
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

на засіданні кафедри  

публічного адміністрування та управління бізнесом, 

протокол  № __ від “__”  _________ 20__ р. 

В. о. зав. кафедри ______________  Комарницька Г.О. 
                                                                                      (підпис)        (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Теорія і практика публічного адміністрування 
(назва навчальної дисципліни) 

 
галузь знань: 28 публічне управління та адміністрування 

                          (шифр та найменування галузі знань) 
 

спеціальність: 281 публічне управління та адміністрування  
                           (код та найменування спеціальності) 

 

 

 

 

 

освітній ступінь: бакалавр 

  

 

 
Укладач: 
 

Герасименко О.В., доцент кафедри  

публічного адміністрування та управління 

бізнесом, к.е.н., доцент  
 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЬВІВ 2020 

КК К
АА А
ФФ Ф
ЕЕ Е
ДД Д
РР Р
АА А

   
ПП П
УУ У
ББ Б
ЛЛ Л
ІІ І
ЧЧ Ч
НН Н
ОО О
ГГ Г
ОО О

   

АА А
ДД Д
ММ М
ІІ І
НН Н
ІІ І
СС С
ТТ Т
РР Р
УУ У
ВВ В
АА А
НН Н
НН Н
ЯЯ Я

   
ТТ Т
АА А

   
УУ У
ПП П
РР Р
АА А
ВВ В
ЛЛ Л
ІІ І
НН Н
НН Н
ЯЯ Я

   

ББ Б
ІІ І
ЗЗ З
НН Н
ЕЕ Е
СС С
ОО О
ММ М

 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

 

Номер теми Назва теми 

Тема 1. 
Теоретичні аспекти публічного адміністрування в системі публічного 

управління. 

Тема 2. 
Механізми та моделі в публічному адмініструванні. Особливості технології 

публічного адміністрування. 

Тема 3.  Публічне адміністрування в умовах розвитку інформаційного суспільства. 

Тема 4.  
Форми сучасної адміністративної діяльності. Адміністративна діяльність 

конкурентної спрямованості. 

Тема 5.  
Публічне адміністрування та публічна влада. Основні принципи діяльності та 

функції публічних адміністрацій. 

Тема 6.  Публічні та адміністративні послуги в системі публічного адміністрування. 

Тема 7. Ефективність та результативність діяльності публічних адміністрацій. 

Тема 8. 
Адміністративний процес у публічній установі. Технології управління 

адміністративним процесом. 

Тема 9. 
Публічне адміністрування як процес розробки, прийняття та виконання 

управлінських рішень. Сучасні технології адміністративного менеджменту. 

Тема 10.  
Конфлікти та стреси в публічному адмініструванні. Культура й етика 

публічного адміністрування. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тести  

 

Система соціально-економічних ідей та цілей розвитку країни, основні завдання, засоби їх 

досягнення, а також діяльність органів державної влади й управління щодо їх реалізації – це: 

1) економіка;  

2) економічна стратегія; 

3) економічна тактика; 

4) економічна політика держави. 

 

Політикою, спрямованою на здійснення державою прогресивних змін у структурі народного 

господарства, удосконалення міжгалузевих та внутрішньогалузевих пропорцій, стимулювання 

розвитку галузей, які визначають науково-технічний прогрес, забезпечують 

конкурентоспроможність вітчизняної продукції та зростання рівня життя населення, є: 

1) структурно-галузева політика; 

2) грошово-кредитна політика; 

3) інвестиційна політика; 

4) бюджетна політика; 

 

Система взаємопов’язаних галузей та комплексів народного господарства, що містить у собі 

взаємозв’язані і взаємозалежні ланки – це: 

1) економіка;  

2) економічна стратегія; 

3) економічна тактика; 

4) економічна політика держави. 

 

Обраний державою курс економічної політики, розрахований на тривалу перспективу і спрямований 

на вирішення крупномасштабних економічних та соціальних завдань, завдань культурного розвитку, 

забезпечення економічної безпеки держави, збереження і примноження її економічного потенціалу і 

національного багатства, підвищення народного добробуту – це: 

1) економіка;  

2) економічна стратегія; 

3) економічна тактика; 

4) економічна політика держави. 

 

Сукупностями найближчих цілей, завдань, засобів і способів їх досягнення для реалізації 

стратегічного курсу економічної політики в конкретних умовах, що складаються в поточному 

періоді розвитку народного господарства, є: 

1) економіка;  

2) економічна стратегія; 

3) економічна тактика; 

4) економічна політика держави. 

 

На створення суб’єктам господарювання необхідних умов для залучення і концентрації коштів на 

потреби розширеного відтворення основних засобів виробництва, переважно у галузях, розвиток 

яких визначено як пріоритети структурно-галузевої політики, а також забезпечення ефективного і 

відповідального використання цих коштів та здійснення контролю за ними спрямована: 

1) структурно-галузева політика; 

2) грошово-кредитна політика; 

3) інвестиційна політика; 

4) бюджетна політика. 

 

 

 



На оптимізацію та раціоналізацію формування доходів і використання державних фінансових 

ресурсів, підвищення ефективності державних інвестицій у народне господарство, узгодження 

загальнодержавних і місцевих інтересів у сфері міжбюджетних відносин, регулювання державного 

боргу та забезпечення соціальної справедливості при перерозподілі національного доходу 

спрямована: 

1) структурно-галузева політика; 

2) грошово-кредитна політика; 

3) інвестиційна політика; 

4) бюджетна політика. 

 

На забезпечення народного господарства економічно необхідним обсягом грошової маси, 

досягнення ефективного готівкового обігу, залучення коштів суб'єктів господарювання та населення 

до банківської системи, стимулювання використання кредитних ресурсів на потреби функціонування 

і розвитку економіки спрямована: 

1) структурно-галузева політика; 

2) грошово-кредитна політика; 

3) інвестиційна політика; 

4) бюджетна політика. 

 

На створення суб’єктам господарювання найбільш сприятливих та рівноцінних умов забезпечення 

процесу простого відтворення основних виробничих і невиробничих фондів переважно на якісно 

новій техніко-технологічній основі спрямована: 

1) амортизаційна політика; 

2) цінова політика; 

3) податкова політика; 

4) грошово-кредитна політика. 

 

На регулювання державою відносин обміну між суб'єктами ринку з метою забезпечення 

еквівалентності в процесі реалізації національного продукту, дотримання необхідної паритетності 

цін між галузями та видами господарської діяльності, а також забезпечення стабільності гуртових та 

роздрібних цін спрямована: 

1) амортизаційна політика; 

2) цінова політика; 

3) податкова політика; 

4) грошово-кредитна політика. 

 

На забезпечення економічно обґрунтованого податкового навантаження на суб'єктів 

господарювання, стимулювання суспільно необхідної економічної діяльності суб'єктів, а також 

дотримання принципу соціальної справедливості та конституційних гарантій прав громадян при 

оподаткуванні їх доходів спрямована: 

1) амортизаційна політика; 

2) цінова політика; 

3) податкова політика; 

4) грошово-кредитна політика. 

 

На формування раціональної багатоукладної економічної системи, здійснення роздержавлення 

економіки, забезпечення на власній основі розвитку різних форм власності і господарювання, 

державну підтримку і захист усіх форм ефективного господарювання та ліквідацію будь-яких 

протизаконних економічних структур спрямована: 

1) зовнішньоекономічна політика 

2) валютна політика 

3) антимонопольно-конкурентна політика 

4) політика інституційних перетворень 



 

На створення оптимального конкурентного середовища діяльності суб'єктів господарювання, 

забезпечення їх взаємодії на умовах недопущення проявів дискримінації одних суб'єктів іншими, 

сприяння зростанню ефективної соціально орієнтованої економіки спрямована: 

1) зовнішньоекономічна політика; 

2) валютна політика; 

3) антимонопольно-конкурентна політика; 

4) політика інституційних перетворень. 

 

На встановлення і підтримання паритетного курсу національної валюти щодо іноземних валют 

спрямована: 

1) зовнішньоекономічна політика; 

2) валютна політика; 

3) антимонопольно-конкурентна політика; 

4) політика інституційних перетворень. 

 

На регулювання державою відносин суб’єктів господарювання з іноземними суб’єктами 

господарювання та захист національного ринку і вітчизняного товаровиробника спрямована: 

1) зовнішньоекономічна політика; 

2) валютна політика; 

3) антимонопольно-конкурентна політика; 

4) політика інституційних перетворень. 

 

Нормотворчу діяльність, тобто створення правової основи здійснення господарської діяльності та 

організаційних структур публічної адміністрації, які будуть забезпечувати реалізацію цих норм, 

включає: 

1) організаційна функція публічної адміністрації в сфері економіки; 

2) функція захисту ринкових основ господарювання; 

3) регулятивна функція публічної адміністрації в сфері економіки; 

4) контрольна функція публічної адміністрації в сфері економіки. 

 

Контроль за дотриманням правових норм і законодавства в сфері господарювання включає в себе:  

1) організаційна функція публічної адміністрації в сфері економіки; 

2) функція захисту ринкових основ господарювання; 

3) регулятивна функція публічної адміністрації в сфері економіки; 

4) контрольна функція публічної адміністрації в сфері економіки. 

 

Функцією, зміст якої полягає в тому, що публічна адміністрація для реалізації економічної політики, 

виконання цільових економічних та інших програм і програм економічного і соціального розвитку 

застосовує різноманітні засоби і механізми регулювання господарської діяльності, є: 

1) організаційна функція публічної адміністрації в сфері економіки; 

2) функція захисту ринкових основ господарювання; 

3) регулятивна функція публічної адміністрації в сфері економіки; 

4) контрольна функція публічної адміністрації в сфері економіки. 

 

Комплексом стратегічних і оперативних заходів та практичних дій з оптимізації співвідношення між 

виробленою продукцією і затраченими виробничими ресурсами є: 

1) управління виробництвом організації; 

2) управління продуктивністю організації; 

3) стратегічне управління; 

4) управління ефективністю організації. 

 

 



До показників, які характеризують управлінську працю, відноситься:  

1) управлінський персонал; 

2) підвищення трудоємності опрацювання управлінської інформації і;  

3) автоматизація трудоємних операцій у сфері управління; 

4) залучення управлінського персоналу. 

 

Серед показників, що характеризують управлінську працю, слід назвати:  

1) управлінський персонал; 

2) підвищення трудоємності опрацювання управлінської інформації і;  

3) скорочення управлінського персоналу; 

4) залучення управлінського персоналу. 

 

Одним із показників, що характеризують управлінську працю, є:  

1) зниження трудоємності опрацювання управлінської інформації; 

2) управлінський персонал; 

3) підвищення трудоємності опрацювання управлінської інформації і;  

4) залучення управлінського персоналу. 

 

Результатом, зіставленим із затратами на його досягнення, включаючи не лише прямі витрати на 

систему управління, а й витрати на реалізацію управлінських рішень, є: 

1) ефективність управління; 

2) результативність управління; 

3) критерій ефективності; 

4) критерій соціальної ефективності публічного управління. 

 

Абсолютним результатом управлінської діяльності є: 

1) результативність управління; 

2) ефективність управління; 

3) критерій ефективності; 

4) критерій соціальної ефективності публічного управління. 

 

Функціонування державно-управлінської системи; складність організації суб’єкта державного 

управління; цілеорієнтованість; масштаб витрат часу; обсяг витрат на утримання державно-

управлінської системи – це критерії: 

1) ефективності діяльності управлінських органів і посадових осіб; 

2) ефективності організації публічного управління; 

3) соціальної ефективності публічного управління; 

4) ефективності управління. 

 

Ступінь відповідності результатів управлінської діяльності органів і посадових осіб її параметрам; 

законність рішень і дій органів державної влади; реальність управлінських впливів – це критерії: 

1) ефективності діяльності управлінських органів і посадових осіб; 

2) ефективності організації публічного управління; 

3) соціальної ефективності публічного управління; 

4) ефективності управління. 

 

Здатність системи до саморегулювання, самоорганізації, самовідтворення та її адаптивність до умов 

середовища, що змінюється – це головна умова: 

1) збалансованості; 

2) стійкості; 

3) децентралізації; 

4) антикризового управління. 

 



Посадовими особами та організаціями, які уповноважені здійснювати державно-управлінську 

діяльність, є … 

1) органи антикризового управління; 

2) органи державного управління; 

3) органи державного адміністрування; 

4) немає правильної відповіді. 

 

Конфліктом, який перейшов у стан антагоністичного протиріччя, є: 

1) криза державного управління; 

2) кризовий стан економіки; 

3) загальносистемна криза управління; 

4) криза. 

 

Перехідним станом політико-економічної системи держави, особливістю якої є виникнення 

конфліктів між елементами самої системи, які мають, як правило, вертикальний характер, є: 

1) криза державного управління; 

2) кризовий стан економіки; 

3) загальносистемна криза управління; 

4) криза. 

 

Відповідністю об’єкта, що діагностується, якомусь рівню, вимозі, еталону, нормі, характеристиці 

тощо або відхиленням від бази порівняння є: 

1) результат; 

2) балансування; 

3) діагностика; 

4) стійкість. 

 

Даними, що стосуються конкретної проблеми, людини, мети і періоду часу, є: 

1) аналітична інформація; 

2) експертна інформація; 

3) релевантна інформація; 

4) актуальна інформація. 

 

Всі процеси, що відбуваються в організації, можна розділити на: 

1) керовані та некеровані; 

2) внутрішні та зовнішні; 

3) кількісні та якісні; 

4) немає правильної відповіді. 

 

Сукупністю методів  і засобів щодо виконання стратегічних цілей і завдань у короткостроковому 

періоді є: 

1) стратегія; 

2) планування; 

3) оперативне планування; 

4) тактика. 

 

Відношенням величини втрат до витрат на підготовку і реалізацію ризик-рішення є: 

1) ступінь ризику; 

2) ймовірність ризику; 

3) прийнятність ризику; 

4) рівень ризику. 

 

 



Якісною оцінкою величини ризику та його ймовірності є: 

1) ступінь ризику; 

2) ймовірність ризику; 

3) прийнятність ризику; 

4) рівень ризику. 

 

Ймовірністю того, що втрати не вийдуть за визначені межі, називають: 

1) ступінь ризику; 

2) ймовірність ризику; 

3) прийнятність ризику; 

4) рівень ризику. 

 

Пропозиції щодо введення надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях Президентові 

України подає: 

1) Верховна Рада України; 

2) Кабінет Міністрів України; 

3) Рада національної безпеки і оборони України; 

4) Міністр оборони України. 

 

Пропозиції щодо введення надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях Рада 

національної безпеки і оборони України подає: 

1) Кабінету Міністрів України; 

2) Міністру оборони України; 

3) Верховній Раді України; 

4) Президентові України. 

 

Пропозиції щодо скасування надзвичайного стану в Україні, введеного з підстав виникнення 

особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру подаються: 

1) Президентом України; 

2) Кабінетом Міністрів України; 

3) Верховною Радою України; 

4) Радою національної безпеки і оборони України. 

 

Назвіть, якими можуть бути причини криз: 

1) об’єктивні; 

2) якісні; 

3) руйнівні; 

4) кількісні. 

 

Причини криз бувають: 

1) якісними; 

2) руйнівними; 

3) природними; 

4) кількісними. 

 

Причини криз можуть бути: 

1) якісні; 

2) руйнівні; 

3) кількісні; 

4) суб’єктивні. 

 

 

 



Причини криз не можуть бути: 

1) об’єктивними; 

2) руйнівними; 

3) природними; 

4) суб’єктивними. 

 

До причин криз відносяться: 

1) незворотні; 

2) довгострокові; 

3) зовнішні; 

4) зворотні. 

 

Серед причин криз виділяють: 

1) незворотні; 

2) внутрішні; 

3) довгострокові; 

4) зворотні. 

 

Серед причин криз зазначають: 

1) техногенні; 

2) незворотні; 

3) довгострокові; 

4) зворотні. 

 

Не відносяться до причин криз: 

1) техногенні; 

2) внутрішні; 

3) довгострокові; 

4) зовнішні. 

 

Відповідно до диференціації проблематики розвитку державних систем можна виділити таку групу 

криз: 

1) демографічні; 

2) загальнодержавні; 

3) фінансові; 

4) організаційні. 

 

Відповідно до диференціації проблематики розвитку державних систем виділяють таку групу криз: 

1) демографічні; 

2) соціальні; 

3) загальнодержавні; 

4) фінансові. 

 

Відповідно до диференціації проблематики розвитку державних систем можна виділити таку групу 

криз: 

1) психологічні; 

2) демографічні; 

3) загальнодержавні; 

4) фінансові. 

 

 

 

 



Відповідно до диференціації проблематики розвитку державних систем можна виділити таку групу 

криз: 

1) демографічні; 

2) загальнодержавні; 

3) фінансові; 

4) організаційні. 
 

Відповідно до диференціації проблематики розвитку державних систем можна виділити таку групу 

криз: 

1) демографічні; 

2) соціальні; 

3) загальнодержавні; 

4) фінансові. 
 

Відповідно до диференціації проблематики розвитку державних систем виділяють таку групу криз: 

1) психологічні; 

2) демографічні; 

3) загальнодержавні; 

4) фінансові. 
 

За наслідками реалізації рішень ризики включають поділ на: 

1) економічні; 

2) інноваційні; 

3) демографічні; 

4) криміногенні. 
 

За наслідками реалізації рішень ризики містять поділ на: 

1) економічні; 

2) інноваційні; 

3) соціальні; 

4) криміногенні. 
 

За наслідками реалізації рішень ризики включають: 

1) політичні; 

2) економічні; 

3) інноваційні; 

4) криміногенні. 
 

За рівнем зовнішніх факторів ризики поділяються на: 

1) іміджевий; 

2) міжнародний; 

3) конкурентний; 

4) кон’юнктурний. 
 

За рівнем зовнішніх факторів ризики поділяються на: 

1) іміджевий; 

2) регіональний; 

3) конкурентний; 

4) кон’юнктурний. 
 

За рівнем зовнішніх факторів ризики поділяються на: 

1) іміджевий; 

2) конкурентний; 

3) макроекономічний; 

4) кон’юнктурний. 

 



За характером прояву ризики поділяються на: 

1) інтуїтивний; 

2) психологічний; 

3) експертний; 

4) неправомірний. 

 

За характером прояву ризики поділяються на: 

1) інтуїтивний; 

2) психологічний; 

3) суб’єктивний; 

4) експертний. 

 

За характером прояву ризики поділяються на: 

1) криміногенний; 

2) інтуїтивний; 

3) психологічний; 

4) експертний. 

 

До поділу проблем на категорії за кризових ситуацій не відносяться: 

1) стандартні проблеми; 

2) евристичні проблеми; 

3) типові проблеми; 

4) глобальні проблеми. 

 

Умови прийняття управлінських рішень у кризовій ситуації містять: 

1) типові умови; 

2) стандартні умови; 

3) квазістабільні умови; 

4) евристичні умови. 

 

До умов прийняття управлінських рішень у кризовій ситуації не відносяться: 

1) екстремальні; 

2) кризові; 

3) квазістабільні; 

4) евристичні. 

 

Надзвичайне, найбільше загострення протиріч у соціально-економічній системі (організації), що 

загрожує її життєстійкості в навколишньому середовищі – це … 

1) криза; 

2) соціальне напруження; 

3) корпоративність; 

4) системна криза. 
 

Делеговане населенням право на володіння, використання, розпорядження – це … 

1) влада; 

2) управління; 

3) соціальний розвиток; 

4) публічне управління. 
 

Делеговане владою виконання частини її функцій, один із способів реалізації влади – це … 

1) управління; 

2) технологія державного управління; 

3) антикризове управління; 

4) публічне управління. 



 

Певна фаза визрівання соціального конфлікту, особливий соціально-психологічний стан суспільства, 

для якого характерне латентне чи відкрите неприйняття сформованих суспільних умов, наявність 

руху протидій і рішень владних структур – це … 

1) соціальне напруження;  

2) системна криза; 

3) моніторинг розвитку суспільства; 

4) технологія управління. 

 

Постановка діагнозу об’єкту дослідження і формулювання висновку про його стан на дату 

завершення цього дослідження і на перспективу – це … 

1) мета діагностики; 

2) моніторинг; 

3) технологія управління; 

4) діагностика. 

 

Облік максимально можливої кількості одиниць, що входять до галузі дослідження – це … 

1) масове статистичне спостереження; 

2) соціальне напруження; 

3) моніторинг; 

4) технологія управління. 

 

Розуміння і прийняття всіма працівниками цілей організації, готовність самовіддано працювати для 

їх досягнення, особливий вид інтеграції всіх ділових, соціально-психологічних і організаційних 

відносин, внутрішній патріотизм та ентузіазм – це … 

1) корпоративність; 

2) управління; 

3) технологія антикризового управління; 

4) організаційна культура. 
 

Бажані результати, що відповідають розумінню мети, або визначений кількісний чи якісний 

майбутній стан об’єкта управління, досягнення якого забезпечить вирішення проблеми – це … 

1) цілі; 

2) управління; 

3) місія; 

4) стратегія. 
 

Здатність системи до саморегулювання, самоорганізації, самовідтворення та її адаптивність до умов 

середовища, що змінюється – це головна умова: 

1) збалансованості; 

2) стійкості; 

3) децентралізації; 

4) антикризового управління. 
 

За масштабами прояву кризи поділяються на: 

1) системні та часткові; 

2) локальні та загальні; 

3) суспільні та організаційні; 

4) зовнішні та внутрішні. 
 

За проблематикою кризи поділяються на: 

1) локальні та загальні; 

2) легкі та глибокі; 

3) суспільні та організаційні; 

4) мікро- та макрокризи. 



 

Першопричиною виникнення економічних криз є: 

1) розрив між розподілом та обміном товарів; 

2) розрив між виробництвом та розподілом товарів; 

3) розрив між обміном та споживанням товарів; 

4) розрив між виробництвом та споживанням товарів. 

 

Подією, зафіксованим станом чи усталеною тенденцією, які свідчать про настання кризи, є:  

1) причини кризи; 

2) симптоми кризи; 

3) фактори кризи; 

4) наслідки кризи. 

 

Конфліктом, який перейшов у стан антагоністичного протиріччя, є:  

1) криза державного управління; 

2) кризовий стан економіки; 

3) загальносистемна криза управління; 

4) криза. 

 

Перехідним станом політико-економічної системи держави, особливістю якої є виникнення 

конфліктів між елементами самої системи, які мають, як правило, вертикальний характер, є: 

1) криза державного управління; 

2) кризовий стан економіки; 

3) загальносистемна криза управління; 

4) криза. 

 

Відповідністю об’єкта, що діагностується, якомусь рівню, вимозі, еталону, нормі, характеристиці 

тощо або відхиленням від бази порівняння є: 

1) результат; 

2) балансування; 

3) діагностика; 

4) стійкість. 

 

Даними, що стосуються конкретної проблеми, людини, мети і періоду часу, є: 

1) аналітична інформація; 

2) експертна інформація; 

3) релевантна інформація; 

4) актуальна інформація. 

 

Об’єктом антикризового управління є: 

1) управління організацією; 

2) кризова ситуація; 

3) стратегічне управління; 

4) держава, підприємство, організація. 

 

Стиль антикризового управління має характеризуватися: 

1) демократизацією; 

2) оперативністю; 

3) дослідницьким підходом; 

4) диверсифікацією. 

 

 

 



Стиль антикризового управління має характеризуватися: 

1) самоорганізацією; 

2) демократизацією; 

3) оперативністю; 

4) диверсифікацією. 

 

Стиль антикризового управління має характеризуватися: 

1) демократизацією; 

2) оперативністю; 

3) цілеспрямованістю; 

4) диверсифікацією. 

 

Стиль антикризового управління не має характеризуватися: 

1) самоорганізацією; 

2) оперативністю; 

3) дослідницьким підходом; 

4) цілеспрямованістю. 

 

Характеристикою стилю антикризового управління є: 

1) децентралізація; 

2) професіоналізм; 

3) антибюрократичність; 

4) оперативність. 

 

Характеристикою стилю антикризового управління є: 

1) децентралізація; 

2) професіоналізм; 

3) оперативність; 

4) професійна довіра. 

 

Характеристикою стилю антикризового управління є: 

1) децентралізація; 

2) взяття на себе відповідальності; 

3) професіоналізм; 

4) оперативність. 

 

Не є характеристикою стилю антикризового управління: 

1) взяття на себе відповідальності; 

2) антибюрократичність; 

3) оперативність; 

4) професійна довіра. 

 

У різних видах об’єднання формального і неформального управління існує зона: 

1) ірраціональної організації антикризового управління; 

2) раціональної організації антикризового управління; 

3) раціональної централізації антикризового управління; 

4) раціональної децентралізації антикризового управління. 

 

Зона раціональної організації антикризового управління може: 

1) звужуватися; 

2) розширюватися; 

3) звужуватися чи розширюватися; 

4) немає правильної відповіді. 



 

Сукупністю методів  і засобів щодо виконання стратегічних цілей і завдань у короткостроковому 

періоді є: 

1) стратегія; 

2) планування; 

3) оперативне планування; 

4) тактика.  

 

Здатністю повертатися у початковий режим, який встановився після виходу з нього в результаті 

будь-якої дії, є: 

1) відновлюваність; 

2) збалансованість; 

3) поворотність; 

4) стійкість. 

 

Структурованою групою показників, вихід за межі якої переводить систему в нестійкий стан, є: 

1) межі збалансованості; 

2) область стійкості; 

3) стійкість; 

4) збалансованість. 

 

Безпосередніми причинами виникнення криз є: 

1) технологічні та економічні; 

2) природні та екологічні; 

3) технологічні та екологічні; 

4) природні та економічні. 

 

Кризами, що виникають при зміні природних умов, унаслідок діяльності людини називають: 

1) технологічні кризи; 

2) екологічні кризи; 

3) природні кризи; 

4) економічні кризи. 

 

Кризами взаємовідносин людини з природою називають: 

1) технологічні кризи; 

2) екологічні кризи; 

3) природні кризи; 

4) економічні кризи. 

 

Посадовими особами та організаціями, які уповноважені здійснювати державно-управлінську 

діяльність, є … 

1) органи антикризового управління; 

2) органи державного управління; 

3) органи державного адміністрування; 

4) немає правильної відповіді.  
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