
1  

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

на засіданні кафедри  ______________________, 

протокол  №____ від “___”  ___________ 2017 р. 

Зав. кафедри _________  ____________________ 
                                                                                          (підпис)          (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

 

 

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

 

САМОМЕНЕДЖМЕНТ 

 

 

 

 

 
галузь знань: 0306 менеджмент  адміністрування 

 

напрям підготовки: 8.030601    «Менеджмент» 

 

освітній ступінь: бакалавр 

 
 

форма навчання: денна 

 

 

 
Укладач: Бобко Л.О. доцент, канд. пед. наук, доцент 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЬВІВ 2017 

КК К
АА А
ФФ Ф
ЕЕ Е
ДД Д
РР Р
АА А

   
ЕЕ Е
КК К
ОО О
НН Н
ОО О
ММ М
ІІ І
КК К
ИИ И

   
ТТ Т
АА А

   

ММ М
ЕЕ Е
НН Н
ЕЕ Е
ДД Д
ЖЖ Ж
ММ М
ЕЕ Е
НН Н
ТТ Т
УУ У

 

 



2  

 

САМОМЕНЕДЖМЕНТ 

 
Базові характеристики навчальної дисципліни 

 

Сучасна епоха потребує принципових змін практично в усіх сферах життєдіяльності кожної 

людини. Суспільно-економічні відносини, підходи, методи, технології вирішення життєвих 

проблем, що створювалися протягом десятиліть, застаріли і більше не відповідають вимогам 

часу, цілям нового суспільства і людини. 

Людина, опинившись поза звичним ритмом життя, постала перед необхідністю по-новому 

бачити, чути і відчувати дійсність, аналізувати труднощі, які з’являються при реалізації потреб, 

норм, і робити відповідні висновки. 

Поява великої кількості літератури з рекомендаціями і порадами, як досягти успіху в житті, 

у бізнесі, — це зворотна реакція суспільства на природну потребу людини, яка опинилася у 

складній ситуації, що потребує перегляду життєвих цілей і енергійних дій з оволодіння 

інноваційними технологіями та втілення їх у практику. 

Проте компетентність, набута у процесі ознайомлення зі спеціальною літературою, що 

відображає досвід попередників, без знання наукових основ функціонування людського 

організму, людини як індивіда, суб’єкта, особистості, індивідуальності й універсума, механізмів 

самоорганізації та саморегуляції, технологій самоуправління і навичок їх використання, 

приречена на напівпрофесіоналізм, напівефективність, напівуспіх. 

Відомо, що є знання загальні і спеціальні. Успіх у житті забезпечують переважно спеціальні 

знання. Вони дають змогу використовувати у реальній діяльності людини знання законів життя, 

осмислювати найскладніші процеси, що відбуваються під впливом внутрішнього і зовнішнього 

світу. Особливість навчальної дисципліни “Самоменеджмент” полягає в тому, що ця 

дисципліна дає спеціальні знання, які сприяють досягненню людиною вершин свого розвитку 

— “АКМЕ”, забезпечує самоосвіту людини, самодіяльність, самоуправління, дає можливість 

удосконалювати особисту практику, стає чинником успіху. 

Самоменеджмент — це самоуправління людиною своєю життєдіяльністю і діяльністю для 

досягнення поставлених цілей. Під самоуправлінням розуміють системну діяльність із 

самоорганізації Людиною своїх життєвих функцій, що забезпечують реалізацію внутрішніх 

потенцій, спрямованих на досягнення певного результату за оптимального використання її 

внутрішніх ресурсів з урахуванням зовнішніх чинників. 

Нині самоменеджмент можна розглядати як засіб, шанс, чинник успішної життєдіяльності і 

діяльності кожної людини. 

 

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом вивчення є процес самоуправління життєдіяльністю і діяльністю людини як 

індивіда, суб’єкта, особистості, індивідуальності й універсума.  

Мета навчальної дисципліни 

Мета вивчення дисципліни полягає у оволодінні теоретичними знаннями і практичними 

навичками з питань особистісного розвитку менеджера; формуванні у студентів індивідуальних 

особливостей та поведінкових. навичок, які необхідні майбутньому керівнику; розвитку у 

майбутніх менеджерів умінь організовувати особисту працю. 

Основні завдання 

Основні завдання навчальної дисципліни: визначення особистісних цінностей та цілей 

менеджера; управління саморозвитком особистості; розвиток навичок ефективного керівництва, 

організації управлінської діяльності менеджерів різних рівнів; застосування сучасних принципів та 

напрямів наукової організації діяльності менеджера; використання часу як ресурсу. 

 

Місце навчальної дисципліни у структурно-логічній схемі 

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Психологія», «Менеджмент» та передує 

вивченню навчальних дисциплін «Організаційна поведінка», «Комунікативний менеджмент», 
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«Бізнес-планування інноваційного проекту», «Моделювання управлінських рішень» та 

проходженню Виробничої практики. 

 

Вимоги до знань і умінь 

а) знати: біосоціальні й духовні основи самоуправління своєю життєдіяльністю і 

діяльністю; психофізіологічні резерви людини; закони, що управляють людиною, і механізм 

їхньої дії; технологію стратегічного і повсякденного самоменеджменту; засоби реалізації 

функцій самоменеджменту (техніки, технології, методи, прийоми); основи теорії і практики 

боротьби; особливості самоменеджменту, де кар’єра є метою. 

б) уміти: здійснювати стратегічне і повсякденне планування життя; застосовувати засоби 

самоменеджменту (техніки, технології, методи, прийоми і т. ін.) під час розв’язання 

функціональних завдань; застосовувати знання і навички самоменеджменту для досягнення 

життєвих цілей.  

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Номер 

теми 
Назва теми 

1. Методологічні підходи до самоменеджменту 

2. Планування особистої роботи менеджера 

3. Організовування діяльності менеджера 

4. Самомотивування та самоконтроль менеджера 

5. Формування якостей ефективного менеджера 

6. Розвиток менеджерського потенціалу 

 

Тестові завдання для перевірки знань 

 
1) Технологія управління за ситуацією полягає в тому, що: 

a) менеджер приймає оперативні рішення на основі постійного 

спостереження й аналізу конкретних ситуацій у діяльності організації 

b) орієнтується на досягнення поставлених цілей 

c) корективи в діяльність вносяться залежно від досягнення запланованих результатів у 

минулому 

d) виходить з того, що їх подолання можливе силами самих виконавців і лише при значній 

величині відхилень потрібна увага менеджерів 

e) вірної відповіді немає 

2) Технологія управління за цілями полягає в тому, що: 

a) менеджер приймає оперативні рішення на основі постійного 

спостереження й аналізу конкретних ситуацій у діяльності організації 

b) орієнтується на досягнення поставлених цілей 

c) корективи в діяльність вносяться залежно від досягнення запланованих результатів у 

минулому 

d) виходить з того, що їх подолання можливе силами самих виконавців і лише при значній 

величині відхилень потрібна увага менеджерів 

e) вірної відповіді немає 

3) Технологія управління за результатами полягає в тому, що: 

a) менеджер приймає оперативні рішення на основі постійного 

спостереження й аналізу конкретних ситуацій у діяльності організації 

b) орієнтується на досягнення поставлених цілей 

c) корективи в діяльність вносяться залежно від досягнення запланованих результатів у 

минулому 

d) виходить з того, що їх подолання можливе силами самих виконавців і лише при значній 

величині відхилень потрібна увага менеджерів 
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e) вірної відповіді немає 

4) Технологія управління за відхиленнями полягає в тому, що: 

a) менеджер приймає оперативні рішення на основі постійного 

спостереження й аналізу конкретних ситуацій у діяльності організації 

b) орієнтується на досягнення поставлених цілей 

c) корективи в діяльність вносяться залежно від досягнення запланованих результатів у 

минулому 

d) виходить з того, що їх подолання можливе силами самих виконавців і лише при значній 

величині відхилень потрібна увага менеджерів 

e) вірної відповіді немає 

5) Управлінська операція — це: 

a) закінчена і доцільна дія, спрямована на виконання конкретної задачі технічного, 

організаційного або соціального характеру 

b) дія, що виконується за допомогою певних засобів праці зі збирання, обробки, 

оформлення інформації, яка входить до декількох документів чи має багато рішень 

c) не пов’язана з попередніми та наступними операціями технологічного циклу 

d) сукупність технічних засобів для здійснення цілеспрямованого 

управлінського впливу 

e) вірної відповіді немає 

6) Основними об’єктами управлінської технології є: 

a) людина, товарооборот, цілі 

b) задачі, колектив, людина 

c) задачі, людина, обсяг виробництва 

d) колектив, задачі, обсяг виробництва 

e) вірної відповіді немає 

7) Модель,   яка   розкриває   потребу   в   організації   спільної   для    всіх  задачі, 

потребу колективу в єдності, та індивідуальні потреби кожної людини називається: 

a) модель єдності 

b) модель трьох потреб 

c) модель трьох кіл 

d) модель спільності орієнтирів 

e) вірної відповіді немає 

8) Самоменеджмент – це: 

a) самостійне управління своєю діяльністю, своїм життям 

b) управління собою за допомогою пізнання себе 

c) управління собою за допомогою набутих знань, само мотивації та самоконтролю 

d) вірні відповіді a, b, c 

e) всі відповіді вірні 

9) Цілі самоменеджменту: 

a) максимальне використання власних можливостей 

b) вплив на особистісні обмеження 

c) адекватне оцінювання власних дій 

d) розвиток інтелектуального й творчого потенціалу 

e) всі відповіді вірні 

10) Завдання самоменеджменту: 

a) навчитися управляти собою 

b) ефективно управляти персоналом 

c) забезпечувати максимальний дохід 

d) ефективно управляти бізнесом 

e) вірної відповіді немає 

11) Впровадженню успішного самоменеджменту заважають: 

a) самодисципліна 

b) самоорганізація 
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c) самоконтроль 

d) невміння планувати робочий день 

e) вірної відповіді немає 

12) До функцій самоменеджменту належать: 

a) планування 

b) прийняття рішень 

c) організація 

d) вірні відповіді a, b, c 

e) вірної відповіді немає 

13) До функцій самоменеджменту належать: 

a) мотивація 

b) постановка цілей 

c) контроль 

d) вірні відповіді a, b, c 

e) вірної відповіді немає 

14) До функцій самоменеджменту не належать: 

a) інформація та комунікація 

b) організація 

c) розробка планів і пошук альтернатив 

d) постановка цілей 

e) вірної відповіді немає 

15) Технологію само менеджменту можна представити у вигляді наступного 

поетапного виконання конкретних функцій: 

a) діагностичний,планово-прогностичний,організаційно-діяльнісний, підсумково-

аналітичний 

b) підготовчий, діагностичний, уточнювальний, планово-прогностичний, організаційно-

діяльнісний,корекційно-творчиц,підсумково- аналітичний 

c) планово-прогностичний,організаційно-діяльнісний,корекційно- творчий, 

уточнювальний 

d) вірна відповідь а, с 

e) вірної відповіді немає 

16) Самоуправління розпочинається з: 

a) самооцінки 

b) усвідомлення своїх сильних та слабких сторін 

c) подолання факторів, що стримують розвиток 

d) вірні відповіді a, b, c 

e) вірної відповіді немає 

17) Самоуправління передбачає вплив на: 

a) свій психічний стан 

b) психічні процеси 

c) психічні властивості 

d) вірні відповіді a, b, c 

e) вірної відповіді немає 

18) Джерелом самоефективності менеджера є: 

a) успіх 

b) заздрість 

c) гнів 

d) добробут 

e) вірної відповіді немає 

19) До підсистеми самоменеджменту належать: 

a) самоуправління 

b) самопізнання і самооцінка 

c) самоосвіта і саморозвиток 
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d) вірні відповіді a, b, c 

e) вірної відповіді немає 

20) Назвіть базові операції, які характеризують працю менеджера: 

a) постановка цілей 

b) організаторська робота 

c) мотивація робітників 

d) вірні відповіді a, b, c 

e) вірної відповіді немає 

21) Що не входить до базових операцій, які характеризують працю менеджера: 

a) діагностика середовища 

b) визначення показників 

c) сприяння розвитку своїх підлеглих 

d) мотивація робітників 

e) вірної відповіді немає 

 

22) Особливостями розумової праці менеджера вважається: 

a) не підлягає обліку 

b) допускає різні варіанти вирішення проблем 

c) обумовлена самомотивацією 

d) вірні відповіді a, b, c 

e) вірної відповіді немає 

23) До функціональних обов’язків менеджера належать: 

a) визначення цілей та планування 

b) організація та координування 

c) мотивування та контролювання 

d) вірні відповіді a, b, c 

e) вірної відповіді немає 

24) Що не відноситься до групи психологічних способів впливу на несвідомий рівень 

людини: 

a) переконання 

b) навіювання 

c) наслідування 

d) емоційне зараження 

e) вірної відповіді немає 

25) Що не є ознакою ефективного само планування: 

a) цілеспрямованість 

b) реальність 

c) прибутковість 

d) узгодженість усіх елементів між собою 

e) гнучкість 

26) Переваги використання принципу «метод Альпи» при само плануванні – це: 

a) упорядковує робочий день 

b) концентрує увагу на важливих і пріоритетних завданнях 

c) зменшує нервове напруження 

d) підвищує мотивацію 

e) відповіді a-d вірні 

27) Цілі в самоменеджменті: 

a) мають на увазі уявне передбачення результату діяльності та шляхів його досягнення 

b) заряджають людину енергією 

c) мотивують здобуття і використання нових знань 

d) впливають на формування наполегливості 

e) вірної відповіді немає 

28) Основою самопланування є: 
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a) мотиви 

b) цілі 

c) успіхи 

d) заздрість 

e) вірної відповіді немає 

29) При встановленні особистих цілей менеджер: 

a) прагне до безпеки життєдіяльності 

b) спрямовує зусилля на підвищення життєвого рівня 

c) прагне до створення позитивної репутації 

d) вибудовує ділову кар’єру 

e) відповіді a,b,c,d - вірні 

30) Самоорганізація менеджера вимагає: 

a) дисципліни та свідомого підходу до себе 

b) визначення цілей 

c) визначення пріоритетів 

d) корисне використання резервів часу 

e) контроль за використанням часу 

31) Професійний стрес менеджера це: 

a) негативний влив, що призводить до професійного вигорання 

b) непродуктивна організація праці 

c) стан людини, викликаний надмірними психічними та фізичними навантаженнями 

d) стан людини, що корисно впливає на організм людини 

e) проблеми, що хвилюють людину 

32) Причинами професійних стресів у менеджерів є: 

a) особливості професійної діяльності 

b) рольова невизначеність 

c) конфлікти 

d) організаційна структура та клімат в організації 

e) відповіді a,b,c,d - вірні 

33) Стресостійкість як здатність свідомо протидіяти стресовим станам зростає, якщо 

менеджер: 

a) краще використовує накопичений досвід 

b) визначає пріоритети 

c) переживає, а не діє 

d) вірні відповіді a, b 

e) вірної відповіді немає 

34) Стресостійкість зміцнюється якщо: 

a) запам’ятовувати свої радощі, а не неприємності 

b) уникати самотності та спілкуватися з друзями, колегами 

c) встановлювати реальні строки виконання справ 

d) відкрито висловлювати свої почуття 

e) відповіді a,b,c,d - вірні 

35) Яка послідовність фаз стресу? 

a) пізнання, тривога реакція 

b) тривога, прилаштування, зниження 

c) тривога, прилаштування, виснаження резервів організму 

d) порушення сну, постійний головний біль, емоційна нестриманість 

e) вірної відповіді немає 

36) Що з перерахованого є інструментом самоорганізації менеджера? 

a) календар 

b) план 

c) щоденник 

d) розпорядження 
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e) наказ 

37) Методи обліку робочого часу: 

a) діагностика 

b) спостереження 

c) фотографія робочого часу 

d) хронометраж 

e) відповіді b,c,d - вірні 

38) Що не передбачає організація приймання працівників менеджером? 

a) встановити години, коли менеджера не можна турбувати 

b) встановити перелік службових питань категорій працівників, яких він приймає 

особисто 

c) здійснювати приймання відвідувачів у поточних справах у попередньо визначені 

години і дні робочого тижня 

d) вірні відповіді a, с 

e) вірні відповіді b, c 

39) Функції офіс-менеджера це: 

a) знати суть діяльності свого працівника 

b) вміти взяти на себе значну частину рутинної роботи керівника 

c) економія робочого часу менеджера 

d) перетворення офісу на власну імперію 

e) відповіді a,b,c,d - вірні 

40) Під задачею управління розуміють: 

a) сукупність спрямованих на конкретний об’єкт управління робіт (операцій, процедур), 

що мають виконуватися за обраним або розробленим алгоритмом (порядком виконання) у 

визначеному часовому інтервалі 

b) основна категорія, яка розкриває конкретний зміст управління як процесу спільної 

праці людей і впливає на задоволення їхніх індивідуальних потреб 

c) потребує певних зусиль, її ставить керівник або обставини, вона існує поза колективом 

і потребами окремої людини 

d) вірні відповіді a, b, c 

e) вірної відповіді немає 

41) Організаційні ( організаційно-розпорядчі) методи управління це: 

a) способи впливу на стосунки та інтереси людей з метою досягнення конкретних цілей. 

Ці методи ґрунтуються на об’єктивних законах організації діяльності людей, а також на їхніх 

життєвих потребах. 

b) способи впливу на майнові інтереси людей шляхом створення економічних умов, що 

спонукають їх діяти в певному напрямі й досягати вирішення поставлених перед ними завдань 

c) способи впливу на соціальні інтереси людей з метою активізації їхньої діяльності, 

надання їй творчого та зацікавленого характеру. 

d) способи впливу на відносини між людьми з метою формування сприятливого 

психологічного клімату, формування сильної корпоративної культури в організації 

e) вірної відповіді немає 

42) Економічні методи управління це: 

a) способи впливу на стосунки та інтереси людей з метою досягнення конкретних цілей. 

Ці методи ґрунтуються на об’єктивних законах організації діяльності людей, а також на їхніх 

життєвих потребах. 

b) способи впливу на майнові інтереси людей шляхом створення економічних умов, що 

спонукають їх діяти в певному напрямі й досягати вирішення поставлених перед ними завдань 

c) способи впливу на соціальні інтереси людей з метою активізації їхньої діяльності, 

надання їй творчого та зацікавленого характеру. 

d) способи впливу на відносини між людьми з метою формування сприятливого 

психологічного клімату, формування сильної корпоративної культури в організації 

e) вірної відповіді немає 
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43) Соціальні методи управління це: 

a) способи впливу на стосунки та інтереси людей з метою досягнення конкретних цілей. 

Ці методи ґрунтуються на об’єктивних законах організації діяльності людей, а також на їхніх 

життєвих потребах. 

b) способи впливу на майнові інтереси людей шляхом створення економічних умов, що 

спонукають їх діяти в певному напрямі й досягати вирішення поставлених перед ними завдань 

c) способи впливу на соціальні інтереси людей з метою активізації їхньої діяльності, 

надання їй творчого та зацікавленого характеру. 

d) способи впливу на відносини між людьми з метою формування сприятливого 

психологічного клімату, формування сильної корпоративної культури в організації 

e) вірної відповіді немає 

44) Психологічні методи управління це: 

a) способи впливу на стосунки та інтереси людей з метою досягнення конкретних цілей. 

Ці методи ґрунтуються на об’єктивних законах організації діяльності людей, а також на їхніх 

життєвих потребах. 

b) способи впливу на майнові інтереси людей шляхом створення економічних умов, що 

спонукають їх діяти в певному напрямі й досягати вирішення поставлених перед ними завдань 

c) способи впливу на соціальні інтереси людей з метою активізації їхньої діяльності, 

надання їй творчого та зацікавленого характеру. 

d) способи впливу на відносини між людьми з метою формування сприятливого 

психологічного клімату, формування сильної корпоративної культури в організації 

e) вірної відповіді немає 

45) Планування, фінансування, ціноутворення відносять до таких методів 

управління: 

a) організаційно-розпорядчих 

b) економічних 

c) соціальних 

d) психологічних 

e) методичних 

46) Комплектування груп і команд, професійний відбір і навчання працівників 

відносять до таких методів управління: 

a) організаційно-розпорядчих 

b) економічних 

c) соціальних 

d) психологічних 

e) методичних 

47) Соціальне партнерство відносять до таких методів управління: 

a) організаційно-розпорядчих 

b) економічних 

c) соціальних 

d) психологічних 

e) методичних 

48) Методи процесу управління поділяють на такі групи: 

a) економічні, кількісні, фізичні 

b) систематичні, аналітичні, кількісні 

c) психологічні, аналітичні, фізичні 

d) систематичні, аналітичні, економічні 

e) соціальні, психологічні, кількісні 
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49) Аналітичні методи процесу управління: 

a) використовуються для ретельного аналітичного вивчення складної ситуації і 

розкладання її на ключові елементи 

b) використовують конкретні монетарні цінності, звіти про результати діяльності, а також 

прогнози, плани та аналіз інформації для оцінювання результатів із погляду бюджету чи 

поставлених задач 

c) внутрішня упорядкованість,узгодженість прийомів і способів, які використовуються 

для досягнення поставленої задачі 

d) складаються з чітко визначених способів вирішення проблеми,послідовно 

використовуються для забезпечення інформацією процесу діяльності або підвищення рівня 

оперативної продуктивності 

e) вірної відповіді немає 

50) Кількісні методи процесу управління: 

a) використовуються для ретельного вивчення складної ситуації і розкладання її на 

ключові елементи 

b) використовують конкретні монетарні цінності, звіти про результати діяльності, а також 

прогнози, плани та аналіз інформації для оцінювання результатів із погляду бюджету чи 

поставлених задач 

c) внутрішня упорядкованість, узгодженість прийомів і способів, які використовуються 

для досягнення поставленої задачі 

d) складаються з чітко визначених способів вирішення проблеми,послідовно 

використовуються для забезпечення інформацією процесу діяльності або підвищення рівня 

оперативної продуктивності 

e) вірної відповіді немає 

51) Систематичні методи процесу управління: 

a) використовуються для ретельного вивчення складної ситуації і розкладання її на 

ключові елементи 

b) використовують конкретні монетарні цінності, звіти про результати діяльності, а також 

прогнози, плани та аналіз інформації для оцінювання результатів із погляду бюджету чи 

поставлених задач 

c) внутрішня упорядкованість,узгодженість прийомів і способів, які використовуються 

для досягнення поставленої задачі 

d) складаються з чітко визначених способів вирішення проблеми,систематично

 використовуються для забезпечення інформацією процесу діяльності або підвищення 

рівня оперативної продуктивності 

e) вірної відповіді немає 

52) До методів отримання інноваційних ідей відносять: 

a) метод фокальних об’єктів 

b) метод Діснея 

c) «мозковий штурм» 

d) вірні відповіді a, b, c 

e) вірної відповіді немає 

53) До методів, які використовують під час вироблення та прийняття 

управлінських рішень відносять: 

a) метод Делфі 

b) дослідження операцій 

c) евристичні методи 

d) вірні відповіді a, b, c 

e) вірної відповіді немає 

54) Для аналізу конкурентоспроможності організації використовують: 
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a) SWOT-аналіз 

b) PEST-аналіз 

c) ABC-аналіз 

d) компаративний аналіз 

e) вірної відповіді немає 

55) SWOT-аналіз складається з наступних компонентів: 

a) переваги, можливості, конкуренти, посередники 

b) переваги, недоліки, можливості, загрози 

c) переваги, слабкість, конкуренти, посередники 

d) переваги, можливості, частка ринку, новизна 

e) частка рику, новизна, загрози, можливості 

56) Для підвищення операційної продуктивності організації через визначення і 

виявлення    ―дефектів‖    у    процесах    виробництва    або    надання    послуг 

використовують методологію: 

a) три альфа 

b) два бета 

c) шість сігма 

d) сім омега 

e) чотири гамма 

57) Під управлінськими інструментами розуміють: 

a) внутрішня упорядкованість,узгодженість прийомів і способів, які використовуються 

для досягнення поставленої задачі 

b) способи впливу на стосунки та інтереси людей з метою досягнення конкретних цілей 

c) набір конкретних методів і прийомів, які використовуються під час збирання, обробки 

й аналізу інформації та вироблення управлінських рішень на базі цієї інформації 

d) закінчена і доцільна дія, спрямована на виконання конкретної задачі технічного, 

організаційного або соціального характеру 

e) вірної відповіді немає 

58) Бенчмаркінг використовують для: 

a) для кодифікованого визначення стратегії бізнесу організації, 

цілей,підходів та очікуваної позиції в майбутньому 

b) для радикальних змін в основних бізнес-процесах 

c) порівняння витрат і продуктивності із внутрішніми й зовнішніми точками відліку 

(найкращими практиками) 

d) для підготовки кількох варіантів стратегічних рішень 

e) для інвестування у здобуття працівниками спеціальних навичок або технологій,що 

створюють унікальну цінність для клієнтів 

59) Місію та візію використовують для: 

a) для визначення стратегії бізнесу організації, цілей,підходів та 

очікуваної позиції в майбутньому 

b) для радикальних змін в основних бізнес-процесах 

c) порівняння витрат і продуктивності із внутрішніми й зовнішніми точками відліку 

(найкращими практиками 

d) для підготовки кількох варіантів стратегічних рішень 

e) для інвестування у здобуття працівниками спеціальних навичок або технологій,що 

створюють унікальну цінність для клієнтів 

60) Реінжиніринг бізнес-процесів використовують для: 

a) для кодифікованого визначення стратегії бізнесу організації, 

цілей,підходів та очікуваної позиції в майбутньому 

b) для радикальних змін в основних бізнес-процесах 

c) порівняння витрат і продуктивності із внутрішніми й зовнішніми точками відліку 

(найкращими практиками 

d) для підготовки кількох варіантів стратегічних рішень 
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e) для інвестування у здобуття працівниками спеціальних навичок або технологій,що 

створюють унікальну цінність для клієнтів 

61) Сценарне планування використовують для: 

a) для кодифікованого визначення стратегії бізнесу організації, 

цілей,підходів та очікуваної позиції в майбутньому 

b) для радикальних змін в основних бізнес-процесах 

c) порівняння витрат і продуктивності із внутрішніми й зовнішніми точками відліку 

(найкращими практиками 

d) для підготовки кількох варіантів (сценаріїв) стратегічних рішень 

e) для інвестування у здобуття працівниками спеціальних навичок або технологій,що 

створюють унікальну цінність для клієнтів 

62) Ключову компетенцію використовують для: 

a) для кодифікованого визначення стратегії бізнесу організації, 

цілей,підходів та очікуваної позиції в майбутньому 

b) для радикальних змін в основних бізнес-процесах 

c) порівняння витрат і продуктивності із внутрішніми й зовнішніми точками відліку 

(найкращими практиками 

d) для підготовки кількох варіантів стратегічних рішень 

e) для інвестування у здобуття працівниками спеціальних навичок або технологій 

(компетенцій), що створюють унікальну цінність для клієнтів 

63) Управління знаннями використовують для: 

a) для кодифікованого визначення стратегії бізнесу організації, 

цілей,підходів та очікуваної позиції в майбутньому 

b) для радикальних змін в основних бізнес-процесах 

c) порівняння витрат і продуктивності із внутрішніми й зовнішніми точками відліку 

(найкращими практиками 

d) для підготовки кількох варіантів стратегічних рішень 

e) для розвитку систем і процесів ідентифікації та поширення 

інтелектуальних активів(знань) організації 

64) Сегментацію клієнтів використовують для: 

a) для кодифікованого визначення стратегії бізнесу організації, 

цілей,підходів та очікуваної позиції в майбутньому 

b) для радикальних змін в основних бізнес-процесах 

c) поділу ринку на групи клієнтів, розробки спеціальних пропозицій продукту або 

маркетингових програм з урахуванням їх вимог 

d) для підготовки кількох варіантів стратегічних рішень 

e) для розвитку систем і процесів ідентифікації та поширення 

інтелектуальних активів організації 

65) Вимірювання рівня задоволеності клієнтів використовують для: 

a) для збирання інформації з метою виявлення задоволення клієнтів рівнем послуг 

b) для радикальних змін в основних бізнес-процесах 

c) поділу ринку на групи клієнтів, розробки спеціальних пропозицій продукту або 

маркетингових програм з урахуванням їх вимог 

d) для підготовки кількох варіантів стратегічних рішень 

e) для розвитку систем і процесів ідентифікації та поширення 

інтелектуальних активів організації 

66) Команди об’єднання використовують для: 

a) для збирання інформації з метою виявлення задоволення клієнтів рівнем послуг 

b) для радикальних змін в основних бізнес-процесах 

c) поділу ринку на групи клієнтів, розробки спеціальних пропозицій продукту або 

маркетингових програм з урахуванням їх вимог 

d) для об’єднання вищих керівників двох організацій з метою 

продукування синергійного ефекту від виробництва та продажів 
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e) для розвитку систем і процесів ідентифікації та поширення 

інтелектуальних активів організації 

67) З метою підвищення конкурентоспроможності організації менеджери 

використовують такі інструменти 

a) пошук талантів 

b) ключові компетенції 

c) управління знаннями 

d) вірні відповіді a, b, c 

e) вірної відповіді немає 

68) Креативною є організація: 

a) всі її члени не зацікавлені в саморозвитку 

b) організація,яка постійно модернізується на основі безперервного 

навчання всіх її членів та розвитку їхньої творчої діяльності 

c) організація, де рідко впроваджують інновації 

d) вірні відповіді a, b, c 

e) вірної відповіді немає 

69) Для управління собою менеджери використовують: 

a) слухання, говоріння 

b) читання, писання 

c) культуру мислення, раціональну організацію роботи з документами 

d) вірні відповіді a, b, c 

e) вірної відповіді немає 

70) Управлінське рішення – це: 

a) внутрішня упорядкованість,узгодженість прийомів і способів, які використовуються 

для досягнення поставленої задачі 

b) способи впливу на стосунки та інтереси людей з метою досягнення конкретних цілей 

c) набір конкретних методів і прийомів, які використовуються під час збирання, обробки 

й аналізу інформації та вироблення управлінських рішень на базі цієї інформації 

d) закінчена і доцільна дія, спрямована на виконання конкретної задачі технічного, 

організаційного або соціального характеру 

e) результат вибору суб’єктом управління способу дій, спрямованих на вирішення певної 

проблеми управління 

71) На процес прийняття менеджером рішення впливають такі чинники: 

a) цінності, які поділяє менеджер або на які він орієнтований 

b) ділова культура, в якій менеджер здійснює свою діяльність 

c) його особисті інтереси; індивідуальні можливості та компетенції менеджера 

d) вірні відповіді a, b, c 

e) вірної відповіді немає 

72) За раціональним призначенням виділяють такі рішення: 

a) планові, організаційні, регулівні, контрольні 

b) довгострокові, середньострокові, короткострокові 

c) одноцільові, багатоцільові 

d) загальні, часткові 

e) вірної відповіді немає 

73) За масштабом проблем, що вирішуються виділяють такі рішення: 

a) довгострокові, середньострокові, короткострокові 

b) визначені, невизначені, ризикові 

c) одноцільові, багатоцільові 

d) загальні, часткові 

e) вірної відповіді немає 

74) За строком дії виділяють такі рішення: 

a) планові, організаційні, регулівні, контрольні 

b) економічні, соціальні, технічні 
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c) загальні, часткові 

d) довгострокові, середньострокові, короткострокові 

e) вірної відповіді немає 

75) За силою впливу виділяють такі рішення: 

a) довгострокові, середньострокові, короткострокові 

b) економічні, соціальні, технічні 

c) гнучкі, орієнтувальні, нормативні 

d) загальні, часткові 

e) вірної відповіді немає 

76) За причинами виникнення виділяють такі рішення: 

a) довгострокові, середньострокові, короткострокові 

b) ситуаційні, програмні, сезонні 

c) загальні, часткові 

d) індивідуальні, колегіальні, колективні 

e) вірної відповіді немає 

77) За складністю виділяють такі рішення: 

a) стандартні, творчі 

b) ситуаційні, програмні, сезонні 

c) одноцільові, багатоцільові 

d) індивідуальні, колегіальні, колективні 

e) вірної відповіді немає 

78) За організацією розробки виділяють такі рішення: 

a) одноцільові, багатоцільові 

b) ситуаційні, програмні, сезонні 

c) гнучкі, орієнтувальні, нормативні 

d) індивідуальні, колегіальні, колективні 

e) вірної відповіді немає 

79) За визначеністю умов виконання виділяють такі рішення: 

a) стандартні, творчі 

b) ситуаційні, програмні, сезонні 

c) визначені, невизначені, ризикові 

d) індивідуальні, колегіальні, колективні 

e) вірної відповіді немає 

80) За методами розробки виділяють такі рішення: 

a) графічні, текстові, аналітичні 

b) визначені, невизначені, ризикові 

c) довгострокові, середньострокові, короткострокові 

d) індивідуальні, колегіальні, колективні 

e) вірної відповіді немає 

81) Стратегічні рішення: 

a) використовуються для ретельного вивчення складної ситуації і 

розкладання її на ключові елементи 

b) пов’язані з основними завданнями бізнесу та їх досягненням, організаційною 

структурою, а також рішення щодо великих капіталовкладень 

c) стосуються рутинних справ 

d) складаються з чітко визначених способів вирішення проблеми,послідовно 

використовуються для забезпечення інформацією процесу діяльності або підвищення рівня 

оперативної продуктивності 

e) вірної відповіді немає 

82) Оперативні рішення: 

a) використовуються для ретельного вивчення складної ситуації і 

розкладання її на ключові елементи 

b) пов’язані з основними завданнями бізнесу та їх досягненням, організаційною 
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структурою, а також рішення щодо великих капіталовкладень 

c) стосуються рутинних справ, виконуються для забезпечення поточної діяльності 

організації 

d) складаються з чітко визначених способів вирішення проблеми,послідовно 

використовуються для забезпечення інформацією процесу діяльності або підвищення рівня 

продуктивності 

e) вірної відповіді немає 

83) Про ефективність управління організацією може свідчити наступні 

характеристики: 

a) прагнення до дії 

b) розуміння попиту споживачів 

c) працівники – основне джерело ефективності 

d) вірні відповіді a, b, c 

e) вірної відповіді немає 

84) Нематеріальні активи організації: 

a) творчий потенціал, інтелектуальний капітал 

b) основні фонди 

c) нова документація 

d) вірні відповіді a, b, c 

e) вірної відповіді немає 

85) Гуртки якості - це: 

a) добровільне об’єднання працівників, які збираються для обговорення робочих проблем 

та пошуку шляхів їх вирішення 

b) вдосконалення процесів на робочому місці 

c) заклик до підвищення конкурентоспроможності продукції 

d) управління вільним часом працівників 

e) вірної відповіді немає 

86) Менеджмент співучасті – це: 

a) максимальне залучення працівників до прийняття рішень 

b) люди здатні спільно приймати розумні рішення, при цьому вони вчаться швидше і 

працюють продуктивніше 

c) успіх такого менеджменту залежить від взаємної довіри, компетентності менеджера і 

його готовності сприймати критичні зауваження з боку підлеглих 

d) вірні відповіді a, b, c 

e) вірної відповіді немає 

87) Як попередити помилки під час прийняття рішень: 

a) перш ніж розробляти рішення, уявити проблему в повному обсязі 

b) розглянути всі варіанти проблеми 

c) розглядати проблему з усіх боків 

d) вірні відповіді a, b, c 

e) вірної відповіді немає 

88) Як не допустити помилки під час прийняття рішень: 

a) використовувати різні методи, які допомагають глибше зрозуміти проблему 

b) ставити якомога більше запитань 

c) враховувати свої почуття (інтуїцію) при прийнятті рішень 

d) вірні відповіді a, b, c 

e) вірної відповіді немає 

89) Поточний контроль здійснюється: 

a) перед початком роботи 

b) під час виконання роботи 

c) після виконання роботи 

d) не існує чіткого графіка контролю 

e) вірної відповіді немає 
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90) Процес прийняття управлінського рішення, який заснований на судженнях: 

a) базується на знаннях, умінні та досвіді менеджера і членів його команди, але при цьому 

набутий раніше досвід випадково дає позитивний результат 

b) базується на знаннях, умінні, проте залежить не від досвіду, а від ситуації, що склалася 

c) рішення приймається начебто на несвідомому рівні і при цьому випадково дає 

позитивний результат 

d) складність і непередбачуваність розвитку ситуації змушує приймати ризиковане 

рішення, що містить нововведення 

e) вірної відповіді немає 

91) Інноваційний процес прийняття управлінського рішення: 

a) базується на знаннях, умінні та досвіді менеджера і членів його команди, але при цьому 

набутий раніше досвід випадково дає позитивний результат 

b) базується на знаннях, умінні, проте залежить не від досвіду, а від ситуації, що склалася 

c) рішення приймається начебто на несвідомому рівні і при цьому випадково дає 

позитивний результат 

d) складність і непередбачуваність розвитку ситуації змушує приймати ризиковане 

рішення, що містить нововведення 

e) вірної відповіді немає 

92) Інтуїтивний процес прийняття управлінського рішення: 

a) базується на знаннях, умінні та досвіді менеджера і членів його команди, але при цьому 

набутий раніше досвід випадково дає позитивний результат 

b) базується на знаннях, умінні, проте залежить не від досвіду, а від ситуації, що склалася 

c) рішення приймається начебто на несвідомому рівні і при цьому випадково дає 

позитивний результат 

d) складність і непередбачуваність розвитку ситуації змушує приймати ризиковане 

рішення, що містить нововведення 

e) вірної відповіді немає 

93) Розпорядчий вплив менеджера може приймати вигляду: 

a) наказу 

b) розпорядження 

c) доручення 

d) вірні відповіді a, b, c 

e) вірної відповіді немає 

94) Координація - це: 

a) сукупність управлінських робіт, спрямованих на узгодження окремих елементів 

системи або механізму досягнення цілей, спільної діяльності суб'єктів та об’єктів управління 

b) розмежування процесу виробничої діяльності на окремі складові, виокремлення їх у 

самостійні види робіт 

c) сукупність офіційно наданих прав і обов'язків самостійно приймати рішення й 

віддавати розпорядження в інтересах організації 

d) процес передачі певних владних повноважень і відповідальності з верхнього рівня 

управління на нижчий за умови збереження за вищим рівнем функції контролю за 

використанням цих повноважень 

e) вірної відповіді немає 

95) Делегування – це: 

a) сукупність управлінських робіт, спрямованих на узгодження окремих елементів 

системи або механізму досягнення цілей, спільної діяльності суб'єктів та об’єктів управління 

b) розмежування процесу виробничої діяльності на окремі складові, виокремлення їх у 

самостійні види робіт 

c) сукупність офіційно наданих прав і обов'язків самостійно приймати рішення й 

віддавати розпорядження в інтересах організації 

d) процес передачі певних владних повноважень і відповідальності з верхнього рівня 

управління на нижчий за умови збереження за вищим рівнем функції контролю за 
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використанням цих повноважень 

e) вірної відповіді немає 

96) Повноваження – це: 

a) сукупність управлінських робіт, спрямованих на узгодження окремих елементів 

системи або механізму досягнення цілей, спільної діяльності суб'єктів та об’єктів управління 

b) розмежування процесу виробничої діяльності на окремі складові, виокремлення їх у 

самостійні види робіт 

c) сукупність офіційно наданих прав і обов'язків самостійно приймати рішення й 

віддавати розпорядження в інтересах організації 

d) процес передачі певних владних повноважень і відповідальності з верхнього рівня 

управління на нижчий за умови збереження за вищим рівнем функції контролю за 

використанням цих повноважень 

e) вірної відповіді немає 

97) Які форми координації виділяють? 

a) пряма, послідовна, зворотна 

 

b) пряма, опосередкована, послідовна 

c) пряма, зворотна, посередня; 

d) пряма, виробнича, функціональна 

e) вірної відповіді немає 

98) Найдоцільніше використовувати делегування тоді, коли: 

a) зайнятість заважає менеджеру самому вирішити проблему 

b) менеджер бачить і розуміє, що підлеглий може виконати роботу краще від інших (у 

тому числі й від нього самого) 

c) менеджер намагається сприяти зростанню професійної майстерності підлеглих 

d) вірні відповіді a, b, c 

e) вірної відповіді немає 

99) Контроль, при якому перевіряються результати роботи: 

a) попередній 

b) поточний 

c) заключний 

d) вирішальний 

e) вірної відповіді немає 

100) Контроль, при якому перевіряються готовність до роботи: 

a) попередній 

b) поточний 

c) заключний 

d) вирішальний 

e) вірної відповіді немає 
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