовідносин з іншими органами вирішуються шляхом прийняття законів   

+ Здійснює державне управління у певній галузі чи сфері життя, реалізує 

державну політику у визначеній сфері діяльності   

Здійснює функції державного управління у різних сферах суспільного життя   

 

Організаційне, експертно-аналітичне, інформаційне та матеріально-технічне 

забезпечення Кабінету Міністрів України здійснює: 

+ Секретаріат кабінету міністрів України   

Патронатна служба віце-прем'єр-міністрів   

Консультативний орган   

Урядовий комітет   

 

Елементом системи органів державної влади України є: 



Державні підприємства   

Органи місцевого самоврядування   

+ Верховна рада України   

Профспілки   

 

Робочими органами Кабінету Міністрів України є: 

Міністерства   

+ Урядові комітети   

Комісії   

Державні комітети   

 

Пропозиції щодо кандидатур для призначення на посади членів Кабінету 

Міністрів України вносить: 

+ Прем'єр-міністр України   

Президент України   

Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України   

Депутатські комісії у Верховній Раді України   

 

Члени Кабінету Міністрів України мають право суміщати свою службову 

діяльність: 

З роботою у Верховній Раді   

Діяльністю в державних органах судової влади   

+ Викладацькою роботою   

Роботою у бізнесових структурах   

 

Кабінет Міністрів України – це: 

Єдиноначальний орган загальної компетенції   

Колегіальний орган спеціальної компетенції   

+ Колегіальний орган загальної компетенції   

Правильної відповіді немає   

 

Регіональні органи державної влади наділені: 

Правами   

Обов’язками   

Зобов’язаннями   

+ Повноваженнями   

 

Механізм державності України — це: 

Форма правління   

Громадянство, територіальний устрій, бюджетна система   

+ Система органів державної влади та місцевого самоврядування, яка 

забезпечує здійснення завдань і функцій держави   

Контрольна діяльність державних органів   

 

Верховним головнокомандувачем Збройних Сил України є: 



Міністр оборони України   

Голова Ради національної безпеки і оборони України   

+ Президент України   

Голова Верховної Ради України   

 

До органів державної виконавчої влади належать: 

Обласна рада   

Конституційний Суд України   

ВРУ   

+ Міністерство економічного розвитку і торгівлі   

 

Голова обласної державної адміністрації призначається: 

Прем'єр-міністром   

+ Президентом   

Головою обласної ради   

Міністром економічного розвитку і торгівлі   

 

Виконавчу владу в областях і районах здійснюють: 

+ Місцеві державні адміністрації   

Обласні та районні ради   

Голови обласних та районних рад   

Органи місцевого самоврядування   

 

Адміністрація Президента України є: 

Органом виконавчої влади, що співпрацює з Президентом України   

Органом законодавчої влади   

+ Допоміжним органом, який є апаратом Президента України   

Центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом   

 

За ступенем спеціалізації органи місцевого самоврядування поділяються на: 

Загального та спеціального призначення   

Одноособові та колегіальні   

+ Представницькі та виконавчі   

Соціальні, економічні, фінансові   

 

Державний комітет — це: 

+ Центральний орган виконавчої влади, який реалізує функції державного 

управління, як правило, міжгалузевого чи міжсекторного характеру   

Центральний орган виконавчої влади, який має особливі завдання і 

повноваження, всі питання його правового статусу та взаємовідносин з 

іншими органами вирішуються шляхом прийняття законів   

Центральний орган виконавчої влади, який здійснює державне управління в 

певній галузі чи сфері життя, реалізує державну політику у визначеній сфері 

діяльності   



Одинична структура влади, що здійснює функції державного управління в 

різних сферах суспільного життя   

 

До територіальних органів центральних органів виконавчої влади належать: 

Районні державні адміністрації   

Обласні державні адміністрації   

+ Регіональні відділення фонду державного майна   

Обласні ради   

 

Органи місцевого самоврядування будують відносини з підприємствами 

приватної власності: 

На засадах підпорядкованості органам місцевого самоврядування   

Засадах підзвітності органам місцевого самоврядування   

Засадах підконтрольності органам місцевого самоврядування   

+ Договірній і податковій основі   

 

Районні державні адміністрації належать до: 

Вищих органів виконавчої влади   

Центральних органів виконавчої влади   

Місцевих органів виконавчої влади   

+ Регіональних органів управління  

 

Рішення Верховної Ради України приймаються виключно: 

+ На пленарних засіданнях шляхом голосування   

На пленарних засіданнях верховної ради шляхом голосування парламентської 

більшості   

Президентом України   

На засіданні урядових комітетів   

 

Державні комітети в Україні належать до: 

Вищих органів виконавчої влади   

+Центральних органів виконавчої влади   

Місцевих органів виконавчої влади   

  

Що таке процесний підхід до управління? 

+Сукупність  безперервних  взаємопов'язаних дій,  які  виконуються в певній 

послідовності   

Сукупність безперервних операцій і процедур   

Безперервне виконання операцій і процедур     

Безперервне виконання планових завдань   

 

Суб'єктом громадського контролю є: 

Кабінет Міністрів України   

Конституційний Суд України   

+ Профспілки   



Фінансова інспекція України   

 

Організаційною основою місцевого самоврядування є: 

Виконавчі комітети місцевих, сільських рад   

Районні, обласні ради   

+ Територіальна громада села, міста   

Органи самоорганізації населення   

 

Суб'єктами парламентського контролює: 

Голови державних комітетів України   

+ Народні депутати України   

Міністри   

Депутати обласних рад   

 

Класичним інструментом парламентського контролює: 

Перевірка   

+ Депутатський запит   

Інспектування   

Звернення   

 

Основним показником функціонування державного управління є: 

Економічна ефективність   

+ Загальна соціальна ефективність   

Ефективність розвитку галузей матеріального виробництва   

Ефект суспільного виробництва   

 

За критерієм "порядку прийняття управлінських рішень" до колегіальних 

органів належить: 

Міністерство   

+ Кабінет міністрів України   

Районна державна адміністрація   

Державний комітет   

 

Фінансова автономія місцевого самоврядування передбачає: 

Наявність у місцевого самоврядування власних повноважень в межах яких 

його органи мають певну свободу дій для реалізації своїх ініціатив з будь-

якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування   

+ Наявність у органів місцевого самоврядування права на володіння і 

розпорядження власними коштами, достатніми для здійснення своїх функцій 

і повноважень   

Можливість органу місцевого самоврядування самостійно визначати власну 

внутрішню структуру   

Здатність органів місцевого самоврядування регламентувати значну частину 

місцевих справ і управляти нею   

 



В управлінні відповідних місцевих державних адміністрацій перебувають 

об'єкти: 

Комунальної власності територіальних громад міст   

+ Державної власності   

Релігійних організацій   

Громадських організацій   

 

Трансформація моделі влади на регіональному рівні відбуватиметься у 

процесі: 

Муніципальної реформи   

Бюджетної реформи   

Владно-управлінської реформи   

+ Адміністративно-територіальної реформи   

 

Право територіальних громад на місцеве самоврядування закріплене в: 

Законі України «Про місцеві державні адміністрації»   

Цивільному кодексі України   

Земельному кодексі України   

+ Конституції України   

 

До органів місцевого самоврядування на первинному рівні в Україні 

належать: 

Обласна та районна ради   

Сільська, селищна, міська територіальні громади   

+ Сільська, селищна та міська ради і їх виконавчі органи   

Сільська, селищна та міська територіальні виборчі комісії   

 

Назвіть акти місцевих державних адміністрацій: 

Протоколи   

Ухвали   

Постанови   

+Розпорядження   

 

Типовий регламент місцевих державних адміністрацій, граничну чисельність 

та фонд оплати праці їх працівників затверджує: 

+ Кабінет Міністрів України   

Верховна Рада України   

голова місцевої державної адміністрації   

Президент України   

 

До органів, які здійснюють зовнішній (надвідомчий) контроль у системі 

державного управління, належать: 

Адміністрація Президента   

+ Державна фіскальна служба України   

Міністерство фінансів України   



Міністерство транспорту і зв'язку України   

 

Згідно з Європейською Хартією Місцевого самоврядування об’єктом 

місцевого самоврядування є: 

Інтереси держави у регіонах   

Трансформація функцій держави на локальному рівні   

+ Частка публічних справ, яку становлять питання місцевого значення   

Формування місцевих представницьких органів, що вирішують питання 

місцевого значення   

 

Фонд державного майна України належить до: 

+ Центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом   

Центральних органів виконавчої влади, прирівняних до державних комітетів   

Державних комітетів   

Державних установ   

 

Кабінет Міністрів України виконує такі функції: 

+ Реалізація фінансової, цінової, інвестиційної, податкової політики   

Керує об’єктами державної власності відповідно до законів україни   

Організує і затверджує роботу адміністрації президента україни   

Організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності   

 

Місцеві державні адміністрації при здійсненні органами місцевого 

самоврядування власних повноважень: 

Впливають на їх реалізацію усіма можливими засобами   

+ Не мають права втручатися в діяльність органів місцевого самоврядування   

Залучають правоохоронні органи   

Вимагають детальних звітів про їх виконання   

 

Яка теза не відноситься до ознак децентралізації влади?  

Розосередження владних повноважень   

+ Передача владних повноважень з центру своїм представникам в 

адміністративно-територіальних одиницях   

Визнання права самостійно приймати рішення на місцях   

Можливість прийняття рішення органами, що не знаходяться у ієрархічному 

підпорядкуванні   

 

Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється: 

Конституцією України та законами України   

+ Конституцією України та законом про регламент Верховної Ради України   

актами Верховної Ради України, які приймаються на сесії Верховної Ради 

України   

Конституційним Судом України та законом про регламент ВР України   

 

Конституційний Суд України як суб'єкт контролю забезпечує контроль: 



За дотриманням антимонопольного законодавства та чинної Конституції   

Раціональним використанням бюджетних коштів відповідно основного 

закону України   

+ Конституційністю законів та відповідністю Конституції України чинним 

міжнародним договорам України   

Раціональним використанням природних ресурсів   

 

Президент України не належать: 

До виконавчої влади   

Законодавчої влади   

Судової влади   

+ Жодної з гілок державної влади   

 

До загальних повноважень місцевих державних адміністрацій входить: 

Складання проекту відповідного бюджету   

Розробка програм соціально-економічного розвитку   

+ Забезпечення законності, правопорядку, додержання прав і свобод громадян   

Реалізація державних гарантій у сфері зайнятості   

 

Вищим органом у системі органів державної виконавчої влади в Україні є: 

Президент України   

Всеукраїнський референдум   

+ Кабінет Міністрів України   

Рахункова палата   

 

Рада національної безпеки і оборони України створюється при: 

+ Президенті України   

Міністерстві оборони України   

Верховній Раді України   

Адміністрації Президента України   

 

 

«Самоменеджмент» 
 

В якому вигляді може реалізовуватися в процесі управління керуючий вплив? 

+Наказ,розпорядження, вказівка 

План. Завдання 

Звіт 

Дані контролю 

 

Які з нижче перерахованих функцій відносяться до специфічних функцій 

управління? 

Оперативне управління 

Організація праці 

Загальне керівництво 



+Всі варіанти правильні 

 

Що характеризує стиль керівництва? 

Схема підпорядкованості та відповідальності 

+Форма взаємин керівників і підлеглих 

Зв'язок кооперації і координації 

Всі варіанти правильні 

 

Що являє собою мета? 

Бажаний результат діяльності організації 

Бажаний стан організації 

Кількісний або якісний показник діяльності 

+Всі варіанти правильні 

 

Що таке організаційне управління? 

Управління виробничими процесами 

Управління технологічними процесами 

+Управління людьми 

Функція управління 

 

За концепцією Л. Зайверта слід контролювати: 

Гроші 

+Час 

Інформацію 

Всі варіанти правильні 

 

Процес прийняття рішень прочиняється з : 

Формулювання місії підприємства 

Постановки управлінських цілей 

+Виявлення проблеми 

Визначення особи відповідальної за прийняття рішення 

 

Які з перерахованих функцій менеджменту дозволяють виявити відхилення, 

що виникають в процесі функціонування організації ? 

Планування 

Організація 

+Контроль 

Мотивація 

 

Організація - це: 

Група людей, які працюють спільно для досягнення своїх цілей 

+Група людей, діяльність яких координується для досягнення загальної мети 

Група людей, діяльність яких координується з метою підвищення її 

ефективності 

Немає правильної відповіді 



 

Менеджмент - це складне явище, яке може розглядатися як: 

Специфічний орган та рівень управління в організації 

Як влада та мистецтво керування 

Як спосіб, манера спілкування з людьми 

+Всі вищезазначені 

 

Які існують підходи до менеджменту: 

Процесний 

Системний 

Ситуаційний 

+Всі варіанти правильні 

 

Для чого призначена організаційна структура управління? 

Для установлення цілей організації 

+Для забезпечення єдиних дій всі елементів організації 

Для стимулювання дій працівників організації 

Немає правильної відповіді 

 

Яка їз перелічених функцій менеджменту базується на потребах і інтересах 

працівників? 

Планування 

Організація 

+Мотивація 

Контроль 

 

Практичне значення планування особистої роботи менеджера полягає у: 

+Планування є основою для контролю 

Планування не допомагає визначити потрібні робочі взаємодії і 

взаємовідносини 

Планування не є основою для контролю 

Планування не дозволяє оцінити практичні можливості досягнення цілей 

 

Правила завершення робочого дня: 

Оцінка результатів 

Не завершувати почате 

Не здійснюйте контроль результатів 

+Складайте план наступного дня 

 

Визначення пріоритетності завдань дає змогу менеджеру: 

Залишати невиконаними посильні завдання 

+Вилучити справи, які можуть виконати інші 

Концентрувати увагу на виконанні багатьох завдань 

Інша відповідь 

 



Висвітліть правила планування робочого дня менеджера: 

Правила проведення нарад 

+ Правила початку дня, правила завершення робочого дня 

Правила спілкування 

Інша відповідь 

 

Скільки етапів передбачає процес встановлення особистих цілей менеджера? 

4 

+3 

5 

2 

 

Скільки етапів процесу планування особистої праці менеджера? 

6 

5 

8 

+7                         

 

Менеджмент – це… 

+…це процес планування, організації, приведення в дію та контроль 

організації з метою досягнення координації людських і матеріальних 

ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань 

…це аналіз, втілення в життя, а також контроль за прийняттям рішень щодо 

комплексу маркетингу (продукт, ціна, просування, розповсюдження) для 

задоволення потреб клієнта та його очікувань як ключових моментів на 

шляху досягнення цілей і виконання завдань організації 

…це людина, яка займає постійну керуючу посаду, наділена повноваженнями 

і приймає в їх межах рішення за певними видами діяльності організації 

… це заздалегідь намічений порядок дій, необхідних для досягнення 

поставленої цілі. 

 

Що таке планування? 

Планування - оптимальний розподіл ресурсів для досягнення поставленої 

мети 

Планування - це заздалегідь намічений порядок дій, необхідних для 

досягнення поставленої цілі 

Визначення стратегії підприємства, соціального, економічного та науково-

технічного розвитку 

+Всі варіанти правильні 

 

Скільки років охоплює перспективне планування? 

+Понад 5 років 

Менше 5 років 

2 роки 

Менше 2 років 



 

Нарада- це… 

+Це важлива форма ділового спілкування, ефективність якої досягається за 

умови, коли її учасники дотримуються етичних, моральних норм, знайомі з 

правилами спілкування і дотримуються їх 

Це форма колективного обговорення ділових проблем, які хвилюють 

громадськість. Їх проводять з метою спільного осмислення певного питання 

Це ділове взаємне спілкування з метою досягнення спільного рішення 

Не має вірної відповіді 

 

На які строки поділяється план роботи менеджера? 

Довгостроковий і короткостроковий 

Середньостроковий і короткостроковий 

+Короткостроковий, середньостроковий, довгостроковий 

Поділ відсутній 

 

Які види роботи менеджера існують? 

Періодичні 

Що повторюються і які раптово виникають 

Спонтанні 

+Всі варіанти правильні 

 

Скільки складових планування виділяють? 

15 

+7 

23 

12 

 

Які види планів існують? 

Перспективні 

Оперативні 

Порівнювані 

+Варіанти а і б 

 

Перспективні плани поділяються на: 

+Річні і місячні 

Тижневі і щоденні 

Погодинні 

Немає правильної відповіді 

 

Виберіть усі правильні традиційні засоби організації особистої роботи 

менеджера: 

Технічні пристрої, канцелярські пристрої, копіювальна техніка 

Сканер, Інтернет-зв’язок, факс 

Автоматизоване робоче місце, органайзер, факс 



+Телефон, калькулятор, блокнот 

 

Ораторське мистецтво це: 

+Здібність говорити до групи людей у виважений спосіб із наміром надати 

інформацію, вплинути на слухачів 

Спосіб подачі будь-якої інформації до аудиторії 

Немає правильної відповіді 

Засіб обміну важливої інформації між учасниками переговорів 

 

Визначити  взаємопов’язані поняття управлінської діяльності: 

Кооперація та концентрація 

+Кооперація та нормування 

Розподіл та концентрація 

Нормування та стимулювання 

 

Що є одним із найбільш вивчених питань у сфері управління та лідерства?  

+Проблема стилю управління 

Вивчення поведінки колег 

Проблема залежності якостей та навичок особистості 

Формування характеру 

 

Що являє собою демократичний стиль? 

+Рішення приймаються керівником разом з підлеглими 

Рішення не приймаються керівником 

Рішення приймаються лише підлеглими 

Немає правильної відповіді 

 

Основною ціллю будь-якої компанії є : 

Взаємопорозуміння в колективі 

Досягнення високої і стабільної результативності 

+Високі прибутки 

Економічний інтерес 

 

Конфлікт, який може виникнути між власними позиціями індивіда, 

називають: 

+Когнітивним дисонансом 

Заперечний конфлікт 

Індивідуальний конфлікт 

Психологічний дисонанс 

 

Виберіть зайве з перелічених якостей менеджера: 

Професійно-ділові 

Організаційно-адміністративні 

Моральні 

+Фізичні 



 

Відношення посади керівника до авторитарних навичок: 

+Чим вище посада, тим більше сформовані авторитарні дії 

Чим вище посада, тим менше сформовані авторитарні дії 

Чим нижче посада, тим більше сформовані авторитарні дії 

Вірної відповіді немає 

 

Фактор зовнішнього середовища організації поділяються на наступні групи: 

Змінного та постійного впливу 

+Прямого та побічного впливу 

Пропорційного та непропорційного впливу 

Прогресивного та регресивного впливу 

 

Основні ресурси менеджера - це: 

Техніка 

+Люди 

Капітал 

Матеріальна база 

 

Основний фактор, що визначає положення менеджера в організації: 

Освіта 

Людяність 

+Його положення в організаційній ієрархії 

Стиль керівництва 

 

Що є перевагою централізованого управління: 

Допомагає молодому керівнику підготуватися до більш високої посади 

Стимулює до розвитку особистості 

Стимулює ініціативу нижчих ланок управління 

+Покращує контроль і координацію діяльності нижчестоящих ланок 

 

Для ефективної праці робітників менеджер не повинен впливати на їх: 

Смаки і вподобання 

Зарплату 

+Організацію праці 

Потреби 

 

"Потенціал" – це:  

Мистецтво виконувати професійно роботу у певній сфері 

Можливості окремої особи, суспільства, держави в певній області 

Закладені можливості до виконання тих або інших функцій за сприятливих 

умов розвитку здібностей, задатки до умінь, навиків 

+Всі відповіді вірні 

 



На діяльність менеджера і ступінь його ефективності впливають природжені 

чинники: 

+Здібності, талант 

Знання, навики 

Професіоналізм 

Колектив, друзі 

 

Який підхід до категорії потенціалу менеджера ґрунтується на матеріальній 

оцінці його людського капіталу, який складається під впливом суб'єктивних і 

об'єктивних обмежувачів: 

Описовий 

+Розрахунковий 

Якісний 

Абсолютний 

 

Країною-родоначальницею самоменеджменту як науки вважають: 

Японію 

+Німеччину 

Францію 

США 

 

Початок наукового осмислення проблеми самоменеджменту у вітчизняній 

управлінській та соціологічній літературі можна віднести до: 

Середини XIX століття 

Середини ХХ століття 

Середини 90-х років ХХ століття 

+Початку ХХ століття 

 

Поняття «самоменеджмент» було введено в науковий обіг вченим 

дослідником: 

+Л. Зайвертом 

В. Карпічевим 

Х. Швальбе 

М. Вудкоком 

 

Який з типів організації не потребує формальної структури управління: 

Комерційна організація 

Державна організація 

+Некомерційна організація 

Міжнародна організація 

 

Ефективна спільна діяльність людей в організації можлива лише при 

наявності: 

Постановки цілей працівників  

Постановки цілей підприємства  



+ Спільності цілей працівників і підприємства  

Тільки спільності цілей керівників і підлеглих 

 

Управлінські рішення:  

Не є засобом, який сприяє досягненню мети, поставленої перед 

підприємством   

+Це результат вибору суб'єктом управління способу дій, спрямованих на 

вирішення поставленого завдання в існуючій чи спроектованій ситуації   

Є основою процесу праці   

Не є соціальним актом, що організовує і спрямовує в певне русло діяльність 

трудового колективу   

 

Щодо найскладніших і найважливіших рішень рекомендується розробляти 

спеціальні організаційні процедури, визначаючи: 

На якому рівні слід приймати рішення   хто готує інформацію, проект 

рішення та його обґрунтування   

Хто наділений правом вносити корективи у зміст рішення і строки його 

виконання   

З якими структурними підрозділами і працівниками узгоджуються рішення, і 

 хто контролює і відповідає за виконання рішення   

+Всі відповіді вірні   

 

Розподіляючи завдання серед виконавців, доцільно виходити з таких 

міркувань: 

Виконавцеві слід давати таке завдання, яке б спонукало його до підвищення 

рівня кваліфікації і розвитку здібностей   

Чітке визначення кола обов'язків працівника   

Обсяг роботи має відповідати можливостям працівника   

+ Всі відповіді вище є вірними   

 

Здатність генерувати корисні ідеї належить до: 

+Професійно-ділових якостей менеджера   

Моральних   

Адміністративно-організаційних   

Соціально-психологічних   

 

Організаційно-адміністративні якості менеджера від інших якостей 

відрізняються: 

Наявністю інтелігентності, людяності, емоційної стійкості та почуттям 

обов’язку   

Здійсненням прямого впливу на об'єкт управління через накази, 

розпорядження, оперативні вказівки, контроль за їх виконанням   

Комплексом переконань і відчуттів щодо певних ідей, ситуацій, інших осіб   

+Чіткою адресністю директив, обов'язковістю щодо виконання розпоряджень 

та вказівок   



 

Скільки чинників виділяє М. Вудкок і Д. Френсіс, які впливатимуть на 

управлінську діяльність в найближчі десятиліття? 

12   

+11   

5   

31   

 

Вибір пріоритетних справ може здійснюватися за допомогою: 

Принципу співвідношення   

Принципу грошей   

+ Методу абв-аналізу, методу ейзенхауера   

Інша відповідь   

 

У яких ситуаціях менеджеру доцільно використовувати делегування 

повноважень? 

Керівник не намагається сприяти зростанню професійної майстерності 

підлеглих   

Керівник не бачить і не розуміє, що підлеглий може виконати певну роботу 

краще   

Керівникові непотрібно вивільнити час для вирішення інших завдань   

+ Керівник бачить і розуміє, що підлеглий може виконати певну роботу краще   

 

Фактори, що перешкоджають активному делегуванню повноважень:  

Небажання керівника підприємства постійно контролювати усі   

Довіра до підлеглих   

+ Недовіра до підлеглих, недооцінка здібностей підлеглих та інші   

Інша відповідь   

 

Які функції діяльності керівника не підлягають делегуванню? 

Довіра до підлеглих   

+Встановлення цілей, прийняття рішень   

Зайнятість не дає змоги керівнику самому вирішити проблеми   

Інша відповідь   

 

Уміння розробляти довгострокові програми й організовувати їх реалізації 

належить до: 

+Адміністративно-організаційних якостей менеджера   

Соціально-психологічних   

Професійно-ділових якостей менеджера   

Моральних   

 

Принцип плановості передбачає: 

Управління і припускає чітку постановку цілей перед кожним підприємством 

та кожним його підрозділом   



+Складання програми дій та її реалізацію   

Здатність сприймати компетентну консультацію фахівців при прийнятті 

рішень   

Мотивацію трудової діяльності на основі використання матеріальних і 

моральних стимулів   

 

До загальних принципів управління можна віднести: 

Цілеспрямованість, компетентність, дисципліна, планування   

Ієрархічність, стимулювання, мотивація, планування   

Компетентність, дисципліна, мотивація, цілеспрямованість   

+Цілеспрямованість,стимулювання,компетентність, ієрархічність   

 

Який тип творчої особистості володіє високим рівнем здібностей щодо 

організації колективу для розробки і виконання нових завдань: 

+Організатор   

Ініціатор   

Теоретик-логік   

Теоретик-інтуїтивіст   

 

Психологічний словник визначає, що творча особистість виникає лише 

внаслідок наявності у неї: 

Здібностей   

Мотивів   

Знань і вмінь   

+Всі відповіді вірні   

 

Згідно з концепцією Лотара Зайверта, самоменеджмент - це: 

Практикум підвищення свого ділового потенціалу шляхом підвищення рівня 

ділової культури в різних її аспектах   

Психологічний механізм саморозвитку особистості, здатної до безперервного 

саморозвитку і самореалізації в одному або декількох видах професійної 

діяльності   

Всебічний спосіб перевірки своїх власних можливостей і обмежень та 

пошуку реальних шляхів розвитку особистісних і ділових якостей   

+Досягнення особистого ділового успіху (ділової кар'єри) через самопізнання 

і самовдосконалення своїх ділових якостей   

 

В якій із шкіл менеджменту були вперше сформульовані принципи 

управління? 

Школи наукового управління   

+Адміністративна або класична школа управління   

Школа людських відносин або школа поведінкових наук   

Школа науки управління або математична школа управління   

 

Інструментом яких методів менеджера являється стиль управління: 



Економічних   

Адміністративних   

+Соціально-психологічних   

Правових   

 

Що являє собою управління часом? 

Це сукупність способів і прийомів впливу на колектив працівників та 

окремих виконавців з метою досягнення встановлених цілей   

+Сукупність методів оптимальної організації для виконання поточних задач, 

проектів та календарних подій   

Цілеспрямована дія на об'єкт з метою змінити його стан або поведінку у 

зв'язку зі зміною обставин    

Сукупність способів і прийомів впливу на робочий день   

 

З яких компонентів складається особистість кожного працівника й 

менеджера: 

Визначений, інженерний, втілюваний   

+Емоційний, когнітивний, уявний   

Компромісний, емоційний, візуальний   

Використовуваний, реальний, когнітивний   

 

Уміння зрозуміло висловлювати свої думки і публічно виступати належить 

до: 

Моральних якостей менеджера   

Адміністративно-організаційних якостей менеджера   

Професійно-ділових   

+Соціально-психологічних   

 

Реалізація вищих потреб здійснюється завдяки перетворенню психологічних 

потреб: 

На внутрішні стани   

На результат роботи   

+На зовнішні явища   

На інші аспекти життєдіяльності   

 

Ініціатива, творча діяльність базуються головним чином на: 

+внутрішньому переконанні особи   

зовнішніх факторах   

стимулюванні особистості   

немає вірної відповіді   

 

Інтуїтивно приймають рішення: 

Спираючись на здоровий глузд   

Коли людина обирає альтернативу, яка принесла успіх у минулому   

Коли здійснюють глибокий аналіз причин, що зумовили проблему   



+З відчуттям того, що саме воно є правильним   

 

Кількість запропонованих для вирішення проблеми варіантів залежить від: 

+Наявних ресурсів   

Наявних часу, інформації   

Наявних можливостей   

Ні від чого не залежить   

 

 

До методів нормування управлінської діяльності відносять: 

+Досвідно-статичний, аналітичний   

Аналітичний, статистичний   

Порівняльний, аналітичний   

Досвідно-статичний, порівняльний   

 

Етап просування у кар’єрі менеджера відбувається у віці: 

До 55   

+До 45   

До 25   

До 60   

 

Фактор, що визначає особистість як унікальну цілісну систему, яка виступає 

“відкритою можливістю” самоактуалізації – це: 

Задатки (як вроджена якість)   

+Особистісна активність (життєва позиція особистості)   

Соціальне середовище (зовнішні умови впливу)   

Немає вірної відповіді   

 

Для визначення коефіцієнта розвитку творчого потенціалу людини (чи 

творчого безсилля) Є. Варламова та С. Степанов пропонують умовну 

формулу: 

ВТП – КТП = З – М   

КТП – ВТП = М – З   

+КТП – ВТП = З – М   

ВТП – КТП = М – З    

 

Визначення: «… -  це способи автоматичного чи напівавтоматичного 

виконання компонентів процесу трудової діяльності», відноситься до 

категорії: 

Фізичні якості   

Стилі керівництва   

+Навички   

Знання   

 

Аналіз змісту управління підприємствами передбачає такі компоненти, як:  



Постановка завдання й визначення критеріїв його виконання   

Встановлення рівня відповідальності   

Інструктування підлеглих   

+Всі відповіді вірні   

Можливості, створені інтелектуальними ресурсами – це: 

+Інтелектуальний потенціал   

Інтелектуальний капітал   

Інтелектуальні ресурси   

Немає вірної відповіді   

 

Індекс розвитку інтелектуального потенціалу характеризує інтелектуальний 

розвиток даного суспільства, на базі результатів вимірів: 

Ролі кваліфікаційного потенціалу на підставі трьох індексів   

+Ролі науки у створенні і зростанні інтелектуального потенціалу 

використовуючи два індекси   

Ролі освітнього потенціалу на підставі двох індексів   

Ролі освітнього потенціалу на підставі п'яти індексів   

 

На уявленні і фантазії, асоціативних зв’язках, багатстві інтуїтивних процесів, 

емоційній різноманітності й емпатійних почуттях базується: 

Ідейно-світоглядний потенціал   

+Творчий потенціал   

Психофізіологічний потенціал   

Освітній потенціал   

 

Причини виникнення самоменеджменту - це: 

+Конкуренція, зросли масштаби та динамізм змін у підприємництві та бізнесі   

Зростає загроза частих стресів через напруженість, яка має місце в більшості 

організацій і підприємств   

Творчий потенціал працівника в даний час перетворився в найцінніший 

капітал організації   

Послідовне і цілеспрямоване використання випробуваних методів роботи в 

повсякденній практиці   

 

Внутрішньоорганізаційна кар'єра - означає, що: 

+Конкретний працівник в процесі своєї професійної діяльності проходить усі 

стадії розвитку послідовно в межах однієї організації   

Конкретний працівник в процесі своєї професійної діяльності проходить усі 

стадії розвитку в різних організаціях    

Конкретний співробітник в процесі своєї професійної діяльності проходить 

різні стадії розвитку, але в рамках професії та області діяльності, в якій він 

спеціалізується   

Конкретний співробітник в процесі своєї професійної діяльності проходить 

різні стадії розвитку, змінюючи професії та області діяльності   

 



Дайте найточніше визначення поняття «самоменеджмент»: 

Вміння менеджера виступати, приймати рішення, віддавати усні та письмові 

розпорядження, вести ділові переговори, уважно вислуховувати 

співрозмовника тощо   

+Самоменеджмент спрямований на формування і розвиток професійних 

навичок менеджера   

Процес застосування навичок менеджера отриманих у процесі ділових ігор в 

різній формі (певною мірою це концепція кейс-стаді), або ж у реальній роботі   

Вміння та навики менеджера засвоювати нову інформацію та 

пристосовуватись до нових умов   

 

Описані в літературі концепції самоменеджменту будуються на певній ідеї, 

навколо якої формується система методик і прийомів роботи над собою   У 

концепції М. Вудкока і Д. Френсіса – це ідея: 

+Подолання власних обмежень   

Саморозвитку особистості   

Економії свого часу   

Досягнення особистого ділового успіху   

 

Люди з дослідницькою особистою орієнтацією - це: 

+Люди, які передбачають структурну регулюючу діяльність і пов'язану з нею 

професію (бухгалтер, банкір, фінансист)   

Люди, які пов'язані з діяльністю, що вимагає вироблення власних поглядів 

або інтерпретації (викладач, біолог, хімік)   

Люди, які виражають емоції і свою індивідуальність (маркетолог)   

Люди, схильні до заняття, що вимагає навичок, зусиль і координації 

(лісівництво, рибальство)   

 

Які методи використовують в самоменеджменті для планування робочого 

часу менеджера: 

Метод "Дельфи"   

+Метод "Альпи"   

Метод "дерева цілей"   

Немає правильної відповіді   

 

Тайм-менеджмент, це:  

Раціональний розподіл часу відпочинку   

Раціональний розподіл часу розумової діяльності   

Розподіл часу роботи між учасниками процесу   

+Процес тренування свідомого контролю над кількістю часу, витраченого на 

конкретні види діяльності   

 

Перелічіть основні етапи кар’єри менеджера: 

+Підготовчий, адаптація, просування, збереження   

Збереження, прогнозування, завершальний, пенсійний   



Адаптація, пенсійний, підготовчий, пристосувальний   

Немає правильної відповіді   

 

Корпоративна мораль дозволяє посилити: 

Ефективність роботи працівників   

Продуктивність працівників   

+Самодисципліну працівників   

Немає правильної відповіді   

 

Комунікативний потенціал не включає в себе таку складову: 

Здатність до співпраці   

Здатність до взаємодії   

Здатність до колективної організації   

+Немає вірної відповіді   

 

Ефективність професійної працездатності не залежить від: 

Трудових навантажень, мотивації   

+Від якості управління і комунікативних здібностей    

Професійної підготовки і професійної придатності до даного виду праці   

Умов виробничого середовища   

 

Витрати часу на виробничу операцію – це: 

Продуктивність праці   

Якість роботи (продукції)   

+Трудомісткість роботи   

Втрати робочого часу   
 

Від якого етапу цільового планування залежить, що буде  досліджуватись і які 

результати будуть отримані: 

+Формулювання мети   

Аналіз поточного стану   

Виявлення слабких сторін   

Проведення спостереження   

 

Принципи управління вперше були сформульовані в рамках: 

+Школи наукового управління   

Процесного підходу до управління   

Адміністративної школи управління   

Поведінкового підходу до управління   

 

  Що являє собою рівень управління? 

вид відповідальності   

вид управління   

+ ступінь підпорядкованості і відповідальності   

вид підпорядкування   



 

Субординація це: 

+службова підлеглість молодшого старшому, додержання правил службової 

дисципліни   

сукупність правил поведінки у громадських місцях   

службова підлеглість, старшого молодшому, додержання правил службової 

дисципліни   

поведінка в управлінських рішеннях заступників та їх підлеглих   

 

«Операційний менеджмент» 
 

Оптимальна потужність операційної системи – це: 

+Рівень, що дозволяє використовувати головну ланку операційної системи зі 

збереженням 10-30  % резерву потужності 

Кількість операцій і процедур, що дозволяє зберегти компоненти і ланки 

операційної системи в робочому стані 

Вимір максимуму потужності на відібраних компонентах системи 

Кількість операцій, що можуть бути виконані при певному знятті чинника 

невизначеності на всіх рівнях і ланках операційної системи 

 

При розрахунках виробничих потужностей враховують: 

Власне та орендоване обладнання 

+Весь парк діючого обладнання 

Лише власне обладнання 

Лише орендоване обладнання 

 

До основних факторів мікрорівня при розташуванні підприємства відносять: 

Кількість і якість трудових ресурсів, рівень безробіття та оплати праці 

+Зовнішній вигляд будівлі чи площадки, який може відповідати чи не 

відповідати характеру підприємства 

Джерела і транспортні витрати по доставці матеріалів, сировини, 

комплектуючих 

Політичну стабільність та розвиток демократії в країні 

 

До основних факторів мікрорівня при розташуванні підприємства відносять: 

Кількість і якість трудових ресурсів, рівень безробіття та оплати праці 

+Місце розташування конкурентів, особливо для підприємств роздрібної 

торгівлі чи з надання послуг 

Джерела і транспортні витрати по доставці матеріалів, сировини, 

комплектуючих 

Політичну стабільність та розвиток демократії в країні 

 

До основних факторів макрорівня при розташуванні підприємства відносять: 

+Кількість і якість трудових ресурсів, рівень безробіття та оплати праці 

Зовнішній вигляд будівлі чи площадки, який може відповідати чи не 



відповідати характеру підприємства 

Місце розташування конкурентів  

Розмір, конфігурацію та інші технічні аспекти будівлі чи площадки 
 

До основних факторів макрорівня при розташуванні підприємства відносять: 

+Політичну стабільність та розвиток демократії в країні 

Зовнішній вигляд будівлі чи площадки, який може відповідати чи не 

відповідати характеру підприємства 

Місце розташування конкурентів 

Розмір, конфігурацію та інші технічні аспекти будівлі чи площадки 

 

Норма часу – це: 

+Регламентований час виконання певного обсягу робіт 

Регламентований обсяг роботи, який повинен бути виконаний за одиницю 

часу 

Встановлена кількість об’єктів, які повинні обслуговуватись на протязі 

певного проміжку часу 

Оптимальна кількість підпорядкованих працівників закріплених за 

керівником 

 

Норма виробітку – це: 

Регламентований час виконання певного обсягу робіт 

+Регламентований обсяг роботи, який повинен бути виконаний за одиницю 

часу 

Встановлена кількість об’єктів, які повинні обслуговуватись на протязі 

певного проміжку часу 

Оптимальна кількість підпорядкованих працівників закріплених за 

керівником 

 

Норма обслуговування – це: 

Регламентований час виконання певного обсягу робіт 

Регламентований обсяг роботи, який повинен бути виконаний за одиницю 

часу 

+Встановлена кількість об’єктів, які повинні обслуговуватись на протязі 

певного проміжку часу 

Оптимальна кількість підпорядкованих працівників закріплених за 

керівником 

 

Норма керування – це: 

Регламентований час виконання певного обсягу робіт 

Регламентований обсяг роботи, який повинен бути виконаний за одиницю 

часу 

Встановлена кількість об’єктів, які повинні обслуговуватись на протязі 

певного проміжку часу 

+Оптимальна кількість підпорядкованих працівників закріплених за 



керівником 

 

Норма чисельності – це: 

Регламентований час виконання певного обсягу робіт 

+Кількість працівників, необхідних для виконання певного обсягу робіт 

Встановлена кількість об’єктів, які повинні обслуговуватись на протязі 

певного проміжку часу 

Оптимальна кількість підпорядкованих працівників закріплених за 

керівником 

 

АВС-планування і класифікація запасів служить для: 

+Градації запасів по важливості або грошовому обсягу 

Проведення обліку запасів 

Аналізу чутливості попиту 

Термінової поставки запасів 

 

Система, яка складається з оперативно-календарного планування та 

регулювання виробництва включає комплекс способів, організаційних форм 

та техніко-економічних розрахунків по доведенню до кожного виконавця 

виробничого завдання підприємства – це: 

Стратегічне управління 

+Оперативне управління  

Управління виробництвом 

Диспетчеризація 

 

Система безперервного контролю і оперативного регулювання ходу 

виробництва з метою забезпечення виконання виробничого завдання (плану) 

відповідно до календарного графіка і формування ритмічного поточного 

виробничого процесу на робочих місцях, дільницях, у цехах та підприємстві 

в цілому називається:  

Оперативне управління  

Оперативно-календарне планування (окп) 

+Диспетчеризація 

Оперативний аналіз 

 

Залежно від охоплення контрольованої продукції, контроль може бути:  

+Суцільний та вибірковий 

Попередній, поточний, заключний 

Вхідний, операційний, приймальний 

Внутрішньо-цеховий та загальногосподарський 

 

Системою з фіксованим обсягом замовлень є система в якій:  

Замовлення створюються у визначені моменти часу через рівні інтервали  

+Замовлення зафіксоване і незмінне за будь-яких умов 

Пряме поповнення запасу при невеликому об’ємі серії запасу 



Замовлення зафіксовано, але воно змінюється зі зміною умов виробництва 

 

Розрізняють наступні форми матеріально-технічного постачання 

підприємства:  

Активна та пасивна  

+Транзитна та складська 

Загальна та конкретна 

Зовнішня та внутрішня 

 

Система КАНБАН була розроблена на початку -х років у: 

США 

Китаї 

+Японії 

Німеччині 

 

Які потреби за ієрархією А. Маслоу не відносять до первинних: 

Фізіологічні 

+Самовираження 

Їжа 

Безпеки 

 

До основних компонентів теорії очікування не відносять: 

Очікування «зусилля-винагорода» 

Очікування «результати-винагорода» 

Очікувана цінність винагороди 

+Очікувана цінність результату 

 

Автором теорії справедливості (неупередженості) вважається: 

+С. Адамс 

А. Сміт 

І. Фішер 

Й. Шумпетер 

 

Хто з вчених запропонував розглядати рух працівників всередині організації 

у вигляді конуса: 

М. Вебер 

А. Сміт 

+Е. Шейн 

Д. Кейнс 

 

За моделлю «плато кар’єри», «ґрунтовні люди» - це: 

Працівники з високим потенціалом просування, сформованого «плато» немає 

+Працівники високого рівня, «плато кар’єри» яких має солідну висоту, однак 

просування, скоріше всього не передбачається 



Працівники високого рівня з можливостями просування, що йде одне за 

одним 

Працівники з обмеженим потенціалом для просування, працюють з віддачею, 

меншою ніж передбачалось 

 

Інвестиції – це:  

+Вкладення коштів, майнових та інтелектуальних цінностей в матеріальні й 

нематеріальні активи, корпоративні права й цінні папери з метою одержання 

прибутку або соціального ефекту  

Витрати матеріальних, фінансових та інтелектуальних ресурсів з метою 

одержання доходу 

Кошти, вкладені в об’єкт розвитку 

Капітальні вкладення 

 

Взаємовиключаючі проекти – це: 

Проекти, прийняття та відмова від яких не впливає на дохідність інших 

проектів 

+Проекти, реалізація яких недоцільна при прийнятті рішень про здійснення 

іншого проекту, оскільки прибутковість першого знижується до нульового 

рівня 

Проекти, отримання вигод від яких зумовлено прийняттям іншого проекту 

Проекти, що збільшують рентабельність один одного, причому зріст 

прибутковості одного проекту може базуватися як на зниженні витрат, так і на 

збільшенні вигод 

 

Сітковий графік – це: 

+Графічний метод, що використовується при плануванні проекту та 

спостереженні за ним 

Процеси та заходи, які потребують витрат часу та ресурсів 

Результат однієї або декількох виконаних робіт 

Побудова таблиць робіт, де вказується їхня тривалість 

 

За масштабами проекти поділяються на:  

+Дрібні, середні, великі та надвеликі 

Малі,середні та великі 

Малі, великі та надвеликі 

Монопроекти, мультипроекти та мегапроекти 

 

За складністю проекти поділяють на: 

Складні та надскладні 

+Монопроекти, мультипроекти та мегапроекти 

Прості,складні та надскладні 

Проекти всі однакової складності 

 

За тривалістю проекти поділяють на: 



Короткострокові та довгострокові 

Строкові та безстрокові 

+Короткострокові, середньострокові та довгострокові 

Середньострокові та довгострокові 

 

Життєвий цикл проекту (ЖЦП) — це: 

Час від першої до останньої вигоди проекту 

Час від першої до останньої затрати на проект 

Час від першої вигоди до останньої затрати проекту 

+Час від першої затрати до останньої вигоди проекту 

 

Яка вартість дрібних проектів: 

+До 10 млн. дол. 

Від 10 до 50 млн. дол. 

Від 50 до 100 млн. дол. 

Понад 100 млн. дол. 

 

Які строки виконання короткострокових проектів: 

+Від декількох днів до 2-3 років 

Від 3 до 5 років 

Від 5 до 10 років 

Більше 10 років 

 

Промислові проекти — це: 

+Проекти, що спрямовані на випуск та продаж нових продуктів 

Проекти, що зосереджені на науково-дослідній діяльності, розробці 

програмних засобів опрацювання  інформації, нових матеріалів та 

конструкцій тощо 

Спрямовані на реформування системи управління, створення нової 

організації, проведення конференцій, семінарів тощо 

Мають на меті приватизацію державних підприємств, розвиток ринку 

капіталів, реформування системи оподаткування та інші макроекономічні 

перетворення 

 

Економічні проекти — це: 

Проекти, що спрямовані на випуск та продаж нових продуктів 

Проекти, що зосереджені на науково-дослідній діяльності, розробці 

програмних засобів опрацювання  інформації, нових матеріалів та 

конструкцій тощо 

Спрямовані на реформування системи управління, створення нової 

організації, проведення конференцій, семінарів тощо 

+Мають на меті приватизацію державних підприємств, розвиток ринку 

капіталів, реформування системи оподаткування та інші макроекономічні 

перетворення 

 



Соціальні проекти — це: 

Проекти, що спрямовані на випуск та продаж нових продуктів 

+Проекти пов’язані з реформуванням системи соціального захисту, охорони 

здоров’я, подолання наслідків природних, економічних та соціальних 

потрясінь та іншими чинниками соціального характеру 

Спрямовані на реформування системи управління, створення нової 

організації, проведення конференцій, семінарів тощо 

Мають на меті приватизацію державних підприємств, розвиток ринку 

капіталів, реформування системи оподаткування та інші макроекономічні 

перетворення 

 

Контроль продукції постачальника, що надійшла до споживача чи замовника, 

називають: 

Завершальним 

Поточним 

+Вхідним 

Операційним 

 

Після завершення всіх операцій проводять…… …контроль: 

+Завершальний  

Поточний 

Вхідний 

Операційний 

 

Контроль, який проводять з метою запобігання потрапляння дефектних 

виробів на наступні операції, називають: 

Завершальним  

Поточним 

Вхідним 

+Операційним  

 

В залежності від властивостей, показники якості продукції поділяють на: 

Одиничні і комплексні  

Базові і відносні 

+Призначення, надійності, ремонтоспроможності, технологічності, 

економічності  

Прогнозовані, проектні, виробничі, експлуатаційні 

 

В залежності від кількості властивостей показники якості продукції бувають: 

Базові і відносні  

Прогнозовані, проектні, виробничі, експлуатаційні  

Схоронності, довговічності, економічності, технологічності 

+Одиничні і комплексні 

 



В залежності від використання для оцінки показники якості продукції 

розрізняють: 

+Базові і відносні  

Економічності, довговічності, технологічності, транспортабельності  

Одиничні і комплексні 

Прогнозовані, проектні, виробничі, експлуатаційні 

 

Продуктивність праці – це:  

+Ефективність трудових витрат, здатність конкретної праці створювати за 

одиницю часу певну кількість матеріальних благ  

Ефективність трудових витрат, здатність конкретної праці створювати за 

одиницю часу зниження матеріаломісткості продукції 

Ефективність трудових витрат, здатність конкретної праці створювати за 

одиницю часу низькі ціни на сировину 

Ефективність трудових витрат, здатність конкретної праці створювати за 

одиницю часу зниження ціни на готову продукцію 

 

До зовнішніх чинників зростання продуктивності праці не відносять:  

Політику і стратегію  

Ринкову інфраструктуру 

+Персонал, організацію виробництва й праці 

Природні ресурси  

 

До внутрішніх чинників зростання продуктивності праці не відносять:  

Характер продукції 

Технологію і обладнання 

+Законодавство  

Систему мотивації  

 

Чинники, що впливають на продуктивність праці: 

Матеріально-технічні  

Організаційні та економічні  

Соціальні та географічне розміщення підприємств  

+Усі вище перераховані  

 

До шляхів підвищення технічного рівня виробництва не належать:  

Заміна діючих технічних засобів прогресивнішими. Модернізацію 

обладнання  

Механізація та автоматизація виробництва  

+Зміна питомої ваги окремих видів продукції (послуг) та виробництв  

Застосування прогресивних технологій  

 

До удосконалення управління організації виробництва та праці не відносять:  

Удосконалення структур та раціональний розподіл функцій управління  

Запровадження раціонального розподілу та організації праці робітників  



+ Диверсифікацію виробництва та введення в дію нових цехів 

Поліпшення економічних характеристик праці 

 

Продуктивність підприємства (організації) – це: 

+Баланс між всіма чинниками виробництва (матеріальними, фінансовими, 

людськими, інформаційними тощо), який забезпечує найбільше виробництво 

при найменших витратах  

Баланс між всіма чинниками виробництва, який забезпечує зниження ціни на 

готову продукцію  

Баланс між всіма чинниками виробництва, який забезпечує підвищення 

кваліфікації робітників 

Баланс між всіма чинниками виробництва, який забезпечує збільшення 

обсягу продукції, що виробляється  

 

Потужність операційної системи – це: 

+Максимально можливе завантаження виробничих підрозділів чи можливість 

виробництва до максимального випуску продукції та надання послуг 

Запланований обсяг виробництва продукції чи надання послуг 

«Мінімальний вихід» операційної системи за визначений час 

«Фізична норма» вироблення продукції чи послуг 

 

Нормативна потужність операційної системи – це: 

Потужність, що відповідає найбільш потужному компоненту 

+Вимір максимуму потужності на відібраних компонентах системи 

Кількість операцій, що можуть бути виконані при певному знятті чинника 

невизначеності на всіх рівнях і ланках операційної системи 

Кількість операцій і процедур, що дозволяє зберегти компоненти і ланки 

операційної системи в робочому стані 

 

 

Затримка виконання замовлення має місце при використанні стратегії: 

Управління рівнем запасів   

+Формування портфеля відкладених замовлень   

Використання праці тимчасово найнятих працівників   

Використання субконтрактів   

 

Виробнича стратегія, при якій змінною величиною, що компенсує коливання 

попиту є робочий час при змінній чисельності працюючих носить назву:  

Відстеження    

Постійного рівня виробництва   

+Гнучкого використання робочого часу   

Оптимальних витрат    

 

Змінний об’єм виробництва при постійній чисельності робочої сили 

передбачає: 



Постійність об’єму випуску продукції незалежно від коливань попиту   

+Змінний об’єм випуску продукції в залежності від попиту при використанні 

понаднормової праці та неповного робочого дня   

Найм і звільнення робітників у відповідності до зміни об’єму виробництва   

Використання субпідряду   

 

Субпідряд використовується якщо:  

Є достатній рівень запасів продукції   

Проходить вирівнювання темпів виробництва шляхом використання 

понаднормового часу або часу простою   

+Виробнича система не може виконати власними силами замовлення 

Проходить найм та звільнення працівників   

 

До стратегій агрегатного планування не відносять: 

Використання тимчасово найнятих працівників   

Зміну чисельності працівників шляхом найму та звільнення   

Вирівнювання темпів виробництва шляхом використання понаднормового 

часу або часу простою   

+Планування інвестиційної діяльності   

 

До чистих пасивних стратегій агрегатного планування не відносять: 

Використання тимчасового найму працівників   

Управління рівнем запасів   

+Вплив на попит   

Субпідряд   

 

Компанія може вплинути на попит при використанні наступних методів: 

Реклама   

Зниження цін   

Товаропросування   

+Всі відповіді вірні   

 

За класифікацією UNIDO, виділяють такі фази проекту: 

Концептуальна, контрактна і фаза реалізації проекту   

Попереднє техніко-економічне обґрунтування, висновок по проекту і рішення 

про інвестування   

+Передінвестиційна, інвестиційна та експлуатаційна   

Аналіз проблеми, розробка концепції проекту, детальне подання проекту, 

використання результатів реалізації проекту та ліквідація об'єктів проекту   

 

Метою методу PERT/Cost є: 

+ Зменшення часу завершення проекту в цілому на певну величину при 

допомозі управління витратами   

Максимальне зменшення витрат на проект   

Максимальне зменшення часу на реалізацію проекту   



Вірна відповідь відсутня   

 

На якій стадії життєвого циклу проекту відбувається пошук зацікавлених осіб 

проекту: 

+Обґрунтування проекту   

Експертиза   

Розробка концепції проекту   

Реалізація проекту   

 

Оцінка населення, що мешкає у зоні реалізації проекту, вимагає: 

+Оцінити населення з точки зору демографічних, соціальних особливостей, 

умов мешкання, зайнятості, відпочинку та визначити ступінь впливу проекту 

на ці параметри   

Оцінити можливість поліпшення рівня життя   

Оцінити ступінь впливу проекту на умови проживання, зайнятості та 

відпочинку населення   

Спрогнозувати зміни соціокультурних параметрів населення   

 

Мета фінансового аналізу проекту: 

Оцінити підготовленість підприємства до виконання проекту   

Розрахувати показники грошових потоків   

Визначити, чи є проект рентабельним та ефективним   

+Визначити фінансову життєздатність проекту для прийняття рішень про 

доцільність його інвестування та фінансування   

Функціональний проект – це: 

Проект, який здійснюється в існуючих функціональних підрозділах   

+Проект, в якому задіяні люди з різних функціональних зон   

Проект, основною характеристикою якого є те, що над конкретним проектом 

постійно працює самостійна група спеціалістів   

Проектування, що ґрунтується на функціональному підході до структуризації   

 

«Петля якості» – це: 

+Концептуальна модель взаємозалежних видів діяльності, що впливають на 

якість на різних стадіях від визначення потреб до оцінки їх задоволення   

Модель процесу формування якості продукції   

Модель ступеня відповідності специфікації товару чи послуги потребам 

ринку   

Модель ступеня готовності виробничої системи до виготовлення товарів чи 

послуг у відповідності зі специфікаціями   

 

Сертифікація продукції – це:  

Процес перевірки якості шляхом контролю, випробування, діагностики, 

рекламацій, аналізу обстоятельств браку    

Одержання інформації про якість шляхом держнагляду у вигляді 

держстандарту, держсанепідемнадзору і ін      



+Процес підтвердження відповідної якості вимогам нормативно-технічної 

документації незалежною організацією    

Жодна з відповідей не вірна    

 

TQM (Total Quality Management) – «загальне управління якістю» – це підхід 

до управління організацією:  

+ Який об'єднує основні існуючі методи управління і технічні засоби в 

науково-обґрунтовану систему, ціллю якої є постійне поліпшення виробничої 

діяльності і результатів цієї діяльності   

Заснований на побудові системи управління якістю, яка охоплює всі сфери 

діяльності фірми    

Який передбачає участь у ботах з якості всього персоналу фірми – від 

президента до рядового робітника   

Який ґрунтується на бездефектному виготовленні продукції   

 

Інструмент контрою якості, що дозволяє виявити найбільш істотні чинники 

(причини), що впливають на кінцевий підсумок – це:  

Гістограма    

Діаграма парето    

Діаграма розкиду    

+Діаграма Ісікави    

 

Країною походження «Гуртків контролю якості» є:  

США    

Китай    

+Японія    

Тайвань   

 

Цикл продуктивності – це:  

Логічна послідовність дій, яка забезпечує підприємству низькі ціни на 

сировину    

+Логічна послідовність дій, яка забезпечує підприємству можливість успіху 

через зростання продуктивності    

Логічна послідовність дій, яка забезпечує впровадження нових технологій    

Логічна послідовність дій, яка забезпечує підвищення якості сировини, 

матеріалів, комплектуючих деталей, засобів або просто комплектуючих    

 

 Дієвість операційної системи – це:  

+Ступінь досягнення системою поставлених перед нею цілей, ступінь 

завершення «потрібної» роботи    

Ступінь використання системою необхідних ресурсів    

Ступінь відповідності системи вимогам, сертифікатам та очікуванням    

Ступінь удосконалення організації праці та виробництва    

 



Регулювання продуктивності операційної системи складається з таких 

елементів: 

Забезпечення основи для регулювання    

Розроблення стратегічних планів обґрунтування програми продуктивності    

Розроблення підходів до стратегій і методів вимірювання та оцінки 

продуктивності    

+Усі вище перелічені елементи    

 

За якої умови не відбувається підвищення продуктивності:  

Обсяг продукції зростає, витрати зменшуються    

Обсяг продукції зростає, витрати теж зростають, але повільніше    

+Обсяг продукції скорочується, витрати теж скорочуються, але повільніше    

Обсяг продукції скорочується, витрати теж скорочуються, але швидшими 

темпами    

 

   Які з перелічених операцій не входять до операційної діяльності 

підприємства за А  Файолем: 

Технічні операції   

+Корпоративні операції   

Фінансові операції   

Страхові операції   

 

При децентралізованому розташуванні:  

Легше добитись від постачальників знижок   

Не відбувається дублювання окремих управлінських функцій (робота з 

кадрами, закупки тощо)   

+Об’єктами легше управляти   

Легше впроваджувати великі проекти   

 

При централізованому розташуванні:  

+Легше здійснювати перехід на випуск нової продукції   

Не відбувається дублювання окремих управлінських функцій (робота з 

кадрами, закупки тощо)   

Спрощується управління об’єктами   

Зменшується залежність від політичних та індустріальних сил   

 

 

Фондомісткість активної частини визначається як відношення: 

Товарної продукції до вартості основних виробничих фондів за певний період   

Вартості основних виробничих фондів до товарної продукції   

Товарної продукції до вартості активної частини основних виробничих 

фондів за певний період   

+Вартості активної частини основних виробничих фондів до товарної 

продукції   

 



Мета агрегатного планування виробництва полягає у тому щоб: 

+Забезпечити задоволення сукупного попиту на продукцію при мінімізації 

загальної суми витрат   

Зменшити кількість витрат   

Зекономити витрати праці   

Підвищити якість продукції   

 

Різниця між системами управління запасами з фіксованою величиною і 

фіксованим часом поповнення полягає в тому, що в першій системі запаси 

замовляються: 

Через визначений проміжок часу у відповідне місце   

Коли вони потрібні   

+Коли запаси зменшуються до рівня повторного замовлення   

Через рівні проміжки часу   

 

У виробництві запаси не використовують для: 

Підтримання незалежності виконання операцій   

Задоволення відхилення в попиті   

Наданню гнучкості плануванню виробництва   

+Захисту від корозії   

 

У виробництві запаси не використовують для: 

Підтримання незалежності виконання операцій   

Задоволення відхилення в попиті   

Забезпечення гарантії в постачанні сировини   

+Крадіжок працівниками   

 

З точки зору формування запасів розрізняють: 

По замовленню та складські запаси   

+Детерміновані та стохастичні запаси    

Планові та випадкові запаси   

Термінові та нетермінові   

 

Яка з функцій не належить до функцій запасів: 

Функція завбачливості   

Функція безпеки   

+Функція планування   

Функція отримання переваг при наданні скидок   

 

Залежним називається попит, коли: 

+Використання предмету безпосередньо пов’язане з планами виробництва   

Дохід збільшується чи зменшується пропорційно попиту   

Попит на предмети споживання не зумовлюється планами виробництва 

інших виробів   

Обмежена пропозиція предметів споживання   



 

Коли використовуються методи залежного попиту у промисловій сфері (на 

виробництві), вони називаються системою: 

+Планування потреби в матеріалах   

Планування розподілу ресурсів   

Планування максимально-мінімального рівня запасів   

Всі варіанти вірні   

 

Різниця між системами управління запасами з фіксованою величиною і 

фіксованим часом поповнення полягає в тому, що в першій системі запаси 

замовляються: 

Через визначений проміжок часу у відповідне місце   

Коли вони потрібні   

+Коли запаси зменшуються до рівня повторного замовлення   

 Через рівні проміжки часу   

 

Підхід системи «КАНБАН» до виробництва спирається на малі розміри 

партій і значною мірою залежить від: 

+Запасів (резервів) матеріалів і техніки   

Тривалого виробничого циклу   

Скорочення часу налагодження (підготовки до роботи) машинного парку   

Координації виробництва комп’ютерів   

 

Більшість рішень щодо запасів ухвалюється на основі: 

Максимізації прибутку   

Мінімізації витрат   

Оптимального впливу на попит   

Мінімізації термінів розробки нової продукції   

 

До ергономічних показників якості продукції належать:  

Гігієнічні та антропометричні показники    

Фізіологічні та психофізіологічні показники    

Психологічні показники    

+Усі вище перелічені   

 

Розрахункова (проектна) вартість забезпечення якості: 

Може не братися до уваги   

Коливається в межах 5-15 % від продажу   

+Коливається між 15-20 % від продажу   

Коливається між 20-25 % від продажу   

 

Міжнародний стандарт ISO 9001 – це: 

“Загальне управління якістю і стандарти забезпечення якості”   

+“Модель забезпечення якості при проектуванні і (або) розробці, 

виробництві, монтажі та обслуговуванні”   



“Система якості   Модель для забезпечення якості при виробництві та 

монтажі”   

“Модель забезпечення якості при остаточному контролі та випробуванні”   

 

Міжнародний стандарт ISO 9003 – це: 

“Загальне управління якістю і стандарти забезпечення якості”   

“Модель забезпечення якості при проектуванні і (або) розробці, виробництві, 

монтажі та обслуговуванні”   

“Система якості   Модель для забезпечення якості при виробництві та 

монтажі”   

+“Модель забезпечення якості при остаточному контролі та випробуванні”   

 

Використовуючи схему взаємозв’язку «вхід-перетворення-вихід», встановіть 

типовий очікуваний результат системи «універмаг»   

Здорові люди    

Задоволені відвідувачі    

Освічені фахівці    

+Задоволений покупець з товаром   

 

Що варто розуміти під концепцією операційного менеджменту? 

+Систему наукових знань, що формують теоретичну базу практики керування 

операційною системою    

Етапи генезису операційного менеджменту    

Місце операційного менеджменту в системі суспільного виробництва    

Схему взаємозв’язку «вхід-перетворення-вихід»   

                                             

В основу яких методів покладена економічна зацікавленість працівників у 

результатах своєї праці? 

Соціально-психологічних    

+Економічних    

Адміністративних    

Владної мотивації   

 

Який з перерахованих  методів передбачає мінімальну самостійність 

виконавців у прийнятті рішень та контроль керівників за видані 

розпорядження? 

Соціально-психологічні    

Економічні    

+Адміністративні    

Організаційні   

 

Перерахуйте функції операційного менеджменту: 

+Планування, організація, мотивація, контроль, координація    

Фінансування, організація, мотивація, контроль, координація    

Планування, планування, мотивація, контроль, координація    



Планування, організація, мотивація, контроль   

 

Якої школи наукового менеджменту не існує? 

Школа наукового управління    

Школа людських стосунків    

+Систематична школа    

Школа науки управління   

 

Фондовіддача визначається як відношення: 

+Товарної продукції до вартості основних виробничих фондів за певний 

період   

 Вартості основних виробничих фондів до товарної продукції   

Товарної продукції до вартості активної частини основних виробничих 

фондів за певний період   

Вартості активної частини основних виробничих фондів до товарної 

продукції   

 

Фондомісткість визначається як відношення: 

Товарної продукції до вартості основних виробничих фондів за певний період   

+Вартості основних виробничих фондів до товарної продукції   

Товарної продукції до вартості активної частини основних виробничих 

фондів за певний період   

Вартості активної частини основних виробничих фондів до товарної 

продукції   

 

Фондовіддача активної частини визначається як відношення: 

Товарної продукції до вартості основних виробничих фондів за певний період   

Вартості основних виробничих фондів до товарної продукції   

+Товарної продукції до вартості активної частини основних виробничих 

фондів за певний період   

Вартості активної частини основних виробничих фондів до товарної 

продукції   

 

«Адміністративний менеджмент» 
 

Теорія “мотиваційної гігієни”  розроблена: 

А.Маслоу 

+Ф.Герцбергом 

Д.Мак-Клелландом 

Д.Мак-Грегором 

 

До основних методів адміністративного планування не належить: 

Балансовий 

Нормативний 

+Прогресивний 



Програмно-цільовий 

 

Що з переліку не належить до вимог щодо структури органу управління: 

Мобільність 

+Працездатність 

Оперативність 

Економічність 

 

Мотиваційна теорія X-Y, була розроблена: 

А.Маслоу 

Ф.Герцбергом 

Д.Мак-Клелландом 

+Д.Мак-Грегором 

 

Програмно-цільовий метод адміністративного планування більш характерний 

для: 

+Державних організацій 

Комерційних організацій 

Некомерційних організацій 

Міжнародних організацій 

 

Партисипативне управління: 

+Передбачає участь найманих працівників в управлінні виробництвом 

Акцентує увагу на виключній ролі менеджменту в управління виробництвом 

Є одним з видів оперативного управління 

Не передбачає участь найманих працівників в управлінні виробництвом 

 

Розробку початкової концепції адміністративного менеджменту було 

здійснено: 

Ф.Тейлор 

Г.Мінцберг 

Л.Урвік 

+А. Файоль 

 

В чому полягає особливість економіко-математичного методу 

адміністративного планування: 

Конкретизує план по показниках матеріальних та нематеріальних затрат 

+Дозволяє виділити і формально описати найбільш важливі, істотні зв’язки 

економічних змінних і об’єктів 

Розробляє систему нормативних показників економічної діяльності 

Простий і зручний у використанні 

 

Як можна обгрунтувати вимогу мобільності, щодо адміністративного органу 

управління організацією: 



+Чисельний склад і кількість внутрішніх підрозділів визначається 

оптимальними критеріями керованості 

Організація має швидко пристосовуватись до ринку 

Операційна система має бути гнучкою 

Керівники повинні завжди навчатись мистецтву управління 

 

В якій з організацій, основною ціллю менеджера є вирішення певних 

соціальних потреб: 

Комерційна організація 

Державна організація 

+Некомерційна організація 

Міжнародна організація 

 

Що з переліку не враховується при реалізації принципу оперативності 

адміністративного органу управління: 

Складність зовнішніх і внутрішніх зв’язків 

+Чисельний склад і кількість внутрішніх підрозділів визначається 

оптимальними критеріями керованості 

Швидкість отримання і суворе збереження інформації 

Своєчасне прийняття та оптимізація виконання рішень 

 

Хто вперше застосував хронометраж для управлінського дослідження 

робочих операцій: 

+Ф.Тейлор 

Г.Мінцберг 

Л.Урвік 

А. Файоль 

 

Термін «економічність» у контексті адміністративного органу управління 

означає: 

Прибутковість операційної діяльності 

+Доцільність витрат на управління 

Простота управління 

Виробничі витрати підприємства 

 

Працівники якого з типів адміністративного апарату практично не мають 

повноважень і діють за розпорядженням керівника організації: 

Консультативного апарату 

Обслуговуючого апарату 

+Особистого апарату 

Технічного апарату 

 

В якій з організацій, основною ціллю менеджера є отримання операційного 

прибутку: 

+Комерційна організація 



Державна організація 

Некомерційна організація 

Міжнародна організація 

 

Перевірка якості роботи муляра виконробом відноситься до: 

+Візуального контролю 

Корпоративного контролю 

Документального контролю 

Процесуального контролю 

 

Термін «теорія адміністрації» в дослідженнях управління вперше застосував: 

Ф.Тейлор 

+А.Файоль 

Л.Урвік 

М.Вебер 

 

Делегування у адміністративному менеджменті, це: 

Засіб контролю одних працівників за іншими 

+Засіб розподілу повноважень серед співробітників 

Засіб формування представницьких органів трудового колективу 

Засіб матеріального стимулювання працівників 

 

Розробником ієрархічної теорії потреб був: 

Визнання принципу «батога та пряника» в теорії мотивації найбільш 

характерне для: 

А.Файоль 

+А.Маслоу 

З.Фрейд 

К.Юнг 

 

Ревізія відноситься до: 

Візуального контролю 

Корпоративного контролю 

+Документального контролю 

Процесуального контролю 

 

Термін «бюрократія» в дослідженнях управління вперше застосував: 

Ф.Тейлор 

А.Файоль 

Л.Урвік 

+М.Вебер 

 

Перевірка якості роботи працівника лінійним менеджером у процесі 

виробництва  є складовою: 

Попереднього контролю 



+Поточного контролю 

Заключного контролю 

Стратегічного контролю 

 

Юрист-консульт підприємства відноситься до:  

+Консультативного апарату 

Обслуговуючого апарату 

Особистого апарату 

Технічного апарату 

 

Хто з науковців розробив систему принципів адміністративного 

менеджменту: 

Ф.Тейлор 

+А.Файоль 

Л.Урвік 

М.Вебер 

 

Позитивний вплив делегування на ефективність управління можна пояснити: 

+Підвищенням рівня відповідальності працівників 

Збільшенням заробітної плати працівників 

Зниженням рівня організаційного контролю 

Спрощенням системи управління 

 

Хто з науковців здійснив «Хоторнський експеримент»з метою дослідження 

ефективності управління: 

Ф.Тейлор 

А.Файоль 

+Е.Мейо 

М.Вебер 

 

Періодичність здійснення стратегічного контролю: 

Є більшою за період реалізації стратегії 

+Є меншою за період реалізації стратегії 

Відповідає періоду реалізації стратегії 

Не пов'язана з реалізацією стратегії 

 

Аудит є формою контролю: 

Державного 

Внутрішньогосподарського 

+Зовнішнього 

Управлінського 

 

Відповідальність – це: 

Принцип розподілу повноважень 



+Зобов’язання виконувати поставлені завдання та відповідати за якість їх 

виконання 

Готовність виконувати поставлені завдання 

Необхідність прийняття рішень 

 

Використання терміну «архетип» в теорії мотивації найбільш характерне для: 

А.Файоля 

Ф.Тейлора 

З.Фрейда 

+К.Юнга 

 

Об'єктом стратегічного контролю є: 

Виробничий процес 

+Цілі господарської діяльності 

Трудові ресурси 

Матеріальне забезпечення 

 

Як відбувається вертикальне делегування повноважень в організації: 

+Керівник передає частину повноважень безпосередньому підлеглому 

Керівник передає частину повноважень підлеглому на найнижчому рівні 

Керівник передає частину повноважень іншому керівнику 

Керівник передає частину повноважень власному керівнику 

 

Кого з дослідників можна вважати розробником концепції пояснення суті 

організації як однієї з форм об’єднання людей для досягнення загальної мети 

Ф.Тейлор 

А.Файоль 

Е.Мейо 

+Д.Муні 

 

Діяльність менеджера у державній установах та організаціях: 

Завжди має суспільну цінність   

Може не мати суспільної цінності  

Має тільки приватну цінність   

+Може мати суспільну цінність   

 

Який з напрямів не відноситься до практики партисипативного управління: 

Працівники отримують право самостійно визначитися щодо таких аспектів 

діяльності, як вибір засобів здійснення трудового процесу, режим роботи і 

відпочинку, запровадження нових методів роботи 

Працівники можуть бути залучені до постановки цілей, які їм належить 

досягти, визначення завдань, що потребують виконання 

+Працівники контролюються лінійним менеджментом за якістю продукції і 

водночас несуть особисту відповідальність за кінцевий результат 



Працівникам надають право на формування складу робочих груп (бригад) із 

членів організації та на визначення, з ким вони кооперуватимуться у процесі 

групової діяльності 

 

Норма керованості це: 

+Кількість працівників, якими безпосередньо управляє керівник 

Кількість керівників на підприємстві 

Кількість рівнів управління 

Кількість керованих структурних підрозділів одним керівником 

 

Об'єктом адміністративного контролю є: 

Керівники вищого рівня 

Лінійний менеджмент 

+Структурні підрозділи 

Органи державного управління 

 

Термін «скалярний ланцюг команд» як характеристику адміністрування 

застосував: 

Ф.Тейлор 

+А.Файоль 

М.Вебер 

Д.Муні 

 

Не відноситься до основних типів адміністративного апарату:  

+Технічний 

Консультативний 

Обслуговуючий 

Особистий 

 

Що не відноситься до принципу точності адміністративного планування:   

Обґрунтованість планового показника 

Деталізація планового показника 

+Якість планового показника 

Конкретизація планового показника 

 

Суб'єктом адміністративного контролю є: 

+Лінійний менеджмент 

Працівники 

Податкові органи 

Органи державного управління 

 

Визнання принципу «батога та пряника» в теорії мотивації найбільш 

характерне для: 

А.Файоля 

+Ф.Тейлора 



З.Фрейда 

К.Юнга 

 

До технічних операцій за А.Файолем відноситься: 

+Обробка 

Придбання 

Страхування 

Організація 

 

Штабні повноваження властиві для: 

Керівника організації 

+Секретаря-референта керівника 

Працівника виробничого підрозділу 

Керівника функціонального підрозділу 

 

Обґрунтованість плану в числовому вимірі у відповідності ресурсам 

відноситься до принципу адміністративного планування: 

Єдності 

+Точності 

Послідовності 

Науковості 

 

Визнання біологічної складової як домінанти мотивації характерне для: 

А.Файоля 

Ф.Тейлора 

+З.Фрейда 

К.Юнга 

 

Норма керованості встановлюється: 

+Шляхом делегування лінійних повноважень 

Економічною доцільністю 

Комерційною необхідністю 

Розподілом повноважень працівниками 

 

Хто з науковців обґрунтовував тезу, що «бюрократичний тип 

адміністративної організації здатний забезпечити досягнення найвищого 

ступеня ефективності»: 

Ф.Тейлор 

А.Файоль 

Е.Мейо 

+М.Вебер 

 

Яіксть сировини перевіряється у процесі: 

+Технологічного контролю 

Екологічного контролю 



Соціального контролю 

Економічного контролю 
 

Хто з науковців започаткував розробку концепції наукового управління: 

+А.Ф.Тейлор 

А.Мескон 

Ф.Котлер 

А. Файоль 
 

 

Впровадженні принципів партисипативного управління впливає на 

мотивацію: 

Робітників позитивно, керівників негативно   

Робітників негативно, керівників позщитивно   

Може демотивувати трудовий колектив   

+Сприяє демократизації управління та підвищує рівень мотивації трудового 

колективу   

 

Діяльність менеджера у державній установі: 

Завжди має суспільну корисність   

Може не мати суспільної користі   

+Може мати суспільну корисність   

Має тільки приватну корисність   

 

Що дають лінійні повноваження для керівника: 

Більш повну інформацію для управління   

+Владу впливу на підлеглих   

Доступ до ресурсів організації   

Розподіл відповідальності   

 

Принцип «холізму» у адміністративному менеджменті означає: 

+Єдність   

Безперервність   

Гнучкість   

Точність   

 

До адміністративних операцій за А  Файолем не відноситься: 

Передбачення   

+Виробництво   

Координування   

Контроль   

 

Яка з теорій мотивації є продовженням Х-Y теорії Д  Мак-Грегора   

А - теорія С  Адамса 

PL - теорія Портера-Лоуера 



M — теорія А  Маслоу 

+Z — теорія В  Оучі 

 

Принцип безперервності адміністративного планування можна визначити як:  

Процес планування є безперервним   

Всі плани мають реалізовуватись одночасно   

+На зміну одному виконаному плану приходить другий новий план, а на 

зміну другому – третій   

Реалізація стратегічного плану автоматично призводить по виконання 

поточних планів   

 

Діяльність менеджера у некомерційній організації: 

+Завжди має суспільну корисність   

Може не мати суспільної користі   

Може мати суспільну корисність   

Має тільки приватну корисність   

 

До облікових операцій за А  Файолем відноситься: 

Страхування   

Залучення засобів   

Продаж   

+Калькуляція   

 

Діяльність менеджера у комерційній організації: 

Завжди має суспільну корисність   

+Може не мати суспільної користі   

Може мати суспільну корисність   

Має і суспільну і приватну корисність   

 

Операція «продаж» за А  Файолем відноситься до: 

Технічних опрерацій   

+Комерційних операцій   

Фінансових операцій   

Страхових операцій   

 

Відповідальність виникає як наслідок: 

Управлінської діяльності   

+Розподілу повноважень   

Комерційної діяльності   

Реалізації рішень   

 

У якій із організацій якість роботи менеджера може контролюватись 

суспільством: 

У комерційній   

У некомерційній   



+У державній   

У фінансовій   

 

До складових організаційної системи не відноситься: 

Ретельно відпрацьована структура управління    

Положення про підрозділи й посадові інструкції    

+Адміністративний апарат управління   

Маршрутні карти руху документообігу    

 

У якій із організацій якість роботи менеджера визначається його 

самоконтролем: 

У комерційній   

+У некомерційній   

У державній   

У фінансовій   

 

До негативних наслідків делегування можна віднести: 

+Збільшення кількості об'єктів керування для керівника   

Розподіл відповідальності між працівниками   

Збільшення інформаційного потоку   

Необхідність координації   

 

У якій із організацій якість роботи менеджера визначається чіткою системою 

кількісних і якісних показників: 

+У комерційній   

У некомерційній   

У державній   

У фінансовій   

 

До складових організаційної системи відноситься: 

Інвестиційний план діяльності підприємства    

Адміністрація підприємства    

+Штатно-посадовий розклад   

Колективний договір    

 

Не відноситься до принципів делегування повноважень: 

Єдиноначальність   

+Координація   

Обмеження норм керованості   

Закріпленість відповідальності   

 

До якої сфери раціональної моделі трудових відносин можна віднести 

матеріальне стимулювання якісної роботи працівника:  

Виробниче завдання   

Відносини з керівниками і колегами   



+Оплата праці   

Управління персоналом   

 

Розподіл штабних повноважень дозволяють керівникові: 

+Передати рутинні процедури виконавцям   

Забезпечити простоту управління   

Знизити вартість управління   

Скоординувати роботу підлеглих   

 

Наділення підрозділу певною компетенцією відноситься до такої групи 

характеристик адміністративного органу як: 

Соціологічні    

Юридичні    

+Функціональні   

Психологічні   
 

Оберіть дії, що конкретизують стратегію ресурсозбереження в межах фірми: 

+ Поліпшення технологічної конструкції товару   

Підвищення рівня автоматизації виробництва   

Дотримання режиму праці і відпочинку   

Підвищення фондоозброєності праці   

 

До основних принципів мотивування працівників за ФТейлором не 

відноситься: 

Кожному робітнику по можливості доручати виконання найбільш складної 

роботи, яку він спроможний виконувати   

Кожного робітника треба стимулювати так, щоб його виробіток досяг рівня 

найкращого виробничого працівника того самого розряду   

Кожному робітникові, який досяг найвищих показників серед працівників тієї 

самої кваліфікації слід виплачувати винагороду   

+Кожен працівник має отримувати частку від прибутку організації   

 

Скалярний ланцюг: 

+Команди, що передаються з одного рівня організації на інший(нижчий)   

Команди, що передаються з одного рівня організації на інший(паралельний)   

Команди, що передаються з однієї організації на іншу   

Команди, що передаються від одного працівника до іншого   
 

 

До забезпечувальних процесів, на основі яких розробляються й реалізуються 

адміністративні впливи відноситься: 

Матеріально-технічне забезпечення операційної діяльності   

Кадрове забезпечення    

+Інформаційно-методичне забезпечення   

Управлінське забезпечення   



 

До складових системи потреб за К. Альдерфером не відносяться: 

Потреби  існування   

Потреби  взаємозв’язку   

+Потреби визнання   

Потреби  зростання   

 

До підсистем адміністративного менеджменту відноситься: 

Система технічного забезпечення   

Система забезпечення продуктивності праці   

+Система раціональних трудових відносин   

Система якісного аналізу   

 

Суть індексного методу адміністративного планування полягає: 

У визначенні впливу індексу ціна на вартість ресурсів   

+У порівнянні з будь-яким показником двох різних періодів чи районів 

(регіонів)   

У розрахунку балансової вартості матеріальних та нематеріальних затрат 

управління   

У розрахунку певних середньозважених показників   

 

Стабільність персоналу за А. Файолем характеризує: 

+Ефективність управління   

Зниження ринкових перспектив організації   

Завищену оплату праці персоналу   

Корпоративну культуру   

 

У балансі як інструменті адміністративного контролю відображено: 

Фінансові результати підприємства   

Прибутки та збитки підприємства   

Фінансові активи   

+Основні та обігові засоби   

 

Хто встановлює норматив керованості для конкретного лінійного керівника в 

організації: 

Фахівець з персоналу   

+Безпосередній керівник   

Керівник організації   

Науковець-консультант   

 

Якщо при виконанні штабних повноважень, працівник особистого апарату 

наділяється функціональними повноваженнями у певній сфері управління, то 

наслідком може бути: 

Підвищення управлінської ефективності особистого апарату   



+Конфлікт відповідальності між керівником функціонального напрямку та 

працівником особистого апарату   

Створення системи паралельних повноважень   

Підвищення ефективності управлінської діяльності керівника організації   

 

Яке з перелічених питань не відноситься до основних питань системи 

раціональної моделі праці: 

+Як потрібно побудувати організаційну структуру   

Як працівникам будувати відносини з керівниками і колегами   

Як оплачується праця   

Як керівникам правильно управляти персоналом   

 

Виберіть правильне визначення принципу «порядок» за А  Файолем: 

Виробничий порядок – це культура операційної діяльності, а організаційний 

– це культура управління   

+Соціальний порядок – це порядок за визначенням «кожному своє місце і 

кожен на своєму місці», матеріальний порядок – це «всьому своє місце, і все 

на своєму місці»   

Адміністративний порядок – це розподіл повноважень, а виробничий порядок 

– це розподіл операцій   

Соціальний порядок – це культура комунікацій, а виробничий порядок – це 

культура управління   

 

До специфічних сфер контролю виробничого підприємства не відноситься: 

Зовнішньоекономічна діяльність   

Соціально-культурна діяльність підприємства   

Екологічна діяльність   

+Комерційна діяльність   

 

Яким є ефективний норматив керованості: 

Від 1 до 3 об'єктів(працівники)   

+Від 7 до 12 об'єктів(працівники)   

Від 12 до 25 об'єктів(працівники)   

Від 25 до 50 об'єктів(працівники)   

 

Специфікою процесу контролю в адміністративному менеджменті є: 

+Безперервність   

Одиничність   

Стратегічна спрямованість   

Деталізація   

 

Які ключові групи співвідношень використовуються для аналізу фінансової 

складової економічної діяльності в адміністративному менеджменті: 

Ліквідність-Оборот-Борги-Капіталоємкість   

+Ліквідність-Запаси-Борги-Прибутковість   



Оборотність-Прибутковість-Капіталоємкість-Трудомісткість   

Оборот-Запаси-Борги-Прибутковість   

 

Який з елементів організаційної системи визначає перелік завдань працівника 

на конкретному робочому місці: 

Поточний план виробництва    

+Посадова інструкція    

Штатно-посадовий розклад   

Технічне завдання   

 

Яка складова характеристика не входить до визначення процесу контролю: 

Організаційна   

+Координаційна   

Змістовно-технічна   

Узагальнювально-коригувальна   

 

Що є системоутворюючим принципом ідеальної організації М. Вебера: 

Порядок   

Культура   

Виробництво   

+Ієрархія   

 

Виберіть правильне визначення впливу класичної бюрократії на відношення 

працівника до організації: 

+Бюрократія культивувала лояльність до організації    

Бюрократія сприяє особистій ініціативі   

Бюрократія заохочує творчі підходи до роботи   

Бюрократія стимулює саморозвиток працівників   

 

До основних сфер контролю в адміністративному менеджменті відноситься: 

Екологічна діяльність   

+Фінансова діяльність   

Соціальна діяльність   

Зовнішньо-економічна діяльність   

 

Яка властивість координації діяльності працівників найбільш характерна для 

сучасних організацій: 

Жорстка ієрархія   

Процедури повного узгодження з керівниками вищих рівнів   

+Горизонтальні зв'язки   

Регламентація робіт   

 

Адміністративний орган управління – це: 

Елемент виробничої структури підприємства, що здійснює координацію 

діяльності виконавців   



+Елемент організаційної структури управління, який пов’язаний із 

формуванням і реалізацією управлінського впливу   

Елемент організаційної структури управління, який здійснює координацію 

діяльності виконавців   

Елемент системи стратегічного управління організацією   

 

Яка ситуація з перелічених вимагає негайного втручання менеджера у 

виробничий процес з метою мінімізації негативних наслідків операційної 

діяльності: 

Виробництво продукція зростає і пропорційно зростають затрати   

Виробництво продукції знижується повільніше, ніж затрати   

Приблизно однаковими темпами знижується виробництво продукції і затрати   

+Виробництво продукції знижується, а затрати зростають   

 

Яке з положень не відноситься до основних ознак наукової організації 

управління згідному підходом Ф. Тейлора: 

Адміністрація бере на себе розробку наукового фундаменту, який замінює 

старі традиційні і практичні методи, для кожної окремої дії у всіх різних 

різновидах праці, що використовується на підприємстві   

Адміністрація проводить на основі наукових встановлених ознак ретельний 

відбір робітників   

Адміністрація співпрацює з робітниками з метою досягнення відповідності 

окремих галузей виробництва науковим принципам   

+Адміністрація виконує всі види робіт, робітники виконують допоміжну 

функцію   

 

 Норматив керованості: 

+Об'єктивно визначається психофізичними та особистісними 

характеристиками керівника, а суб'єктивно – безпосереднім керівником   

Об'єктивно визначається управлінським навантаженням керівника, а 

суб'єктивно – управлінським навантаженням керівника безпосереднього 

керівника   

Об'єктивно визначається безпосереднім керівником керівника, а суб'єктивно – 

психофізичними та особистісними характеристиками керівника   

Не залежить від особистих характеристик керівника   

 

Узагальнена інформація про фінансовий стан організації надається у: 

Балансі   

+Звіті про фінансові результати   

Звіті про прибутки та збитки   

Звіті про фінансові активи   
 

 

«Стратегічне управління» 
 



До принципів сучасного стратегічного управління належить: 

Соціальна відповідальність за виконання місії перед суспільством 

Інноваційність, що передбачає постійне удосконалення технологій, системи 

управління тощо для забезпечення відповідності підприємства вимогам 

зовнішнього середовища 

Екогармонійність, що виражає необхідність врахування екологічних наслідків 

діяльності підприємства 

+ Все вищеназване 

 

Довгострокове планування, яке передбачало розробку системи стабільних 

цілей підприємства на довгостроковий період, було характерне для концепції 

управління: 

У 30-ті роки XX ст. в Японії 

+ У 50-ті роки XX ст. у США 

У 80-ті роки XX ст. в Європі 

У 70-ті роки у Радянському Союзі 

 

Стратегічна орієнтація стала складовою філософії підприємництва: 

У 30-ті роки XX ст. 

У 50-ті роки XX ст. 

+ У 80-ті роки XX ст. 

Наприкінці 90-х рр. XX ст.  

 

Процес стратегічного управління є процесом побудови стратегій: 

«Від минулого до майбутнього» 

+ «Від майбутнього до сьогодення» 

«Від сьогодення до майбутнього» 

«Майбутнє є екстраполяцією минулого» 

 

До основних елементів стратегічного управління належать такі: 

Система управління, стратегія, керівники 

+ Місія, цілі, конкурентні переваги, стратегія, контролінг, стратегічний план 

Стратегічний план, ресурси організації, функції управління 

Місія, цілі, функції управління, прямий та зворотний зв'язок 

 

Стратегія організації - це: 

Основне призначення організації, чітко визначена мета її існування 

+ Генеральна довгострокова програма дій та порядок розподілу ресурсів 

організації для досягнення її цілей 

Процес визначення цілей діяльності організації 

Основна мета у сфері виробництва 

 

До функціональних стратегій підприємства належать: 

Стратегії планування, організація, мотивація, контроль 

Глобальна, багатонаціональна 



+ Маркетингова, фінансова, кадрова, інноваційна 

Низьких витрат, скорочення ринку, розвитку товару 

 

Стратегія організації розроблюється в такій послідовності: 

Вивчаються сильні та слабкі сторони підприємства, потім - можливості та 

загрози із зовнішнього середовища 

Аналіз середовища, розробка місії та системи цілей, оцінка і вибір стратегії, 

реалізація і контроль 

+Операційні стратегії, функціональні стратегії, ділова стратегія, 

корпоративна стратегія 

Аналіз внутрішніх ресурсів, вивчення сильних і слабких сторін підприємства, 

вибір стратегії, реалізація і контроль 

 

Основним критерієм ефективності стратегічного управління є: 

Забезпечення прибутковості діяльності 

+ Своєчасність і точність реакції організації на нові запити ринку та зміни в 

оточенні 

Раціональне використання виробничого потенціалу 

Правильне визначення сильних і слабких сторін підприємства 

 

Стратегічне планування починається із: 

Аналізу внутрішніх можливостей і ресурсів організації 

+ Оцінки потреб ринку, вивчення тенденцій розвитку галузі 

Вивчення витрат виробництва 

Визначення конкурентних переваг підприємства 

 

Об'єктами основної уваги керівництва при стратегічному управління є: 

+ Простежування змін у зовнішньому середовищі та адаптація до них 

Вирішення внутрішніх проблем підприємства 

Зниження витрат виробництва, підвищення продуктивності праці 

Одержання прибутку від реалізації продукції та послуг 

 

При проведенні SWOT-аналізу визначаються:  

Основні стратегічні групи конкурентів фірми 

Частка ринку підприємства та темпи її зростання 

+ Сильні та слабкі сторони фірм, загрози і можливості із зовнішнього 

середовища 

П’ять основних сил конкуренції 

 

До чинників безпосереднього оточення організації належать такі: 

Стратегічні господарські підрозділи, місія, стратегічні групи конкурентів, 

потреби споживачів 

Політичні, економічні, демографічні, культурні 

+ Постачальники, конкуренти, споживачі, місцева влада 

Цілі, завдання підприємства, технологія виробництва, структура управління 



 

Метод PEST – аналізу застосовується при вивченні: 

+ Макрооточення організації 

Галузевого ринку 

Основних конкурентів підприємств 

Внутрішнього середовища підприємства 

 

На основі чого здійснюється вибір місії підприємства:  

Можливостей ресурсів, необхідних для досягнення стратегічних цілей 

підприємства 

Аналізу зовнішніх можливостей та загроз, оцінювання стратегії  

+ Чіткого визначення кола споживачів та їх потреб, що може задовольнити 

підприємство 

Аналізу сильних та слабких сторін підприємства, оцінювання позицій у 

конкурентній боротьбі 

 

Генеральна довгострокова програма дій та порядок розподілу ресурсів 

організації для досягнення її цілей - це: 

Місія 

+ Стратегія 

Планування 

Політика 

 

Модель п'яти сил конкуренції, яку застосовують для аналізу галузевого ринку, 

розробив: 

+ М. Портер 

П. Котлер 

І. Ансофф 

А. Уандлер 

 

Матриця Бостонської конcалтингової групи класифікує бізнес-одиниці 

підприємства за такими показниками:  

Конкурентні переваги, галузеве оточення 

+ Відносна частка ринку, темпи зростання галузевого ринку 

Привабливість галузі, «сила» бізнесу 

Новизна товару, новизна ринку 

 

При виборі можливих стратегій підприємства застосовується матриця відомого 

американського спеціаліста І. Ансоффа з урахуванням таких показників: 

+ Новизна товару, новизна ринку 

Конкурентна позиція, частка ринку 

Етап життєвого циклу галузі, обсяги виробництва продукції 

Ціна продукції, обсяги виробництва 

 

Виконання стратегії організацією спрямоване на вирішення таких основних 



завдань: 

Встановлення відповідності між обраною стратегією й організацією 

управління 

Вибір і узгодження зі стратегією стилю управління організацією 

Визначення видів і змісту управлінської діяльності з метою встановлення 

пріоритетності окремих завдань згідно з обраною стратегією 

+ Всі відповіді правильні 

 

Якi фактори впливають на формування стратегiчних цiлей функцiонування 

пiдприємства? 

Внутрішні проблеми, з якими стикається підприємство 

Зміни в зовнішньому середовищі функціонування підприємства через 

державне регулювання 

Зміни на ринку діяльності підприємства 

+ Весь взаємозв'язок економічних, соціальних та політичних умов 

функціонування 

 

При стратегічному управлінні плани організації: 

Передбачають лише конкретні дії в сьогоденні і майбутньому 

Базуються на чітко відомому і незмінному кінцевому стані 

Фіксують бажане в майбутньому стан організації 

+ Дозволяють організації реагувати на зміни в оточенні 

 

Ключова роль у проведенні стратегічних змін та мобілізації потенціалу 

організації належить: 

+ Керівництву організації 

Безпосереднім виконавцям 

Керівникам середньої ланки і безпосереднім виконавцям 

Науковим та інженерно-технічним співробітникам 

 

Явище, коли доходи від спільного використання ресурсів перевищують суму 

доходів від роздільного використання цих же ресурсів, називають ефектом: 

Масштабу виробництва 

Кривої досвіду 

Масштабу діяльності 

+ Синергії 

 

Дерево цілей – це: 

Метод декомпозиції системи, при якому по визначеній ознаці її розподіляють 

на складові 

Методика градації цілей по рівнях вертикально або горизонтально 

+ Наочне графічне зображення підпорядкування і взаємозв'язку цілей, на 

підцілі та задачі 

Засіб керування цілями нагору 



 

Робота із вироблення стратегії підприємства, як концептуального сценарію 

довгострокової поведінки в зовнішньому ринковому оточенні, передбачає… 

Обґрунтування і розробку інвестиційних проектів та відповідних бізнес-

планів 

Аналіз і розробку можливостей випуску нових продуктів, можливостей 

випуску нових цінних паперів 

Оцінку ризиків і розробку системи управління портфелями цінних паперів 

+ Усі відповіді, що наведені вище, правильні 

 

Проблеми розробки вітчизняними підприємствами своєї стратегії об'єктивно 

обумовлені сьогодні… 

Дефіцитом достовірної ринкової інформації 

Обмеженими фінансовими можливостями переважної більшості українських 

підприємств 

Відсутністю фахівців необхідного рівня 

+ Усі відповіді, що наведені вище, правильні 

 

Безперечними лідерами в області стратегічного управління є… 

+ США і Японія 

Німеччина і Франція 

Фінляндія і Словаччина 

Іспанія та Італія 

 

Стратегії американських підприємств націлені в основному… 

На прискорення віддачі інвестицій 

На підвищення вартості акцій 

+ Відповіді 1 і 2 правильні 

Немає правильної відповіді 

 

Особлива увага в системі стратегічного менеджменту на японських 

підприємствах приділяється…  

Розробці місії підприємства 

+ Розробці цілей, що складають основу довгострокового планування, а також 

змісту самого стратегічного плану 

Розробці короткострокових цілей 

Реалізації стратегії 

 

Збільшення обсягів виробництва тієї самої продукції (виконання робіт, 

надання послуг) і закріплення за собою того самого ринку збуту, повільні 

темпи розвитку і підвищення рентабельності забезпечує еталонна стратегія… 

+ Концентрації зусиль на поточному бізнесі 

Розширення ринку 

Оновлення продукції 

Інновацій 



 

Розширення ринку збуту тієї ж продукції за рахунок маркетингових заходів, 

помірні темпи розвитку і підвищення рентабельності пропонує еталонна 

стратегія… 

Горизонтальної інтеграції – стратегія поглинання конкурентів 

+ Розширення ринку 

Оновлення продукції 

Інновацій 

 

Суттєву модифікацію продукції або створення нових моделей, помірні темпи 

розвитку і підвищення рентабельності надає еталонна стратегія… 

Концентрації зусиль на поточному бізнесі 

Горизонтальної інтеграції – стратегія поглинання конкурентів 

+ Оновлення продукції 

Інновацій 

 

Упровадження оригінальних, новітніх ідей, створення продукції з якісно 

новими характеристиками, значне підвищення рентабельності у разі успіху 

або великі збитки у випадку провалу пропонує еталонна стратегія… 

Концентрації зусиль на поточному бізнесі 

Вертикальної інтеграції 

Горизонтальної інтеграції – стратегія поглинання конкурентів 

+ Інновацій 

 

Картина того, про що можна мріяти, стан бізнесу, якого може бути досягнуто 

у віддаленому майбутньому за найсприятливіших умов і до якого спрямовано 

сподівання власника підприємства – це… 

Стратегія 

Місія 

+ Бачення 

Кредо 

 

Цілі підприємства, які відображують зміст, соціальну спрямованість 

практичного менеджменту, рівень його орієнтованості на задоволення 

різноманітних потреб – це… 

Тактичні 

Глобальні 

Поточні 

+ Стратегічні 

 

Стратегії, які застосовують для зміцнення підприємства і пристосування його 

до динамічних умов ринку; передбачають скорочення витрат, освоєння нових 

видів діяльності і ринків – це… 

Стратегії зростання 

Стратегії підтримки 



+ Стратегії реструктуризації 

Стратегії скорочення 

 

Стратегії, що використовують у зв'язку з погіршенням фінансового стану, 

втратою пропозицій на ринку з метою організації «відступу» 

реструктуризації діяльності, активів – це… 

Стратегії зростання 

Стратегії підтримки 

Стратегії реструктуризації 

+ Стратегії скорочення 

 

Стратегії, що передбачають ліквідацію окремих підрозділів підприємства з 

метою перегрупування сил для підвищення ефективності своєї діяльності; 

реалізуються шляхом санації, банкрутства або навіть закриття підприємства – 

це… 

+ Стратегії ліквідації 

Стратегії зростання 

Стратегії підтримки 

Стратегії реструктуризації 

 

Відповідність і достатність стратегічних можливостей підприємства для 

розробки й реалізації стратегії, що зміцнює її конкурентну позицію – це… 

+ Стратегічний потенціал підприємства 

Конкурентоспроможність підприємства 

SWOT-аналіз 

Потенціал підприємства 

 

Сукупність всіх можливостей підприємства по випуску продукції й наданню 

послуг, що охоплює як внутрішні змінні, так і можливості 

загальноорганізаційного керівництва – це… 

Стратегічний потенціал підприємства 

+ Потенціал підприємства 

Конкурентоспроможність підприємства 

SWOT-аналіз 

 

Оцінити стратегічну ситуацію на підприємстві з урахуванням наявних 

обмежень сильних і слабких сторін – це ціль аналізу… 

Маркетингу 

Фінансового аналізу 

+ Аналізу стратегічного потенціалу підприємства 

Конкурентоспроможності підприємства 

 

Сукупність внутрішніх факторів підприємства, що визначають процеси його 

діяльності та розвитку – це… 

Зовнішнє середовище 



+ Внутрішнє середовище 

Бізнес-процеси 

Структурні підрозділи 

 

Дії, що спрямовані на досягнення синергізму серед родинних структурних 

підрозділів і перетворення його на конкурентну перевагу відображуються в: 

+ Корпоративній стратегії 

Конкурентній стратегії 

Функціональній стратегії 

Операційній стратегії 

 

Дії, що спрямовані на об’єднання стратегічних дій основних функціональних 

підрозділів відображуються в: 

Корпоративній стратегії 

+ Конкурентній стратегії 

Функціональній стратегії 

Операційній стратегії 

 

Як називають стратегію підприємства, яку застосовують для зміцнення 

підприємства і пристосування його до динамічних умов ринку: 

Ліквідації 

+ Реструктуризації 

Зростання 

Скорочення 

 

Як називають стратегію підприємства, яка реалізується шляхом санації, 

банкрутства або закриття підприємства: 

+ Ліквідації 

Реструктуризації 

Мінімізації 

Виживання 

 

Яка з на ведених нижче економічних стратегій реалізується у зовнішньому 

середовищі підприємства: 

Стратегія інноваційної діяльності 

Стратегія стимулювання персоналу 

+ Товарна стратегія 

Стратегія мінімізації витрат 

 

Яка з на ведених нижче економічних стратегій реалізується у внутрішньому 

середовищі підприємства: 

Товарна стратегія 

+ Стратегія зменшення виробничих витрат 

Стратегія ціноутворення 

Стратегія зменшення трансакційних витрат 



 

Поняття «стратегічне управління» вперше було застосовано: 

У 30-ті роки XX ст. в Японії 

У 50-ті роки XX ст. в Європі 

+ У 70-ті роки XX ст. у США 

У 80-ті роки у Радянському Союзі 

 

 

Стратегії горизонтальної диверсифікації полягають в тому, що підприємство 

має намір займатися діяльністю в… 

Нових, але все ж таки подібних до традиційних, сферах товарів, ринків або 

послуг   

Нових сферах, з новими технологіями виробництва   

+ Секторах, де можна використовувати уже існуючі канали розповсюдження, 

рекламу, позицію на ринку, тощо   

Більш ранніх стадіях, або в наступних стадій діяльності   

 

Стратегії вертикальної диверсифікації полягають в тому, що підприємство 

має намір звернутися до… 

Нових, але все ж таки подібних до традиційних, сфер товарів, ринків або 

послуг   

Нових сфер, з новими технологіями виробництва   

Секторів, де можна використовувати уже існуючі канали розповсюдження, 

рекламу, позицію на ринку, тощо   

+ Більш ранніх стадій, або до наступних стадій діяльності    

 

Для якої стадії життєвого циклу галузі притаманна висока стабільність 

частки ринку: 

 + Зрілість   

 Зростання   

Падіння   

Зародження   

 

Для якої стадії життєвого циклу галузі притаманна деяка агресивність в 

поведінці покупців: 

Зародження   

+ Впровадження   

Зростання   

Падіння    

 

Сукупність конкретних елементарних функціональних взаємопов'язаних і 

взаємообумовлених стратегій, об'єднаних єдиною глобальною метою – 

створення і підтримання високого рівня конкурентної переваги підприємства 

в довгостроковому періоді і забезпечення на цій основі стабільної 

прибутковості – це з функціональної точки зору… 



 + Економічна стратегія підприємства   

 Місія підприємства   

 Філософія підприємства   

 Ціль підприємства   

 

Системи стратегічних рішень на рівні функціональних підрозділів 

підприємства, які комплексно обґрунтовують конкретну можливість 

забезпечення реалізації обраної на бізнес- та корпоративному рівнях стратегії 

розвитку підприємства – це… 

 Глобальні стратегії   

 + Функціональні стратегії   

 Стратегії диференціації   

 Стратегії розвитку    

 

Принципи, яким повинна відповідати стратегія підприємства – це… 

Обґрунтованість, прозорість, 

 Легітимність, адекватність   

 Підконтрольність, логічність   

 + Усі відповіді правильні   

 

Який принцип відповідає даному твердженню: «Кожне положення стратегії 

повинно бути підтверджене науковими дослідженнями»?  

 + Обґрунтованість   

 Прозорість   

 Легітимність   

 Адекватність   

 

Який принцип відповідає даному твердженню: «Стратегія повинна мати 

чіткий і зрозумілий виклад, містити механізми доведення її положень, логіки 

і цільових орієнтирів до виконавців»? 

 Обґрунтованість   

 + Прозорість   

 Легітимність   

 Логічність   

 

Який принцип відповідає даному твердженню: «В процесі розроблення 

стратегії слід орієнтуватися на сили, зацікавлені в її реалізації, домагатися 

розуміння і прийняття її існуючими інституціями»? 

 Адекватність   

 Прозорість   

 + Легітимність   

 Логічність   

 



Який принцип відповідає даному твердженню: «Стратегія повинна 

максимально враховувати і використовувати національні, регіональні 

особливості конкретної економічної ситуації, в якій вона реалізується»? 

 + Адекватність   

 Прозорість   

 Легітимність   

 Підконтрольність   

 

Який принцип відповідає даному твердженню: «Стратегія повинна бути 

доступною не лише щодо сприйняття, а й до здійснення, містити чітко 

визначені критерії її реалізації, досягнення конкретних результатів, 

передбачати застосування чітких їх оцінок   Це посилює визнання її, довіру 

до керівництва підприємства»? 

 Адекватність   

 + Підконтрольність   

 Прозорість   

 Легітимність   

 

Стратегії: корпоративну, ділову, функціональну, операційну, класифіковані за 

критерієм… 

+  Ієрархія в системі управління   

 Функціональні ознаки   

 Стадії життєвого циклу бізнесу   

 Конкурентна позиція на ринку   

 

Стратегії: маркетингова, виробнича, фінансова, організаційна, соціальна, 

екологічна, класифіковані за критерієм… 

 Ієрархія в системі управління   

 + Функціональні ознаки    

Стадії життєвого циклу бізнесу   

Конкурентна позиція на ринку   

 

За стадіями життєвого циклу бізнесу розрізняють стратегії… 

 Корпоративну, ділову, функціональну, операційну   

 Маркетингову, виробничу, фінансову, організаційну, соціальну, екологічну   

 + Зростання, утримання, скорочення   

 Лідерства, претендента, послідовника, новачка   

 

Факторами макроринкового середовища є… 

 Політичні і економічні фактори   

 Природні та демографічні фактори   

 Культурні та науково-технічні фактори   

 + Усі наведені вище відповіді правильні   

 

Факторами мікроринкового середовища є… 



 Конкуренти і споживачі   

 Контактні групи і постачальники   

 Маркетингові посередники   

 + Усі наведені вище відповіді правильні    

 

Основною метою проведення стратегічного аналізу і маркетингових 

досліджень є… 

 Вивчення та прогнозування стану економіки в цілому   

 Дослідження стадії циклу, на якому перебуває економіка   

 Аналіз передумов прийняття рішення про вибір ринків   

 + Встановлення негативних і позитивних впливів окремих ключових 

факторів середовища на майбутню діяльність підприємства   

 

Аналіз стратегічного потенціалу підприємства – це велика кількість 

взаємозалежних змінних, які можуть бути об'єднані в кілька груп, де 

найважливішими будуть: 

 Ресурси й організація підприємства, ринки й збут   

 Фінансування, виробництво   

 Операції й технічні аспекти, персонал   

 + Усі наведені вище відповіді правильні    

 

Оберіть дії, які розкривають сутність стратегії претендента на лідерство: 

 Розширення місткості ринку   

 Вихід за межі ніші   

 Інтеграція   

 + Фронтальний наступ   

 

Оберіть дії, які розкривають сутність стратегії новачка: 

 Обхідний наступ   

 + Підтримання позиції   

 Фронтальний наступ   

 Захист позиції    

 

Для продуктів, що знаходяться на стадії життєвого циклу «розвиток», 

рекомендованою є стратегія… 

 Зростання   

 + Швидкого зростання   

 Збирання врожаю   

 Скорочення 

 

Оберіть дії і напрямки, що конкретизують стратегію поліпшення якості 

товару: 

Стратегія розподілу і ціноутворення   

Спрощення структури, принципу дії виробу   

+ Орієнтація на найвищі світові досягнення в сфері виробництва товару   



Інтенсивний чи вибірковий збут   

 

Основними критеріями для прийняття рішення щодо проведення (здійснення) 

диверсифікації (критерії доцільності диверсифікації), якими рекомендує 

користуватися М  Портер при розробці стратегії диверсифікації є: 

Критерій привабливості нової галузі   

Критерій витрат на входження в галузь   

Критерій додаткових переваг від диверсифікації   

+ Усі наведені вище відповіді правильні    

 

Стратегічний альянс, створений для розроблення технології виробництва і 

збуту принципово нової продукції, має назву: 

Спільна науково-технічна і виробнича діяльність   

Асоціація   

+Консорціум   

Спільне підприємство   

 

Які чинники впливають на вибір стратегічної зони господарювання? 

 Майбутні потреби ринку та географічний регіон   

 Технологія, за допомогою якої буде задовольнятися потреба   

 Споживачі, потреби яких будуть задовольнятися   

 +Усе вище перераховане   

 

Як називається окремий сегмент оточення фірми, на який вона має (чи хоче 

одержати) вихід? 

Стратегічна одиниця бізнесу   

+Стратегічна зона господарювання   

Стратегічна одиниця господарювання   

Стратегічна зона бізнесу    

 

Модель BCG Matrix є: 

Однофакторною   

+Двофакторною   

Трифакторною    

Чотирифакторною   

 

Як називаються в моделі BCG компанії (господарські підрозділи) з високою 

відносною часткою ринку в швидкозростаючих галузях, що обіцяють 

найбільші прибутки і перспективи росту? 

 +Зірки   

 Дійні корови   

 Собаки   

 Важкі діти   

 



Як називаються в моделі BCG компанії (господарські підрозділи) з низькою 

відносною часткою ринку в повільно зростаючих галузях, що мають слабкі 

перспективи їхнього росту? 

 Зірки   

 Дійні корови   

 +Собаки   

 Важкі діти   

 

Як називаються в моделі BCG компанії (господарські підрозділи), що мають 

високу відносну частку ринку в повільно зростаючих галузях і заробляють 

засоби в обсягах, що перевищують їхні потреби в реінвестуванні? 

 Зірки   

 +Дійні корови   

 Собаки   

 Важкі діти   

 

Який основний метод використовується для аналізу макросередовища, що 

серед незліченної безлічі факторів, що характеризують вплив зовнішнього 

середовища на організацію, виділяє  основні групи: політичні, економічні, 

соціокультурні і технологічні аспекти зовнішнього середовища організації: 

 STEP   

 SWOT   

 +PEST   

 SPACE   

 

Якої групи системних критеріїв оцінювання організації при проведенні 

SРАСЕ-аналізу не існує? 

Економічний потенціал   

Конкурентні переваги   

Привабливість галузі   

+Правильна відповідь відсутня   

 

Як називається модель, що будується на припущенні,  що  можуть бути тільки 

два  шляхи оптимізації набору видів бізнесу організації: купівля нового (і/або 

посилення існуючого) виду бізнесу, продаж (і/або ослаблення існуючого) 

виду бізнесу? 

+Модель Хофера — Шендела   

 Модель Shell-DРМ   

 Модель BCG Matrix   

 Модель GЕ-мскіnsеу   

 

Як називається модель, що порівнює позиції господарських підрозділів 

диверсифікованої компанії на основі темпів росту продукту і його відносної 

частки ринку? 

 Модель Хофера — Шендела   



 Модель Shell-DРМ   

 +Модель BCG Matrix   

 Модель GЕ-мскіnsеу   

 

Як називаються модель в основі якої лежить матриця формату x, що 

використовується для відображення і порівняльного аналізу стратегічних 

позицій різних бізнесів організації?  

 Модель Хофера — Шендела   

 Модель Shell-DРМ   

 Модель BCG Matrix   

 +Модель GЕ-мскіnsеу   

 

Як називається модель, що представлена двофакторною матрицею 

розмірності 3x3, призначення якої зводиться до  оцінки  кількісних  і  якісних 

параметрів  бізнесу?   

 Модель Хофера — Шендела   

    + Модель Shell-DРМ   

 Модель BCG Matrix   

 Модель GЕ-мскіnsеу 

 

Як називається багатофакторна модель для стратегічного аналізу 

диверсифікованих компаній, а також інструмент стратегічного керування, що 

обґрунтовує прийняття рішень по стратегіях окремих бізнесів організацій на 

основі концепції життєвого циклу організації?  

+Модель ADL-LC   

 Модель Shell-DРМ   

 Модель BCG Matrix   

 Модель GЕ-мскіnsеу   

 

Як називаються модель, що виділяє  типи стратегічних позицій: переможець, 

проміжний та той що програв? Відповідно до даної моделі першому типу 

бізнесу встановлюється високий пріоритет для інвестування, другому типу - 

середній, а третьому – низький   

 Модель ADL-LC 

 Модель Shell-DРМ 

 Модель BCG Matrix 

 +Модель GЕ-мскіnsеу 

 

Як називаються тип стратегічної позиції в моделі GЕ-МсКіnsеу, якому 

характерна низька привабливість ринку і низька конкурентоспроможність?  

Проміжний №2   

+Той що програв №3   

Проміжний №1   

Той що програв №1   

 



Як називаються тип стратегічної позиції в моделі GЕ-МсКinsеу, якому 

характерна сама проміжна з усіх проміжних позицій?  

+Проміжний №2   

Той що програв №2   

Переможець №2   

Проміжний №3   

 

Як називаються тип стратегічної позиції в моделі GЕ-МсКіnsеу, що 

характеризується високою привабливістю ринку і сильним конкурентним 

статусом   Стратегія такого бізнесу повинна бути направлена на збереження і 

посилення позиції, у тому числі за рахунок пріоритетного інвестування   

Проміжний №2   

Переможець №2   

+Переможець №1   

Проміжний №1   

 

Як називаються тип стратегічної позиції в моделі GЕ-МсКіnsеу, якому 

характерна висока привабливість ринку і середній конкурентний статус? 

Стратегія в такому бізнесі повинна полягати в тому, щоб, по-перше, чітко 

виявити його сильні і слабкі сторони, а по-друге, здійснити цільове 

інвестування для одержання максимуму прибутку за рахунок сильних сторін   

Переможець №1   

+Переможець №2   

Проміжний №2   

Той що програв №1   

 

Як називаються тип стратегічної позиції в моделі GЕ-МсКіnsеу, якому 

характерна середня привабливість ринку і високий конкурентний статус? 

Стратегія повинна передбачати: чітке визначення найбільш перспективних 

конкретних сегментів ринку і цільове інвестування розвитку бізнесу саме в 

таких сегментах, а також конкретні заходи щодо збереження і подальшого 

посилення конкурентного статусу.   

Той, що програв №2   

Проміжний №1   

Переможець №2   

+Переможець №3   

 

Як називаються тип стратегічної позиції в моделі GЕ-МсКіnsеу, якому 

характерна середня привабливість ринку і низька конкурентоспроможність? 

Стратегія такого бізнесу повинна бути націлена на його розвиток у  сегментах 

з  мінімальним  рівнем ризику й одержання  реально  можливого 

(мінімального) прибутку за рахунок окремих сильних сторін даного бізнесу, 

якщо перераховане неможливо здійснити тоді рекомендований відхід з даної 

позиції аж до ліквідації відповідного бізнесу.  

Переможець №2   



+Той, що програв №1   

Той що програв №3   

Проміжний №3   

 

Як називаються тип стратегічної позиції в моделі GЕ-МсКіnsеу, якому 

характерна висока привабливість ринку, але низький конкурентний статус? 

Для такого бізнесу можливі дві альтернативні стратегії: Перша стратегія - це 

перехід у переможці за рахунок створення і розвитку сильних сторін 

організації саме по даному бізнесі плюс вишукування на даному ринку своєї 

прибуткової ніші і цільове інвестування в розвиток саме у своїй особливій 

ніші друга стратегія - падіння в ті, що програли аж до стратегії ліквідації   

+Проміжний №1   

Переможець №3   

Переможець №2   

Той, що програв №1   

 

Як називаються тип стратегічної позиції в моделі GЕ-МсКіnsеу, якому 

характерна низька ринкова привабливість, але висока 

конкурентоспроможність? Стратегія такого бізнесу повинна передбачати 

тільки короткі ефективні інвестиції, тому що висока імовірність зникнення 

даного ринку.  

Той що програв №1   

Переможець №3   

+Проміжний №3   

Проміжний №2   

 

До головних завдань інноваційної політики наступального типу належить: 

Моніторинг споживчого ринку з метою своєчасного виявлення нових запитів 

споживачів та нових ринкових сегментів   

Внесення змін у внутрішнє середовище фірми, необхідних для швидкого 

впровадження новацій   

Стимулювання ініціативності працівників фірми у продукуванні нових ідей, 

організація внутрішньофірмового підприємництва   

+Усі відповіді вірні   

 

Портфельна стратегія це – 

Корпоративна стратегія однобізнесового підприємства, яка визначає 

конкретний склад і структуру стратегічних одиниць бізнесу (СОБ) та 

стратегічних зон господарювання (СЗГ), в яких підприємство буде працювати 

в майбутньому   

Корпоративна стратегія багатобізнесового підприємства, яка визначає 

конкретний склад і структуру стратегічних зон господарювання (СЗГ), в яких 

підприємство буде працювати в майбутньому   

+Корпоративна стратегія багатобізнесового підприємства, яка визначає 

конкретний склад і структуру стратегічних одиниць бізнесу (СОБ) та 



стратегічних зон господарювання (СЗГ), в яких підприємство буде працювати 

в майбутньому   

Корпоративна стратегія однобізнесового підприємства, яка визначає 

конкретний склад і структуру стратегічних одиниць бізнесу (СОБ), в яких 

підприємство буде працювати в майбутньому   

 

Стратегічна господарська зона це –  

Окремий сегмент оточення підприємства, на який воно бажає мати вихід   

+Окремий сегмент оточення підприємства, на якому функціонує або бажає 

діяти підприємство   

Великі сегменти ринку, які конкурують між собою в галузі збуту продукції   

Великий сегмент ринку, який контролюється певним підприємством   

 

 

«Управління інноваціями» 

 
М. Кондратьєв є автором: 

Теорії технократичного детермінізму 

+Теорії довгих хвиль 

Теорії сталого розвитку 

Моделі інноваційної економіки 

 

Кластер інновацій — це: 

+Сукупність базисних нововведень, що визначають технологічний устрій 

економіки протягом тривалого часу 

Вторинні нововведення, що стрімко поширюються у галузі 

Поліпшувальні нововведення, які здійснюють вслід за базисною інновацією 

Вірні відповіді ,  

 

Вперше ввів термін «інновація»: 

К. Маркс 

Х. Кларк 

+Й. Шумпетер 

М.Туган-Барановський 

 

Система поглядів на якесь явище, яка ґрунтується на певному ключовому 

елементі - це: 

Парафраз  

Гіпотеза 

Консенсус 

+Парадигма 

 

Продукт інтелектуальної діяльності людей, оформлений результат 

фундаментальних, прикладних чи експериментальних досліджень у будь-якій 



сфері людської діяльності, спрямований на підвищення ефективності 

виконання робіт — це: 

Інновація 

+Новація  

Винахід  

Нововведення 

 

Кінцевий результат інноваційної діяльності, що отримав втілення у формі 

виведеного на ринок нового чи вдосконаленого продукту, нового чи 

вдосконаленого технологічного процесу, що використовується у практичній 

діяльності або нового підходу до соціальних послуг — це: 

Новація 

Нововведення 

Інновація 

+Правильні відповіді б) і в) 

 

Фізичні чи юридичні особи, які здійснюють інноваційну діяльність і (або) 

залучають майнові та інтелектуальні цінності, вкладають власні чи позичені 

кошти в реалізацію інноваційних проектів — це: 

+Суб'єкти інноваційної діяльності 

Об'єкти інноваційної діяльності 

Інвестори  

Ініціатори нововведень 

 

Процес поширення нововведення для використання у нових місцях, сферах 

чи умовах - це:  

Інваріантність нововведення 

+Дифузія нововведення 

Система франчайзингу 

Трансфер інновацій 

 

Життєвий цикл інновації — це: 

Період від створення новинки до моменту її введення у експлуатацію 

+Період від зародження ідеї, створення новинки та її практичного 

використання до моменту її зняття з виробництва 

Період від створення новинки до моменту її запуску у масове виробництво 

Період від створення новинки, її практичного використання до моменту її 

зняття з виробництва 

 

Інновації, що забезпечують виживання підприємства, оскільки здійснюються 

у відповідь на дії конкурентів — це: 

Псевдоінновації 

Поліпшувальні інновації 

+Реактивні інновації 

Організаційні інновації 



 

Характеристики підприємства, його продукції чи послуг, які дають йому 

певні переваги над прямими конкурентами — це: 

Конкурентна сила підприємства 

+Конкурентні переваги підприємства 

Конкурентні важелі підприємства 

Конкурентні позиції підприємства 

 

Стратегія, що пов'язана з прагненням фірми досягти лідерства на ринку 

шляхом створення та впровадження нових продуктів - це стратегія: 

Традиційна   

Ризикова 

+Наступальна  

Стратегія «за нагодою» 

 

Стратегія, спрямована на те, щоб утримати конкурентні позиції фірми на вже 

існуючих ринках — це стратегія: 

Традиційна 

+Захисна 

Імітаційна 

Стратегія «ринкової ніші» 

 

Стратегія, заснована на придбанні ліцензій чи інших об'єктів інтелектуальної 

власності у фірм, що їх створили — це стратегія: 

Традиційна 

Захисна  

+Імітаційна        

Наступальна  

 

Окупність нововведення – це: 

+Показник ефективності реалізації інноваційного проекту, визначений як 

період часу від дослідження і до моменту, коли прибуток з продажу інновацій 

покриє всі затрати на НДДКР 

Один з показників, що характеризує конкурентоспроможність фірми, 

відображає частку нової продукції в загальному обсязі продажу 

Один з показників нововведення, що характеризується частиною нових 

технологій, які використовуються фірмою, у загальному обсязі 

технологічного обладнання 

Усі відповіді правильні 

 

Конкурентоспроможність нововведення – це: 

Боротьба між товаровиробниками за вигідніші умови виробництва та збуту 

товару 

+ Техніко-експлуатаційні параметри новації в оцінці для споживача на 

даному сегменті ринку 



Результати фундаментальних досліджень, що досить швидко стають відомі у 

світі і широко використовуються 

Бажання знизити витрати на виробництво товару, для того щоб пропонувати 

товар за ціною нижчою, ніж у конкурентів 

 

Інноваційний потенціал держави – це: 

+Сукупність засобів і можливостей у  галузі  освіти  та  виробництва,  які  

втілюють найновіші досягнення НТП 

Процес створення, поширення та втілення новації, яка задовольняє нові 

суспільні потреби 

Сукупність організаційно-економічних, психологічно-соціальних методів, 

форм та способів управління всіма стадіями інноваційного процесу 

Усі відповіді правильні 

 

Новизна нововведень – це: 

Новий вид продукту, технології, методу як кінцевий результат інноваційного 

процесу, що його потребує суспільство 

+Рівень новизни відбивають знання, що втілені в нововведеннях: 

нововведення на базі відомих законів і закономірностей та на базі невідомих 

законів і закономірностей 

Нове у творчій діяльності людей 

Процес втілення та поширення нових видів продуктів, послуг, виробничих 

процесів, ідей, методів роботи 

 

Оновлюваність продукції – це: 

+Один з показників, що характеризує конкурентоспроможність фірми, 

відображає частку нової продукції в загальному обсязі продажу 

Технічні знання та практичний досвід інноваційного характеру, які 

становлять комерційну цінність, застосовуються у виробництві та 

професійній практиці 

Рішення, система, процедура або метод управління, котрі суттєво 

відрізняються від практики, яка склалася 

Усі відповіді правильні 

 

Інноваційний процес – це: 

Послідовний ланцюг подій, в результаті якого створюється дослідний зразок 

нововведення 

+Процес створення, поширення та втілення новації, яка задовольняє нові 

суспільні потреби 

Послідовний ланцюг подій, в ході якого розробляється проектна модель 

нововведення 

Послідовний ланцюг подій, в результаті якого на ринку з’являється новий 

продукт 

 

Інноваційна дифузія – це: 



Діяльність, спрямована на пошук можливостей, які забезпечують практичне 

використання наукового, науково-технічного результату та інтелектуального 

потенціалу з метою одержання нового чи поліпшеного продукту 

Система взаємодії інноваторів, інвесторів, товаровиробників 

конкурентоспроможної продукції та послуг і розвинутої інфраструктури 

+Рівень сприйняття та поширення новації, створення умов для тиражування 

нововведень 

Усі відповіді правильні 

 

До принципів стимулювання інноваційної діяльності на підприємстві 

належать: 

Всебічна підтримка новаторської діяльності вищим керівництвом 

Швидкість і гласність реєстрації заявок; простота та ясність пакетних 

процедур 

Матеріальна й моральна підтримка індивідуальних і групових пропозицій 

щодо новації 

+Усі відповіді правильні 

 

Інновації, що орієнтуються на виробництво і використання нових 

(поліпшених) продуктів у сфері виробництва або у сфері споживання — це: 

Ринкові інновації 

+Продуктові інновації 

Інновації процесу 

Технологічні інновації 

 

Технополіс – це: 

Компактно розміщений на підготовленій території комплекс дослідних 

інститутів, ВНЗ, лабораторій, наукових центрів, дослідних заводів та 

виробничих підприємств з розвиненою інфраструктурою 

+Модель технопарку, що розвиваються на базі невеликих міст, 

цілеспрямовано орієнтованих на розміщення в них науково-виробничих 

комплексів упроваджувальних  венчурних організацій 

Центри для розвитку фундаментальної науки та центри з підготовки кадрів 

Вірні відповіді , 

 

Стратегія фірми у сфері НДДКР – це: 

+Правила прийняття рішень  відносно  обсягу,   спрямованості,   

інтенсивності робіт, джерела формування, характеру використання здобутих 

результатів 

Це стратегія прориву в нові сфери діяльності на підставі розвитку мережі 

регіональних центрів високого технологічного рівня 

Кооперація великих фірм для здійснення взаємодоповнюючих функцій при 

проведенні науково-дослідних робіт та поділі фінансових ризиків 

Усі відповіді правильні 

 



Розрізняють такі види інноваційних стратегій: 

Наступальна, оборонна, відтворювальна 

Наступальна, відтворювальна, імітаційна 

Відтворювальна, оборонна, імітаційна 

+Наступальна, оборонна, імітаційна 

 

Організаційні лідери – це: 

+Компанії, які долають технологічні розриви і випускають на ринок продукти 

раніше за своїх конкурентів 

Здійснюють добре обмірковану стратегію накопичення наукових знань як за 

рахунок власних лабораторій, так і за допомогою зовнішніх джерел 

Поведінка, спрямована на збереження існуючого порядку речей, правил, 

норм, звичаїв 

Усі відповіді правильні 

 

Ноу-хау –це: 

Технічні знання та практичний досвід інноваційного характеру, які 

становлять комерційну цінність 

Показник ефективності реалізації інноваційного проекту 

+Технічні знання та практичний досвід інноваційного характеру, які 

становлять комерційну цінність, застосовуються у виробництві та 

професійній практиці, але не забезпечені патентним захистом 

Один з показників, що характеризує конкурентоспроможність фірми 

 

Інтелектуальна власність – це: 

+Авторське право на використання патентів, ліцензій, товарних знаків, 

програмного забезпечення 

Процес об'єднання виробництва, науки, господарських, дослідних установ, 

соціальної сфери 

Процедури управління, заходи, інформаційні системи, оргструктури, які 

вперше застосовуються на підприємстві 

Усі відповіді правильні 

 

До показників інноваційного потенціалу держави належать: 

Обсяг нагромаджених теоретичних та практичних знань у різних галузях 

суспільної діяльності; здатність використовувати та поширювати ці знання 

Наявність підготовлених кадрів високої кваліфікації в галузі науково-

технічної та практичної діяльності 

Наявність матеріально-технічної і фінансової бази науки для проведення 

дослідів, експериментів з упровадження ідей нової техніки 

+Усі відповіді правильні 

 

Основними напрямами інноваційної державної політики для всіх країн є:  

Державні прямі та побічні стимулювання розвитку науки та техніки  

Освоєння їх результатів; стратегія підготовки та перепідготовки кадрів 



Формування інфраструктури суспільного клімату, який забезпечує розвиток 

інноваційних процесів 

+Усі відповіді правильні 

 

Взаємодія «наука - виробництво  - споживання» - це: 

Структурні ланки ланцюга від наукової діяльності до техніко-виробничої та 

маркетингової 

Історичний генезис взаємозв'язку науки з технікою, виробництвом, 

споживанням 

+Вірні відповіді1 , 2  

Вірна відповідь  

 

Гуртки якості – це: 

Форма групової творчості 

Метод новаторства, творчого пошуку, ділової активності та саморозвитку 

працівника 

Наділення працівників владними повноваженнями, обов'язками і 

відповідальністю 

+Вірні відповіді 1, 2 

 

Високі технологїї – це: 

+Технології, які стануть визначальними в постіндустріальному суспільстві: 

біотехнології, робототехніка, штучний інтелект 

Вирішення технічної проблеми на основі використання систематичних знань 

Вірні відповіді ,  

Усі відповіді правильні 

 

Дослідно-конструкторські роботи (ДКР) – це: 

Наукова діяльність, що включає «дологічні передумови», методологію та 

фундаментальні дослідження 

+Конструювання, випробування та впровадження наукових досягнень у 

виробництво 

Виявлення шляхів і способів застосування відкритих законів і явищ природи 

на цілі виробництва в певній галузі виробництва 

Усі відповіді правильні 

 

До видів інноваційного процесу належать: 

Простий внутрішньоорганізаційний (натуральна форма) 

Простий між організаційний (товарна форма) 

Позширений 

+Усі відповіді правильні 

 

До основних суб’єктів інноваційної діяльності належать: 

Новатор 

Інноватор 



Інвестор 

+Усі відповіді правильні 

 

Наукомісткість (наукоємність) продукції – це: 

+Показник, що характеризує науково-технічний потенціал підприємства, 

визначається як відношення витрат на НДДКР до обсягу продажу 

Акумулювання коштів компаній та приватних осіб, які використовуються для 

розвитку НДДКР 

Новий вид продукту, технології, методу як кінцевий результат інноваційного 

процесу, що його потребує суспільство 

Усі відповіді правильні 

 

Методи організації інноваційного процесу – це: 

Сукупність засобів і можливостей у  галузі  освіти  та  виробництва,  які  

втілюють найновіші досягнення НТП 

Процес створення, поширення та втілення новації, яка задовольняє нові 

суспільні потреби 

+Способи організації робіт від формулювання ідеї до досягнення 

комерційного результату 

Систематизований вплив державних інститутів на напрями наукового 

розвитку 

 

Інноваційний лаг – це: 

+Проміжок часу між виникненням новинки і втіленням її у нововведення 

Сукупність організаційно-економічних, психологічно-соціальних методів, 

форм та способів управління всіма стадіями інноваційного процесу 

Швидкість реалізації інновацій 

Усі відповіді правильні 

 

Інноваційна діяльність – це: 

Діяльність, спрямована на пошук можливостей, які забезпечують практичне 

використання наукового, науково-технічного результату 

Діяльність, спрямована на пошук можливостей, які забезпечують практичне 

використання наукового, науково-технічного результату та інтелектуального 

потенціалу з метою одержання нового чи поліпшеного продукту 

+Діяльність, спрямована на пошук можливостей, які забезпечують практичне 

використання наукового, науково-технічного результату та інтелектуального 

потенціалу з метою одержання нового чи поліпшеного продукту, способу 

його виробництва та задоволення суспільних потреб у 

конкурентоспроможних товарах і послугах 

Вірні відповіді  1,2  

 

Інноваційний менеджмент – це: 

Сукупність організаційно-економічних, психологічно-соціальних методів, 

форм та способів управління всіма стадіями інноваційного процесу 



Такий спосіб дій, який забезпечує сприятливі умови для розвитку 

інноваційного процесу 

Процес та механізм управління змінами 

+Усі відповіді правильні 

 

Технологічний розрив – це: 

+Періоди переходу від однієї технології до іншої на основі нових знань, 

різниці між стратегіями у сфері науково-технічного потенціалу 

Принципово нове вирішення проблеми нетрадиційним шляхом 

Це предметно втілений і суспільно закріплений спосіб виготовлення чого-

небудь 

Усі відповіді правильні 

 

Конкурентоспроможність країни на світовому ринку залежить від: 

Здатності генерувати ідеї 

Кількості університетів і науково-дослідних інститутів 

+Можливості швидко опановувати новації 

Інвестиційних можливостей 

 

Комерційне впровадження нової продукції чи нових засобів виробництва 

називається: 

+Інновація 

Дослідження 

Розробки 

Винаходи 

 

Товарний знак фірми має бути: 

Оригінальним, зареєстрованим і мати зображення, загальновживані для 

позначення товарів визначеного виду 

Оригінальним і мати правовий захист 

+Оригінальним, що впізнається, привабливим для споживачів і мати 

правовий захист 

Оригінальним, що впізнається, привабливим для споживача 

 

Модель технопарку - це: 

Науково-промисловий комплекс 

Технопарк 

Бізнес-«інкубатор» 

+Технополіс 

 

Результатом інноваційної діяльності є: 

Інтелектуальний продукт 

+Інновації 

Інвенція 

Технології 



 

Інновація - це: 

Новий продукт, виріб, ідея 

Нова ідея, втілена в продукт виробництва 

+Кінцевий результат інноваційної діяльності 

Ідея, реалізована у вигляді готового товару на ринку 

 

Циклічність припливів та відпливів у промисловості пояснював дією законів 

виробництва: зростання виробництва зумовлює зростання споживання: 

К. Маркс 

X. Кларк 

Й. Шумпетер 

+М. Туган-Барановський 

 

Основним принципом оцінювання економічної ефективності реалізації 

інновацій є: 

Порівняння ефекту (результату) від застосування нововведень і витрат на їх 

виробництво та споживання   

+Порівняння ефекту (результату) від застосування нововведень і витрат на їх 

розроблення, виробництво та споживання   

Порівняння ефекту від застосування нововведень і витрат на їх розроблення   

Порівняння ефекту (результату) від застосування нововведень і витрат на їх 

розроблення та виробництво   

 

До основних критеріїв оцінювання результатів інновацій належать: 

Актуальність   

Значимість   

Багатоаспектність   

+Усі відповіді вірні   

 

Визначення ефекту від реалізації інновацій має включати таку оцінку: 

Науково-технічну   

Економічну, ресурсну    

Соціальну, екологічну    

+Всі перелічені види оцінок   

 

Термін «технологічний пат» характеризує: 

+Кризу, вихід з якої неможливий у рамках існуючої техніки   

Затяжну кризу в економіці, зумовлену відсутністю капіталу для інвестування 

у нові технології   

Ситуацію, коли спонтанно у різних країнах світу з'являються пучки нових 

технологій   

Поліпшувальні нововведення, які здійснюють вслід за базисною інновацією   

 



Сукупність технологічних ланцюгів, яка виникає внаслідок процесів 

кооперації та спеціалізації, має стійкий характер і утворює стабільний 

елемент відтворювальної структури економіки — це: 

Технологічний пат   

+Технологічний устрій   

Кластер технологій   

Технологічна спеціалізація   

 

Моніторинг суб'єктів ринку з метою виявлення перспективних напрямів 

інноваційної діяльності повинен здійснюватися у таких напрямах: 

Аналіз споживачів; аналіз умов конкуренції   

Аналіз рівня науково-технічного потенціалу підприємства   

Вивчення товару-новації   

+Правильно все вище перераховане   

 

Автором теорії «інноваційної економіки» є: 

+П. Друкер   

X. Кларк   

Й. Шумпетер   

М. Туган-Барановський   

 

Процес комерціалізації нововведень не включає: 

Дослідження ринку   

Конструювання   

Ринкове планування; випробування   

+Дослідно-конструкторські роботи   

 

До організаційних форм венчурного бізнесу належать: 

Ризикові підприємства   

Венчурні відділи корпорацій    

Венчурні фонди   

+Усі відповіді правильні   

 

Класифікація інновацій за змістом діяльності включає: 

Управлінські інновації   

Організаційні інновації   

Технологічні інновації; економічні інновації   

+Усі відповіді вірні   

 

Малі підприємства у технологічно прогресивних галузях економіки, що 

спеціалізуються у сферах наукових досліджень, розробок, створення і 

впровадження інновацій, організація яких пов'язана з підвищеним ризиком — 

це: 

+Венчурні фірми   

Комп'ютерні фірми   



Проектно-цільові фірми    

Мережеві фірми   

 

Планування створення нового товару передбачає здійснення інноваційної 

діяльності за такими етапами: 

Генерування ідей, розроблення концепції товару, розроблення та створення 

дослідного зразка, пробне виробництво   

Пошук ідей і їх оцінювання, розроблення конструкції товару, виготовлення 

дослідного зразка, промислове виробництво товару   

+Генерування ідей, оцінювання та відбір перспективних ідей, розроблення 

концепції товару, розроблення та створення дослідного зразка, пробний 

маркетинг   

Вирішення технічної проблеми на основі використання систематичних знань   

 

До методів генерування ідей належать:    

Метод інверсії   

Метод морфологічного аналізу   

Метод аналогій, синектики   

+Усі відповіді вірні   

 

Попит, що відображає неможливість задоволення потреб споживачів за 

рахунок наявних на ринку товарів і послуг — це: 

Негативний попит   

+Прихований попит   

Потенційний попит   

Нерегулярний попит   

   

Потенційний попит на продукцію формується на стадії: 

Утвердження нової продукції на ринку   

Зрілості продукції   

Виходу нової продукції на ринок   

+Задуму і розроблення нової продукції   

 

До внутрішніх чинників, що впливають на розмір та характер попиту, не 

належить: 

+ Кількість майбутніх споживачів продукції   

Ціна продукції; швидкість впровадження нової продукції   

Наявність гарантійного обслуговування   

Якість продукції; реклама продукції   

 

До зовнішніх чинників, що впливають на розмір та характер попиту, 

належать: 

Загальний стан економіки    

Правова база інноваційної діяльності   

Доходи споживачів   



+Усі відповіді вірні   

 

Закон попиту характеризує: 

Залежність між витратами на виготовлення продукції і попитом на неї   

Залежність між обсягом реалізації та ціною на продукцію   

+Залежність між ціною та попитом на продукцію   

Залежність між витратами на виготовлення продукції і ціною на неї   

 

Форма стратегічного управління, яка визначає цілі і умови здійснення 

інноваційної діяльності підприємства, спрямованої на забезпечення його 

конкурентоспроможності і оптимальне використання наявного виробничого 

потенціалу - це: 

Інноваційна стратегія    

Стратегічне планування   

+Інноваційна політика    

Конкурентна стратегія     

 

До складових інноваційної політики належать: 

Маркетингова політика   

Політика у галузі науково-дослідницьких і проектно-конструкторських робіт   

Політика структурних змін   

+Усі відповіді вірні   

 

Здатність до стабільної виробничої діяльності в межах обраної стратегії в 

умовах складного і мінливого зовнішнього середовища — це: 

+Виробничо-технічний потенціал підприємства   

Інноваційний потенціал підприємства   

Конкурентний потенціал підприємства   

Технічний потенціал підприємства   

 

Тип інноваційної політики, спрямований на піонерне впровадження 

радикальних інновацій, створених фірмою — це:     

Революційний тип   

Опортуністичний тип   

+Наступально-ризиковий тип   

 Наступальний тип   

 

  Економічна придатність інноваційного проекту означає: 

Можливість підвищення якості життя населення   

Розмір чистого економічного прибутку проекту   

+Міру сприяння  проекту досягненню    встановлених країною цілей 

економічного розвитку   

Найпривабливіший з погляду економічних вигод проект   

 

  Виробнича потужність – це: 



+Максимально можливий вихід системи за певний період   

Відношення річного випуску продукції до середньорічної потужності   

Продуктивність найбільш продуктивного обладнання   

Енергетична спроможність обладнання   

 

Стратегічний альянс, створений для проведення фундаментальних, 

пошукових досліджень у напрямах, що обіцяють революційні зміни в техніці 

і технології виробництва, має назву: 

+Спільна науково-технічна і виробнича діяльність   

Асоціація   

Консорціум   

Спільне підприємство   

 

 

Економічно ефективніший варіант технології виготовлення виробів 

визначається: 

+Порівнянням технологічної собівартості   

Порівнянням величини умовно-постійних витрат на виготовлення продукції   

Порівнянням величини витрат на заробітну плату з розрахунку на одиницю 

продукції   

Усі відповіді правильні   

 

Сигналом до здійснення технологічних змін є: 

Зменшення обсягу продажу продукції підприємства   

Погіршення фінансових показників підприємства   

Погіршення показників ефективності виробництва   

+Усі відповіді правильні   

 

Стратегічне управління інноваційною діяльністю включає: 

Розроблення планів і програм інноваційної діяльності   

Обґрунтування проектів створення нових продуктів   

Розроблення ефективних організаційних форм управління реалізацією 

інноваційних проектів; управління ресурсним забезпеченням інноваційних 

програм та проектів   

+Усі відповіді правильні   

 

Оперативне управління інноваційною діяльністю включає: 

Складання календарних планів-графіків виконання робіт; контролювання 

реалізації завдань інноваційної діяльності   

Розроблення коригуючих заходів у процесі реалізації інноваційних завдань;  

стимулювання інноваційної діяльності   

Забезпечення виконання інноваційних завдань необхідними матеріальними та 

інформаційними ресурсами   

+Усі відповіді правильні   

 



Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства включає етапи: 

Аналіз зовнішнього середовища і прогнозування його розвитку   

Оцінювання інноваційного потенціалу підприємства; визначення 

інноваційних можливостей підприємства   

+Реалізація інноваційних проектів   

Формування стратегічних інноваційних цілей   

 

Сфера інноваційної діяльності включає: 

Ринок інновацій; ринок новацій   

Ринок інвестицій   

Інноваційну інфраструктуру   

+ Усі відповіді правильні   

 

Вкажіть правильну відповідь: «Інноваційне підприємство - це підприємство 

або об'єднання підприємств, що розробляє, виготовляє і реалізує інноваційні 

продукти або продукцію (послуги), обсяг яких у грошовому вимірі 

перевищує його загального обсягу»: 

60%   

75%     

80%   

+70%   

 

До інноваційної інфраструктури включають організації, що надають послуги: 

Консалтингові   

Маркетингові   

Інформаційно-комунікативні   

+ Усі відповіді правильні   

 

Фірми, що спеціалізуються на створенні нових чи радикально змінених 

старих сегментів ринку — це: 

+Експлеренти   

Комутанти   

Патієнти   

Віоленти   

 

Фірми, що створюють інновації для потреб вузького сегмента ринку — це: 

Експлеренти   

Комутанти    

+Патієнти   

Віоленти   

 

Необхідність залучення до процесу розроблення інновацій всіх внутрішніх 

елементів підприємства — це принцип: 

+Комплексності   

Плановості   



Цілісності    

Цілеспрямованості   

 

Організаційна структура, метою якої є створення сприятливих умов для 

стартового розвитку малих підприємств через надання їм певного комплексу 

послуг і ресурсів — це: 

Технопарк   

Бізнес-центр   

+Бізнес-інкубатор   

Технополіс   

 

Міжфірмова науково-технічна кооперація у інноваційних процесах 

здійснюється шляхом створення: 

Галузевих інститутів   

Консорціумів   

Стратегічних альянсів   

+Усі відповіді вірні   

 

Вихідними принципами, на основі яких має будуватися система фінансування 

інновацій, є: 

Чітка цільова орієнтація   

Економічна обґрунтованість  і юридична захищеність використовуваних 

прийомів і механізмів залучення інвестицій   

Множинність джерел фінансування; комплексність і гнучкість   

+Правильні всі відповіді   

 

Довготермінові вкладення капіталу у різні сфери діяльності з метою 

отримання прибутку —це: 

+Інвестиції   

Інвенції    

Субвенції   

Інновації   

 

Стратегічними інвесторами можуть бути: 

Компанії з цієї ж галузі промисловості, що і підприємство, яке реалізує 

інноваційний проект   

Компанії у зв'язаній з підприємством-інноватором галузі промисловості   

Фінансово-промислові групи (ФПГ)    

+Усі названі компанії   

 

Венчурний капітал складається із коштів: 

Великих компаній   

Банків, страхових фондів   

Пенсійних фондів   

+Усіх названих організацій   



 

До власних джерел фінансових ресурсів підприємства належить: 

Внутрішньогосподарські резерви   

Прибуток   

Кошти, одержані від продажу акцій, пайових та інших внесків членів 

трудових колективів, громадян, юридичних осіб   

+Належать усі джерела   

 

Які з перелічених послуг надаються бізнес-інкубаторами: 

Оренда приміщень   

Інформаційні, консалтингові послуги   

Виробничі послуги    

+Усі відповіді вірні   

 

Ринкові інновації – це: 

+Інновації, що відкривають нові сфери застосування продукту або дають 

змогу реалізувати продукт чи послугу на нових ринках   

Інновація, що забезпечує виживання підприємства, тобто нововведення, що 

здійснюється у відповідь на дії конкурента   

Дослідження з метою одержання наукового результату   

Інновація, що забезпечує виживання підприємства   

 

Модифіковані інновації - це: 

+Рішення, що являють собою істотні зміни (вдосконалення) базисних 

нововведень   

Дослідження з метою одержання наукового результату   

Рішення, що являють собою незначні зміни базисних нововведень і є 

проявами реклами та моди   

Інновація, що забезпечує виживання підприємства    

 

Реактивна інновація – це: 

Дослідження з метою одержання наукового результату   

+Інновація, що забезпечує виживання підприємства, тобто нововведення, що 

здійснюється у відповідь на дії конкурента   

Рішення, що являють собою істотні зміни (вдосконалення) базисних 

нововведень   

Принципово нове вирішення проблеми нетрадиційним шляхом   

 

«Технологічний розрив» характеризує: 

Розбіжності у потенціалах нової та старої технологій   

Розбіжності у ефективності нової та старої технологій   

Обсяг коштів, необхідних для вкладання у нову технологію з метою 

досягнення нею результативності, яку має на сьогодні стара технологія   

+Усі відповіді правильні   

 



До форм розвитку техніко-технологічної бази підприємства належать: 

Модернізація устаткування    

Нове будівництво   

Реконструкція   

+Усе перераховане вище   

 

Сучасна модель інноваційного процесу характеризується як:  

Лінійна модель, з урахуванням потреб ринку  

Проста лінійна модель  

+Модель стратегічної інтеграції   

Модель взаємодії   

 

«Управління персоналом» 

 
До внутрішніх джерел залучення кандидатів на посаду не належать: 

Ротація 

Внутрішній конкурс 

Суміщення професій 

+Адаптація 

 

За підготовку і проведення конкурсу з відбору кращих кандидатів на посаду 

відповідає: 

+Конкурсна комісія 

Лінійний менеджер 

Менеджер по персоналу 

Керівник організації 

 

Всі джерела набору кадрів в організації поділяються на:  

Зовнішні та спеціальні 

+Внутрішні та зовнішні 

Активні та пасивні 

Приховані та явні 

 

За допомогою яких методів здійснюється оцінка кандидатів на посаду при їх 

первинному відборі?  

Ротація 

Атестація 

+Аналіз анкетних даних 

Інтеграція 

 
Що із викладеного не входить до завдання служб управління персоналом в 
організації: 
Підвищення кваліфікації персоналу 
+Покращення житлових умов працівників 
Проведення профорієнтаційної роботи за межами підприємства 



Формування резерву керівних кадрів організації 

 

Трудовий стаж − це: 

Тривалість трудової діяльності людини у відповідній сфері матеріального 

виробництва 

+Тривалість роботи та іншої діяльності, яка на підставі закону прирівнюється до 

роботи 

Тривалість роботи в одній організації чи на одній посаді 

Завершення ділової кар'єри 

 

Яку основну функцію виконує відділ персоналу? 

Зменшення кількості фактів порушень технологічної та виробничої дисциплін на 

підприємстві 

+Своєчасне забезпечення підприємства потрібною кількістю працівників 

відповідної кваліфікації 

Контроль за наявністю резерву підготовлених працівників 

Зменшення плинності персоналу 

 

Яка в Україні залишилась типова назва підрозділів, що займаються питаннями 

управління персоналом: 

Відділ людських ресурсів 

+Відділ кадрів 

HR-відділ 

Відділ трудових ресурсів 
 
Трудові відносини виникають: 
На основі поданої працівником заяви про прийняття на роботу 
+На основі формальної угоди між працівником та власником підприємства, 
організації чи уповноваженим ним органом 
На основі усної домовленості між працівником та власником підприємства, 
організації чи уповноваженим ним органом 
Усі відповіді невірні 

 

Який документ належить до категорії актів централізованого регулювання і 

являє собою документ, в якому закріплені правові норми, принципи і 

законодавчі аспекти регулювання праці? 

Положення про підрозділ 

Правила внутрішнього трудового розпорядку 

Колективний договір 

+Кодекс законів про працю 

 

Якою є кількість осіб, які можуть вважатись групою? 

Не менше 10 

+Не менше 2 

Залежить від форми власності 



Вірна відповідь відсутня 

 

Первинною функцією трудового колективу є: 

+Виконання певних завдань, які сприяють досягненню цілей підприємства 

Підготовка та виховання майбутніх спеціалістів 

Утворення нових підрозділів підприємства та розширення його сфери впливу 

Мотивація працівників 

 

Яку категорію характеризує визначення: "Соціальна спільність людей, 

об'єднаних спільною трудовою діяльністю в рамках певної організації для 

досягнення спільної мети та пов'язані між собою відносинами 

співробітництва"? 

Суб'єкт управління 

Об'єкт управління 

Соціальна група 

+Трудовий колектив 

 

Що таке соціальна група? 

Це сукупність людей, згрупованих за розміром заробітної плати 

Об'єднання громадян для досягнення певних політичних цілей 

+Це відносно стала сукупність людей, що має спільні інтереси, цінності і норми 

поведінки 

Неформальна група колективу підприємства, що протидіє керівництву 

 

Всередині трудового колективу може існувати: 

Тільки неформальна структура 

Тільки формальна структура 

+Формальна та неформальна структури 

Не існує структурного поділу 

 

Неформальні групи виникають: 

У результаті горизонтального поділу праці 

У результаті вертикального поділу праці 

+Спонтанно 

Під впливом керівництва організації 

 

Якій категорії відповідає наведений перелік: особистісні якості співробітників, 

стиль керівництва? 

+Внутрішні (суб'єктивні) фактори, які визначають розвиток колективу 

Зовнішні (об'єктивні) фактори, які визначають розвиток колективу 

Елементи структури колективу 

Суб'єкт управління 

 



Стабільність складу колективу, підтримка дружніх контактів як на роботі, так і у 

вільний час, високий рівень трудової дисципліни, високі виробничі показники 

характерні для колективів: 

Дезінтегрованих 

+Згуртованих 

Соціально відповідальних 

Конформістських 

 

Не є ознакою згуртованого колективу: 

Кооперативність 

+Конфлікти 

Демократичність 

Вірна відповідь відсутня 

 

Для визначення рівня згуртованості використовують показники: 

Потенційної плинності працівників 

Кількості внутрішніх конфліктів 

Кількості випадків порушення трудової та виробничої дисципліни 

+Стабільності колективу, кількості конфліктів, випадків дезорганізації 

 

Конформізм, схильність до чуток, схильність до конфліктів характерні для: 

+Дезінтегрованих та роз'єднаних колективів 

Згуртованих колективів 

Колективів на етапі зрілості 

Немає вірної відповіді 

 

Таблиця, яка використовується для оцінки згуртованості і взаємного ставлення 

працівників називається: 

Матриця БКГ 

+Соціоматриця 

Соціометрика 

Соціоніка 

 
Оцінка персоналу являє собою процедуру, яка проводиться з метою: 
+Виявлення рівня відповідності особистісних якостей працівника, кількісних 
та якісних результатів його діяльності визначеним вимогам 
Виявлення рівня особистісних та професійних якостей працівника порівняно 
з нормативами, встановленими відповідними державними структурами 
Виявлення рівня відповідності особистісних якостей працівника займаній 
посаді 
Виявлення рівня відповідності особистісних якостей працівника визначеним 
вимогам 
 
.Атестація, метою якої є проведення повної та різносторонньої оцінки 
діяльності працівника за весь період діяльності, називається: 
+Підсумковою 



Спеціальною 
Поточною 
Фундаментальною 
 
Які показники недоцільно застосовувати при оцінці керівників? 
Продуктивність праці 
Якість продукції 
+Час перебування у відпустці 
Коефіцієнт плинності персоналу керованого підрозділу 
 
Атестація, яка проводиться у зв'язку з особливими обставинами: 
направленням на навчання, затвердженням на новій посаді, перед прийняттям 
відповідного рішення, називається: 
Епізодичною 
+Спеціальною 
Поточною 
Форс-мажорною 
 

Атестація працівників буває: 

+Підсумкова, проміжна, спеціальна 

Узагальнююча, проміжна, професійна 

Підсумкова, професійна, узагальнююча 
Проміжна, кінцева, нейтральна 
 

Одним з найменш вартісних методів оцінювання персоналу є: 

+Аналіз документів 

Співбесіда 

Тестування 

Ділові ігри 

 

До управління розвитком компетенцій не належить: 

Розвиток культури організації 

Підготовка фахівців у внз 

+Oрганізація набору та відбору кадрів 

Підготовка керівників середнього рівня 

 

Яка  модель структуризації праці є найефективнішою? 

Попереджувальна 

Конкуренційна 

+Перспективно орієнтована 

Оптимізаційна 

 

Управління кар’єрою  починається з: 

Розвитку культури організації 

Підготовки фахівців у внз 

+Планування на етапі приходу молодого фахівця в організацію 



Підготовки керівників низового рівня 

 

Стажування належить до: 

+Форм підвищення кваліфікації 

Форм  професійної перепідготовки 

Форм передвиробничої підготовки 

Етапу кар’єри, пов’язаного з службовим зростанням 

 

Управління розвитком персоналу  – це : 

Прогнозування і планування загальної чисельності і професійно-посадової 

структури працівників 

Розроблення й реалізація заходів з підвищення кваліфікації кадрів і 

перепідготовки персоналу 

+Розроблення й реалізація заходів для досягнення показників професійних 

компетенцій працівників відповідно до стратегії розвитку організації 

Планування і управління службовими кар’єрами працівників 

 

Наставництво належить до  форми професійного навчання  кадрів : 

Професійна підготовка працівників 

+Підвищення кваліфікації 

Залучення тренінгової компанії 

Перепідготовка персоналу 

 

Процес управління розвитком персоналу починається з: 
Визначення необхідної чисельності працівників певної кваліфікації і сфер, де 
вони потрібні 
Визначення кваліфікаційних вимог до персоналу, що формуються із сутності 
робочих місць 
Моделювання напрямів забезпечення розвитку, підвищення кваліфікації 
працівників 
+Аналізу досягнутого рівня компетенцій і його відповідності зафіксованим у 
посадових інструкціях нормативним вимогам 
 
Стадія службової кар’єри, на якій  фахівець усе більше виявляє самостійність 
у роботі, прагне довести власну конкурентоспроможність в обраній сфері 
діяльності це:  
+Стадія службового зростання 
Початкова виробнича стадія 
Стадія «зіркового становища» 
Стадія досягнення успіху 
 
До управління розвитком компетенцій не належить: 
Формування культури технологічних та  управлінських процесів 
Організування  роботи з резервом кадрів 
Перепідготовка персоналу 



+Планування чисельності персоналу 

 

До економічних чинників вивільнення персоналу належить: 

Зміна методів, процесів, праці, об’єднання робочих місць 

+Високі витрати на утримання персоналу 

Підвищення вимог до працівників на модернізованих робочих місцях 

Зміни попиту на працю 

 

До технічних чинників вивільнення персоналу належать: 

Зміни методів, процесів, праці, об’єднання робочих місць 

Господарська кон’юктура 

+Підвищення вимог до працівників на модернізованих робочих місцях 

Високі витрати на утримання персоналу 

 

До організаційних чинників вивільнення персоналу належать: 

Нераціональне використання робочого часу 

+Зміни методів, процесів, праці, об’єднання робочих місць 

Підвищення вимог до працівників на модернізованих робочих місцях 

Зміни попиту на працю 

 

Одним з етапів процесу  вивільнення персоналу є: 

Планування зайнятості персоналу організації 

+Оновлення персоналу 

Організація кампанії добору кадрів 

Створення резерву кадрів 

 

Процес вивільнення персоналу передбачає такий етап: 

Оцінювання компетенції працівників 

Визначення ефективності праці на робочому місці 

+Оцінювання ситуації з людськими ресурсами організації та ідентифікація 

можливих дій 

Аналіз відповідності кваліфікації працівника вимогам робочого місця чи 

посади 

 

Загальною підставою припинення трудового договору є: 

+Переведення працівника за його згодою на інше підприємство 

Невідповідність працівника посаді або виконуваній роботі внаслідок 

недостатньої кваліфікації 

Прогул без поважних причин 

Поновлення на роботі працівника, який раніше обіймав цю посаду   

  

Колективний договір – це: 



Угода між працівником і власником підприємства (адміністрацією), за якою 

працівник зобов’язується виконувати визначену роботу, а власник – 

забезпечувати необхідні умови роботи і зарплатню 

Система колективних відносин між найманими працівниками, 

роботодавцями, виконавчою владою, яка забезпечує реалізацію їх соціально-

економічних прав та інтересів 

+Письмовий договір щодо умов праці і найму, укладений між працедавцем, їх 

групою та однією чи кількома представницькими організаціями працівників 

Трудова угода, що регулюється умовами тристороннього співробітництва 

держави, працівників і працедавців 

 

Трудовий договір - це: 

Трудова угода, що регулюється умовами тристороннього співробітництва 

держави, працівників і працедавців 

+Угода між працівником і власником підприємства (адміністрацією), за якою 

працівник зобов’язується виконувати визначену роботу, а власник – 

забезпечувати необхідні умови роботи і зарплатню 

Система колективних відносин між найманими працівниками, 

роботодавцями, виконавчою владою, яка забезпечує реалізацію їх соціально-

економічних прав та інтересів 

Письмовий договір щодо умов праці і найму, укладений між працедавцем, їх 

групою та однією чи кількома представницькими організаціями працівників 

 

Соціальне партнерство - це: 

Угода між працівником і власником підприємства (адміністрацією), за якою 

працівник зобов’язується виконувати визначену роботу, а власник – 

забезпечувати необхідні умови роботи і зарплатню 

+Система колективних відносин між найманими працівниками, 

роботодавцями, виконавчою владою, яка забезпечує реалізацію їх соціально-

економічних прав та інтересів 

Трудова угода, що регулюється умовами тристороннього співробітництва 

держави, працівників і працедавців 

Письмовий договір щодо умов праці і найму, укладений між працедавцем, їх 

групою та однією чи кількома представницькими організаціями працівників 

 

Термін «партнерство» стосовно соціальних відносин між працівниками і 

працедавцями вперше використав: 

Питирим Сорокін 

+Джон-Стюарт Мілль 

Людвіг Ерхард 

Роберт Оуен 

 



Засобами впливу на формування трудових відносин з боку держави є: 

Участь у розробленні соціальних програм, спрямованих на створення гідних 

умов праці і відпочинку, забезпечення соціального захисту в разі втрати 

працездатності 

Участь у визначенні головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового 

мінімуму , а також мінімальних розмірів заробітної плати, пенсій, соціальних 

виплат 

Участь у формуванні та реалізації соціально-економічної політики держави; 

збалансування попиту і пропозиції робочої сили; запобігання масовому 

безробіттю шляхом створення нових робочих місць 

+Гарантії забезпечення права на працю вивільнюваним працівникам; норма 

тривалості робочого часу; час відпочинку; щорічні відпустки; нормування 

праці, оплата праці 

 

Термін «вербування персоналу» означає те ж, що і : 

+Набір 

Відбір 

Просування 

Наймання 

 

Менеджеру з персоналу при бесіді з претендентом на посаду заборонено 

запитувати: 

+З ким Ви постійно мешкаєте? 

Чому Ви звільнилися з попередньої роботи? 

Хто рекомендував Вас на цю посаду? 

Які Ви маєте досягнення у цій сфері? 

 
Сукупність різних документів на особу, що характеризують її біографічні, 
ділові та особисті якості складає: 
Номенклатуру справ кадрової служби   
+Особову справу   
Штатний розклад   
Картотеку особового складу організації   
 

Угода між членами трудового колективу та адміністрацією, що укладається в 

організації один раз на рік, − це: 

+Колективний договір   

Правила внутрішнього трудового розпорядку   

Особова картка   
Посадова інструкція   
 

Первинним документом з обліку кадрів на підприємстві, є: 

Наказ   

Реєстраційна картка   

+Особова картка   



Посадова інструкція   

 

До характерних ознак колективу не належить: 

Спільна мета   

Психологічне визнання членами групи один одного і ототожнення себе з нею   

Взаємодія людей в процесі досягнення їх спільної мети   

+Однорідність за віковим та професійним складом   

 

Трудовий колектив може бути: 

Тільки суб'єктом управління   

+Об'єктом і суб'єктом управління   

Тільки об'єктом управління   

Ні суб'єктом, ні об'єктом управління   

 

Колектив − динамічна система Від яких умов залежить його розвиток: 

Тільки від внутрішніх суб'єктивних   

Тільки від зовнішніх об'єктивних   

+Від зовнішніх та внутрішніх   

Розвиток колективів завжди однаковий   

 

Якій стадії розвитку колективу відповідають характеристики: «Завершується 

взаємне вивчення, на основі якого відбувається зближення людей у групи 

(найбільш ініціативні, менш ініціативні, індиферентні, дезорганізуючі)   Вступає в 

силу саморегуляція колективу»? 

Диференціація   

Формування   

+Інтеграція   

Згуртованість   

 

Психофізіологічна сумісність пов'язана з розвитком таких процесів, як: 

Професійна та освітня підготовка працівників, організація праці на підприємстві   

+Сприйняття, увага, мислення, злагодженість сенсомоторних реакцій   

Рівень організації торговельно-технологічного процесу на підприємстві   

Рівень дисциплінованості і система винагород   

 

На психологічну сумісність впливає: 

Рівень співвідношення між різними категоріями робітників   

Характеристики формальної структури колективу   

Індивідуальні якості працівників апарату управління   

+Індивідуальні особливості кожного члена колективу   

 

Атестаційна комісія після проведення атестацій працівників організації приймає 

рішення: 

+Атестувати або не атестувати працівника   

Звільнити працівника з посади   



Атестувати умовно працівника   

Перевести на іншу роботу   

 

Чи має право атестаційна комісія давати рекомендації про пониження або 

підвищення на посаді, встановлення персональної надбавки до посадового 

окладу?  

+Так   

Ні   

Так, але тільки у корпораціях   

Це залежить від посади яку займає співробітник   

 

За допомогою якого методу визначається і реєструється потреба у професійному 

навчанні? 

+Атестація   

Ротація   

Аутсорсинг   

Конкурс   

 
Стадія кар’єри  «зіркового становища» означає: 
В цей період молоді фахівці  активно співпрацюють з досвідченими людьми, 
набираючись практичних навичок 
Фахівець усе більше виявляє самостійність у роботі, прагне довести власну 
конкурентоспроможність в обраній сфері діяльності 
Людина значно менше уваги приділяє забезпеченню своїх потреб, а 
зосереджується на досягненнях у роботі 
+На цій стадії професіонали  виконують ролі менеджерів, підприємців і 
нагромаджувачів ідей 
 
Основними характеристиками  кар’єри  є: 
+Посада і відповідний оклад 
Місце на кар’єрній стежині 
Тривалість перебування на одному рівні кар’єри 
Специфічна діяльністю на певному рівні кар’єрної стежки 
 
Мобільність персоналу не пов’язана з: 
Надходженням людей в організацію 
Звільненням працівників 
Переміщенням працівників в зв’язку зі зміною робочих місць 
+Створенням резерву кадрів 

 

До  етапів управління резервом кадрів не належить: 

Планування резерву для висування на керівні та інші посади   

Відбір працівників і визначення термінів, методів і форм їхнього навчання   

+підготовка  кандидатів для майбутньої діяльності   

Адаптація висунутого з резерву працівника на новому робочому місці   

 



Підставою для звільнення певних категорій працівників є: 

+Учинення керівником підприємства дій, внаслідок яких заробітна плата 

працівникам виплачувалась несвоєчасно   

Систематичне невиконання працівником без поважних причин своїх 

обов’язків   

Відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом із 

підприємством   

Вчинення за місцем роботи розкрадання майна власника, встановлене 

вироком суду       

 

Аутсорсинг  передбачає: 

+Замовне програмування розвитку організації шляхом удосконалення 

процесів праці   

Допомогу звільненим особам у працевлаштуванні   

Аналіз відповідності вимог робочого місця компетенція працівника   

Надання консультативних послуг організації в питаннях добору кадрів       

 

При скороченні штату працівників перевагу надають: 

Працівникам, які є лідерами у колективі      

Працівникам, що були недавно атестовані   

+працівникам,що отримали премію за виконану роботу   

Працівникам із тривалим безперервним стажем роботи на цьому 

підприємстві   

 

Засобами впливу на формування трудових відносин з боку організації 

працедавців є: 

Участь у визначенні головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового 

мінімуму, а також мінімальних розмірів заробітної плати, пенсій, соціальних 

виплат   

+Запобігання масовому безробіттю шляхом створення нових робочих місць, 

забезпечення раціональної структури зайнятості населення   

Гарантії при прийнятті на роботу, порядок укладання та припинення 

трудового договору   

Захист інтересів працівників, громадський контроль за виплатою заробітної 

плати, створення безпечних і нешкідливих умов праці   

 

Засобами впливу на формування трудових відносин з боку профспілок є: 

Порядок укладання та припинення трудового договору, порядок вивільнення 

працівників, гарантії забезпечення права на працю вивільнюваним 

працівникам, норма тривалості робочого часу   

Збалансування попиту  і пропозиції робочої сили, участь у формуванні та 

реалізації соціально-економічної політики держави   



+Громадський контроль за додержанням законодавства про працю та охорону 

праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов   

Гарантії і компенсації, обмеження відрахувань із заробітної плати, охорона 

праці   

 

У разі зміни власника підприємства чинність колективного договору: 

+Зберігається протягом терміну його дії, але не більше одного року   

Зберігається протягом терміну його дії, або може бути переглянутий за 

згодою сторін   

Діє протягом всього встановленого терміну   

Укладається новий колективний договір   

 

Кваліфікаційні вимоги до конкретного працівника визначаються: 

+Посадовою інструкцією   

Тарифно-кваліфікаційним довідником   

Колективним договором   

Статутом підприємства   

 

В Україні трудові договори за строком дії бувають таких видів: 

Укладені на невизначений строк   

Укладені на визначений строк   

Укладені на час виконання певної роботи   

+Всі відповіді правильні   

 

Що таке первинний відбір кандидатів на посаду? 

+Процес селекції кандидатів, що володіють мінімальними вимогами для зайняття 

посади   

Обмін інформацією між представником організації і кандидатом на посаду з 

метою оцінки його кваліфікації   

Заходи, що проводяться організацією для зниження чисельності своїх 

співробітників   

Усі відповіді правильні   

 

Трудову книжку як головний документ про трудову діяльність працівника 

організації менеджер з персоналу повинен оформити протягом: 

3 днів   

+Тижня   

10 днів   

Місяця   

 

За якої кількості працівників підприємства доречним стає створення самостійного 

підрозділу з питань управління персоналом: 

15-20   

+50-70   



150-200   

Немає вірної відповіді   

 

Сукупність заходів щодо оцінки відповідності персоналу підприємства його 

місії, цілям і стратегії – це: 

+Кадровий аудит   

Персонал-маркетинг   

Аутстаффінг   

Планування персоналу   

 

Якою є оптимальна кількість членів групи з точки зору її ефективності: 

+5 – 9 осіб   

До 5 осіб   

15 – 20 осіб   

Вірна відповідь відсутня   

 

До внутрішніх елементів корпоративної культури не відноситься: 

Усвідомлення себе і свого місця в організації   

+Дизайн, дрескод і поведінка в організації   

Цінності і критерії оцінки   

Віра у щось чи відношення до чогось в організації   

 

Розвиток колективу (групи) відбувається за такими стадіями: 

+Формування групи, конкуренція, нормування, інтеграція діяльності   

Формування, боротьба, нормалізація, розпад, імплементація відносин   

Притирання, розпад, нормалізація, імплементація   

Боротьба, розмежування, інтеграція діяльності, криза   

 

Для оцінки рівня згуртованості групи може бути використаний: 

Індекс згуртованості   

Індекс конформізму   

Індекс інтеграції   

+Вірні відповіді 1 та 3   

 

При побудові соціоматриці, скільки варіантів вибору мають опитувані: 

+Два-три   

Чотири   

Різну, але обов’язково непарна кількість   

Вірна відповідь відсутня   

 

Модель Хоманса описує: 

Конфлікти та їх подолання   

+Неформальні групи   

Розподіл влади   

Формування ієрархії   



 

Метод оцінювання, який передбачає отримання оцінки від усіх, хто контактує з 

відповідним працівником називається:  

+360 градусів   

Асесмент центр   

Метод незалежних суддів   

Коучинг   

 
В який термін часу необхідно повідомляти працівників про проведення 
атестації: 
Щонайменше, за тиждень   
+За місяць   
За два тижні   
За 20 днів   
 
Атестаційна комісія після проведення атестацій працівників організації приймає 
рішення: 
+Атестувати або не атестувати працівника   

Звільнити працівника з посади   

Атестувати умовно працівника   

Перевести на іншу роботу   

 

Управління мобільністю персоналу полягає в: 

Регулюванні припливу і відпливу людей в організації   

Організації набору та відбору кадрів   

Виборі та реалізації програми вивільнення персоналу   

+Розробленні регламенту переміщень працівників в організації   

 

Варіанту службової кар’єри  «новатори» відповідає такий  зміст: 

Особи з обмеженим потенціалом для успішного просування, показники яких 

нижче очікуваних норм   

Найкращі виконавці, які, ймовірно, просуватися не будуть   

+Особи з високим потенціалом для успішного просування   

Сумлінні працівники, які, ймовірно, будуть просуватися далі   

 

Попереджувальна модель структуризації праці характеризується таким 

змістом: 

+Ґрунтується на вимогах наукового організування праці, починаючи зі стадії 

планування певних заходів і нейтралізації негативних на неї впливів   

Передбачає можливості розвитку особистості і розширення сфери 

автономності дій у межах проектованих організаційних рішень   

Охоплює заходи, спрямовані на ліквідацію ергономічних, фізіологічних, 

психологічних і правових проблем у сфері охорони праці і забезпечення 

нормальної трудової життєдіяльності   



Передбачає заходи з реструктуризації праці, розширення сфери завдань   

 

Управління резервом кадрів не передбачає: 

Планування резерву кадрів   

Створення резерву кандидатур   

+Узгодження резерву з трудовим колективом   

Відбір найпридатніших кандидатур на заміщення вакантної посади   

 

Надання консультацій організації з питань навчання активній поведінці 

вивільненого персоналу на ринку праці називається: 

Аутсорсингом   

+Аутплейсментом   

Професіограмою   

Консалтингом   

 

Розірвання трудового договору без згоди профспілки допускається у випадку:  

+Звільнення керівника підприємства, його заступників, головного бухгалтера   

Систематичне невиконання працівником без поважних причин своїх 

обов’язків   

Відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом із 

підприємством   

Вчинення працівником аморального вчинку, несумісного з продовженням 

виховної роботи      

 

Аутплесмент передбачає: 

Замовне програмування розвитку організації шляхом удосконалення процесів 

праці   

Допомогу звільненим особам у працевлаштуванні   

Аналіз відповідності вимог робочого місця компетенція працівника   

+Надання консультативних послуг організації в питаннях добору кадрів      

 

Розрахунок втрат, зумовлених недостатнім рівнем продуктивності праці 

прийнятих робітників, проводять при оцінюванні ефективності:  

Кадрового планування   

+Організування добору і відбору працівників   

Оцінювання й атестування персоналу   

Професійного розвитку і навчання персоналу   

 

Оцінювання ефективності кадрового планування здійснюється: 

+На основі порівняння фактичних і планових показників   

На основі розрахунку коефіцієнтів використання потенціалу резерву кадрів та 

оновлення резерву кадрів   

Шляхом розрахунку показників напрямів і діапазону переміщень працівників   



Шляхом порівняння отриманих ефектів і понесених затрат ресурсів при 

виконанні функції   

 

Укладанню колективного договору передують: 

Наказ керівника (власника) підприємства   

+Колективні переговори   

Заява представників профспілкової організації   

Зобов’язання  з боку органів державної влади   

 
Наймання персоналу охоплює такі основні етапи: 
+Вивчення ринку праці набір (вербування) відбір адаптація   
Вивчення ринку праці оцінка макроекономічних тенденцій подання заявки в 
центр зайнятості випробний термін адаптація   
Оцінка зовнішнього середовища оцінка внутрішнього середовища співбесіда 
випробний термін   
Аналіз документів тестування співбесіда випробний термін адаптація   

 

Інформація про умови конкурсу на вакантні посади розміщується в засобах 

масової інформації не пізніше як за: 

+Місяць   

два  місяці   

двадцять днів   

п'ятнадцять  днів   

 

До недоліків внутрішнього набору кадрів відноситься перш за все: 

Необхідність збереження рівня оплати праці   

Більші витрати на залучення працівників   

+Обмежені можливості для вибору працівників   

Тривалий період адаптації працівників   

 


