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Тести

Здатність системи до саморегулювання, самоорганізації, самовідтворення та її адаптивність до умов
середовища, що змінюється – це головна умова:
1) збалансованості;
2) стійкості;
3) антикризового управління
4) публічного управління.

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.

Відношенням величини втрат до витрат на підготовку і реалізацію ризик-рішення є:
1) ступінь ризику;
2) ймовірність ризику;
3) ефективність ризику;
4) рівень ризику.

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) мотиваційна функція публічної адміністрації в сфері економіки
3) регулятивна функція публічної адміністрації в сфері економіки;
4) контрольна функція публічної адміністрації в сфері економіки.

До причин криз відносяться:
1) техногенні;
2) незворотні;
3) довгострокові;
4) зворотні.

Умови прийняття управлінських рішень у кризовій ситуації включають у тому числі:
1) екстремальні;
2) типові;
3) стандартні;
4) евристичні.

Серед причин криз виділяють:
1) незворотні;
2) внутрішні;
3) довгострокові;
4) зворотні.

Серед умов прийняття управлінських рішень у кризовій ситуації виділяють:
1) типові;
2) стандартні;
3) квазістабільні;
4) евристичні.



За наслідками реалізації рішень одним із видів ризиків є:
1) економічні;
2) інноваційні;
3) демографічні;
4) криміногенні.

Причини криз бувають:
1) незворотними;
2) довгостроковими;
3) зовнішніми;
4) зворотними.

Одним із видів ризиків за наслідками реалізації рішень є:
1) політичні;
2) економічні;
3) інноваційні;
4) криміногенні.

Контроль за дотриманням правових норм і законодавства в сфері господарювання включає в себе:
1) організаційну функцію публічної адміністрації в сфері економіки;
2) функцію захисту ринкових основ господарювання;
3) регулятивну функцію публічної адміністрації в сфері економіки;
4) контрольну функцію публічної адміністрації в сфері економіки.

Однією з категорій проблем за кризових ситуацій є:
1) локальні;
2) евристичні;
3) мікролокальні;
4) глобальні.

У кризовій ситуації умови прийняття управлінських рішень містять:
1) типові;
2) стандартні;
3) кризові;
4) евристичні.

Поділ проблем за кризових ситуацій включає таку категорію:
1) локальні;
2) мікролокальні;
3) типові;
4) глобальні.

Серед видів ризиків за характером прояву виділяють:
1) інтуїтивний;
2) психологічний;
3) експертний;
4) неправомірний.

Поділ ризиків за наслідками реалізації містить наступний вид ризиків:
1) економічні;
2) інноваційні;
3) соціальні;
4) криміногенні.



За характером прояву ризик може бути:
1) криміногенний;
2) інтуїтивний;
3) психологічний;
4) експертний.

Сферою наукових досліджень школи наукового управління був:
1) виробничий менеджмент,
2) фінансовий менеджмент,
3) менеджмент персоналу,
4) менеджмент організації загалом.

За кризових ситуацій проблеми включають наступну категорію:
1) локальні;
2) стандартні;
3) мікролокальні;
4) глобальні.

Ризик за характером прояву буває:
1) інтуїтивним;
2) психологічним;
3) суб’єктивним;
4) експертним.

Процес ухвалення управлінських рішень розпочинається з етапу:
1) збору та обробки інформації про проблему, яка вимагає вирішення,
2) формулювання вимог до інформації про проблему,
3) виникнення ситуації, яка вимагає рішення,
4) обговорення проекту рішення.

Виконання роботи з примусу або через економічні стимули – це:
1) мотивація за статусом,
2) мотивація за результатом,
3) зовнішня мотивація,
4) внутрішня мотивація.

У процесі управлінського контролю кількісно визначають отриманий ефект за допомогою:
1) норм ефективності,
2) нормативів ефективності,
3) показників ефективності,
4) критеріїв ефективності.

У теорії менеджменту рішення, яке не залежить від минулого досвіду, а засноване на об’єктивному
аналітичному процесі, є:
1) інтуїтивним,
2) заснованим на судженні,
3) раціональним,
4) аналітичним.

Методи управління являють собою способи:
1) створення організацій і управління ними,
2) застосування знань в галузі управління,
3) впливу суб’єкта управління на об’єкт управління для досягнення поставлених цілей,
4) використання ресурсів організації.



Під межами контролю в управлінні слід розуміти:
1) кількість функцій, які виконуються керівником,
2) число функціональних фахівців в структурному підрозділі,
3) обсяг робіт, за виконання яких несе відповідальність певна особа,
4) кількість рівнів в організаційній структурі.

Заключним етапом фази підготовки управлінського рішення є:
1) вибір оптимального варіанту рішення,
2) з’ясування проблеми,
3) розробка варіантів рішення,
4) постановка завдання.

Обов’язковим наслідком етапу перевірки управлінського рішення повинен бути процес, пов’язаний з:
1) організацією виконання рішення,
2) плануванням реалізації рішення на майбутній період,
3) проведенням коригування діяльності організації,
4) організацією невиконання рішення.

Основним теоретичним джерелом сучасних концепцій менеджменту стало вчення:
1) М. Фоллетта,
2) Ф. Тейлора,
3) А. Файоля,
4) Д. Гетті.

Важливим принципом використання ресурсів мережі Інтернет в менеджменті є:
1) вартість інформаційних ресурсів,
2) широкий діапазон видів представлення інформації,
3) таємність інформації,
4) пошук можливих управлінських проблем.

Види стратегії зростання підприємства в теорії стратегічного менеджменту не включають:
1) диверсифікаційне зростання,
2) інтеграційне зростання,
3) альтернативне зростання,
4) інтенсивне зростання.

Зовнішнє середовище прямого впливу організації в теорії менеджменту не включає:
1) постачальників ресурсів,
2) фахівців служби збуту,
3) конкурентів,
4) споживачів.

У практичному менеджменті під терміном «лідерство» мають на увазі:
1) проектне лідерство,
2) деструктивне лідерство,
3) неформальне лідерство,
4) програмно-цільове лідерство.

У теорії управлінських рішень поняття «критерій» – це:
1) формалізоване описання бажаного стану об’єкта організаційного управління,
2) стан керованої системи, що оцінюється щодо поставленої мети,
3) сукупність взаємопов’язаних характеристик, прийнятих для опису об’єкта організаційного
управління та їх встановлені нормативні значення,
4) кількісна або якісна величина, що характеризує об’єкт управління.



У теорії управлінських рішень поняття «альтернатива» – це:
1) кількісна або якісна величина, що характеризує об’єкт управління,
2) формалізований опис бажаного стану об’єкта організованого управління,
3) стан керованої системи, що оцінюється щодо поставленої мети,
4) можливий або один з можливих, практично здійсненний спосіб вирішення проблеми.

Ідеальний (бюрократичний) тип організації за М. Вебером заснований на:
1) поглядах окремих працівників організації,
2) розроблених чітких правилах, інструкціях і стандартах, що визначають порядок роботи та
відповідальність кожного члена організації,
3) неформальних відносинах.
4) харизматичній владі,

З перерахованих вимог до вироблюваних сценаріїв обов’язковою НЕ є вимога:
1) комплексності
2) доцільності,
3) несуперечності,
4) логічності.

Інноваційний менеджмент – це:
1) самостійна наука,
2) сукупність методів управління персоналом,
3) фундаментальне дослідження,
4) сукупність методів і форм управління інноваційною діяльністю.

Інформацію в організації керівники середньої ланки отримують за допомогою:
1) особистої участі в засіданнях,
2) особистого контролю витрат на виробництво продукції,
3) особистого експерименту,
4) особистого проведення тест-дослідження.

До важливих відмінностей економічної ефективності менеджменту від соціальної можна віднести:
1) залежність від виробничої діяльності підприємства,
2) вплив способу передачі інформації,
3) оцінку через якісні показники,
4) залежність від зовнішнього середовища організації.

До методів виходу організації на зовнішній ринок у міжнародному менеджменті НЕ відносяться:
1) спільні операції,
2) експортні операції,
3) аукціони, ярмарки,
4) франчайзинг.

До мотивів трудової діяльності НЕ відносяться мотиви:
1) безпеки,
2) підпорядкування,
3) опору,
4) придбання.

До об’єктів планування в організації НЕ відносяться:
1) маркетинг,
2) кадри,
3) фінанси,
4) квоти.



До організаційних структур управління НЕ відносяться:
1) матричні,
2) лінійно-функціональні,
3) неформальні,
4) дивізіональні.

До принципів функції організації в теорії менеджменту не відносяться:
1) надійність,
2) ритмічність,
3) спеціалізація,
4) універсальність.

Критерієм ефективності менеджменту в організації не є:
1) співвідношення витрат до доходів на управління,
2) техніко-економічні показники,
3) рівень заробітної плати керівника організації,
4) ступінь задоволеності співробітників в результатах своєї діяльності.

Лідерство в теорії менеджменту можна визначити як:
1) перемогу в конфлікті,
2) умови функціонування організації,
3) здатність впливати на особистість і групи людей,
4) розмір заробітної плати керівника.

Лінійна організаційна структура управління персоналом передбачає:
1) дворівневе керівництво, існуюче в невеликих організаціях,
2) множинність підпорядкованості персоналу різним керівникам відповідно до кола вирішуваних
завдань,
3) відносну автономність в роботі, просту одномірність зв’язків, можливість самоврядування,
4) тимчасову основу роботи, підвищення багатоланковості оргструктури.

На етапі «Аналіз ситуації» здійснюється:
1) встановлення фактичних значень показників і аналіз відхилень від нормативних значень,
2) тільки встановлення фактичних значень показників,
3) тільки аналіз відхилень від нормативних значень,
4) тільки призначення нормативних значень показників.

Об’єднання в несуперечливий процес задоволення потреб клієнта в менеджменті організації
забезпечують цілі:
1) вищого керівництва,
2) постачальників основних ресурсів,
3) організації (загальні та специфічні),
4) провідних конкурентів.

Однією з дій при управлінні конфліктом в організації є:
1) напруга,
2) встановлення причини,
3) відсутність згоди.
4) відмінності в цінностях,

Показником впливу вдосконалення управління діловою кар’єрою працівників на результати
діяльності організації є:
1) вжиття заходів заохочення за виконувану роботу з резервування кадрів,



2) контроль реалізації планів розвитку ділової кар’єри
3) скорочення витрат на набір кадрів,
4) контроль виконання керівниками підрозділів роботи з управління діловою кар’єрою.

Превентивна кадрова політика проводиться в разі, коли керівництво організації:
1) має обґрунтовані прогнози розвитку ситуації,
2) не має чітко розробленої програми дій щодо персоналу,
3) має не тільки прогноз, але і засоби впливу на ситуацію,
4) не має якісного діагнозу та обґрунтованого розвитку ситуації, але прагне впливати на неї.

Принципом планування в сучасному менеджменті є:
1) від минулого до майбутнього,
2) від майбутнього до теперішнього,
3) від нормативного управління до раціонального управління,
4) від управління фінансами до управління збутом.

Принципи управління в теорії менеджменту – це:
1) отримання додаткових конкурентних переваг на ринку,
2) оптимізація часу виконання робіт,
3) правила, норми, розпорядження до дії,
4) дроблення основних функцій управління.

При організації робочого місця враховується:
1) комплекс нормативно-технічних документів,
2) вимоги ергономіки,
3) виробнича потужність, програма робіт,
4) робочі параметри організації.

При русі від оперативних до стратегічних рішень можливість виправлення невірно прийнятих
рішень:
1) зменшується,
2) веде себе непередбачувано,
3) збільшується,
4) не змінюється.

Розробником піраміди ієрархії основних споживачів є:
1) Д. МакКлелланд,
2) К. Альдерфер,
3) А. Маслоу,
4) Ф. Герцберг.

Самоменеджмент – це:
1) значимість, якою індивід наділяє себе в цілому,
2) метод отримання знань на основі самостійних занять,
3) внутрішній вплив, що виробляється самою системою,
4) цілеспрямоване використання керівником випробуваних методів і практичних прийомів роботи в
повсякденній діяльності.

Соціально-психологічні методи менеджменту сприяють формуванню в організації:
1) ієрархічних відносин,
2) адміністративного примусу,
3) морально-психологічного клімату,
4) інфраструктури.



Стрес на робочому місці вимагає:
1) усунення,
2) звернення до лікаря,
3) регулювання,
4) підтримання.

Сутність координації як загальної функції управління полягає в:
1) виявленні проблеми в процесі виробництва,
2) задоволення потреб клієнтів,
3) своєчасності вжиття заходів щодо забезпечення рівномірного ходу виробництва,
4) максимізації прибутку.

Творчість менеджерів в процесі управління реалізується за допомогою:
1) функцій менеджменту,
2) діагностики проблеми,
3) впровадження ефективної системи преміювання,
4) підвищення якості продукції.

Успіх організації визначається:
1) раціональним поєднанням ринку і державного регулювання,
2) орієнтацією на людину і її можливості,
3) здатністю організації адаптуватися до змін зовнішнього середовища,
4) раціональною організацією виробництва.

Керуючий проектом – це:
1) фізична або юридична особа, яка буде використовувати результати проекту,
2) юридична особа, що забезпечує фінансові, матеріальні та людські ресурси для здійснення проекту,
3) фізична або юридична особа, що забезпечує інвестиції проекту,
4) організаційна структура, що здійснює функції управління проектом.

Функцією підсистеми мотивації і стимулювання персоналу є:
1) аналіз ситуації оргструктури управління,
2) управління зайнятістю персоналу,
3) нормування і тарифікація трудового процесу,
4) розробка кадрової політики організації.

Біля витоків школи наукового управління стояв:
1) А. Файоль,
2) Ф. Тейлор,
3) Д. Гетті,
4) М. Фоллетт.

На використанні даних точних наук базувалися дослідження вчених школи:
1) наукового управління,
2) класичної або адміністративної,
3) науки управління або кількісний підхід,
4) поведінкових наук.

Для організацій, що чинять опір змінам і мають негнучкі оргструктури і стійкі завдання характерний
наступний тип управління:
1) адхократичний
2) ієрархічний,



3) органічний,
4) авторитарний.

Організація зазвичай не ставить перед собою мету:
1) скорочення виробництва,
2) примноження прибутку,
3) виживання,
4) розширення виробництва.

Основною сучасною тенденцією у розвитку організацій є:
1) розукрупнення організацій,
2) прискорення в розвитку організацій,
3) зниження значущості ієрархій,
4) зниження організованості.

Споживачів продукції слід віднести до чинників:
1) безпосереднього оточення організації,
2) внутрішнього середовища організації,
3) загального зовнішнього оточення організації,
4) позаорганізаційних.

Принцип управління «єдиноначальність» вперше описали представники:
1) школи людських відносин,
2) школи наукового управління,
3) класичної або адміністративної школи,
4) школи науки управління або кількісний підхід.

Виробляти і проводити політику взаємодії із зовнішнім середовищем повинен наступний рівень
управління організацією:
1) всі рівні,
2) низовий,
3) вищий,
4) середній.

Ратували за підвищення турботи про керівників і підлеглих представники школи:
1) адміністративної,
2) науки управління або кількісний підхід,
3) людських відносин,
4) поведінкових наук.

Батьківщиною менеджменту є:
1) Германія,
2) Франція,
3) США,
4) Росія.

Відомі наукові підходи в менеджменті хронологічно розташовані так:
1) поведінковий, ситуаційний, кількісний, системний,
2) кількісний, ситуаційний, поведінковий, системний,
3) поведінковий, кількісний, системний, ситуаційний,
4) ситуаційний, поведінковий, системний, кількісний.



Менеджмент – це:
1) наука і мистецтво,
2) практика і управління,
3) наука, практика і мистецтво,
4) мистецтво.

В системі управління організацією можна виділити наступні підсистеми:
1) формальну і неформальну,
2) нормативну і маркетингову,
3) структурно-інформаційну, інформаційно-поведінкову і саморозвитку,
4) адміністративну і виробничу.

Найбільший внесок в розвиток класичної, або адміністративної, школи управління зробив:
1) Э. Мейо,
2) А. Файоль,
3) Ф. Тейлор,
4) М. Фоллетт.

Менеджмент виділився в самостійну галузь знань:
1) в середні віки,
2) в середині XX ст.,
3) на рубежі XIX і XX ст.,
4) в XVIII ст.

Основних підходів у розвитку управлінської науки налічується:
1) три,
2) п’ять,
3) чотири,
4) шість.

Менеджментом є:
1) головний принцип управління,
2) виключно теорія управління,
3) теорія і практика управління,
4) виключно практика управління.

Родоначальником «школи людських відносин» був:
1) А. Маслоу,
2) Є. Мейо,
3) Р. Оуен,
4) М. Фоллетт.

Твердженням, яке вірно характеризує поняття менеджмент, є:
1) менеджмент – це державне управління,
2) менеджмент – це громадське управління,
3) менеджмент – це управління господарською діяльністю,
4) менеджмент – це управління підприємством за наймом.

Існують наступні види самоконтролю менеджера:
1) адміністративний, виробничий, фінансовий,
2) попередній, функціональний, вартісний,
3) проміжний і кінцевий,
4) формальний і неформальний.



Основними складовими «організаторських здібностей» є:
1) вміння працювати з людьми, впливати на них,
2) лідерство, здатність вести за собою,
3) контактність, стійкість до стресів, домінантність,
4) здатність впливати на людей, вирішувати конфлікти.

Система управління в елементарному вигляді включає в себе:
1) принципи, методи і функції управління,
2) сукупність об’єктів управління,
3) суб’єкт, об’єкт управління і зв’язки,
4) сукупність органів управління.

За фотографією робочого дня вивчають:
1) втрати робочого часу,
2) способи виконання завдань,
3) структуру витрат часу,
4) методи роботи керівника.

Не існує наступних методів менеджменту:
1) матеріального і адміністративного,
2) соціально-психологічного та економічного,
3) ліберального і морального,
4) соціально-психологічного.

Група економічних методів менеджменту включає в себе методи:
1) трудові нормативи,
2) нормативи рентабельності та взаємовідносин з бюджетом,
3) економічного стимулювання,
4) фінансування і кредитування.

Спрямовані на організацію процесу виробництва і управління та ґрунтуються на правовому
забезпеченні управління наступні методи управління:
1) соціальні,
2) економічні,
3) організаційно-розпорядчі,
4) соціально-психологічні.

Професіоналізм менеджера означає:
1) знання технології галузі,
2) досвід практичної роботи в галузі,
3) управлінську підготовку,
4) роботу на постійній професійній основі.

Основними формами впливу на колектив є:
1) підвищення і активізація творчої ініціативи членів колективу,
2) встановлення в колективі сприятливого морального клімату,
3) переконання, як метод виховання і формування особистості,
4) використання критики і самокритики.

В центрі кола самоменеджменту знаходиться функція:
1) постановки цілей,
2) планування,



3) роботи з інформацією,
4) самоконтролю.

Менеджер насамперед повинен бути:
1) економістом,
2) фахівцем з управління,
3) фахівцем даної галузі,
4) соціологом.

Адміністративні методи управління ґрунтуються на:
1) штрафних санкціях,
2) економічних інтересах об’єктів управління,
3) законодавчих і нормативних актах,
4) впливі на соціально-побутові умови працюючих.

Загальними методами управління є:
1) відтворювальні і маркетингові,
2) законодавчі та нормативні,
3) адміністративні, економічні та соціально-психологічні,
4) мережеві і балансові

Самоменеджментом є:
1) здатність і можливість системи планувати і організовувати свою діяльність,
2) самостійність в діяльності менеджера,
3) організація особистої роботи керівника,
4) вільне розпорядження своїм часом.

Соціально-психологічні методи управління ґрунтуються на:
1) морально-психологічному кліматі,
2) законодавчих і нормативних актах,
3) впливі на свідомість і соціальні умови,
4) матеріальному інтересі працівників.

Поняття «принципи менеджменту» вперше ввів:
1) А. Маслоу,
2) Ф. Тейлор,
3) А. Файоль,
4) П. Гетті.

В останні роки найбільший розвиток отримали у нас наступні методи управління:
1) балансові,
2) соціально-психологічні,
3) економічні,
4) мережеві.

Методами управління є:
1) основні правила управління,
2) управлінські закони,
3) способи впливу суб’єкта на об’єкт,
4) закономірності управління.

Для лідера правомірним є твердження:
1) він організовує роботу,



2) він веде за собою,
3) він просто існує,
4) він управляє.

Головними цілями застосування соціально-психологічних методів є:
1) організаційне регламентування, нормування та організаційно-методичне інструктування,
2) підвищення продуктивності і якості роботи,
3) формування позитивного соціально-психологічного клімату в колективі,
4) використання принципів і методів оцінки та стимулювання підвищення ефективності праці на
кожному робочому місці.

Наукова організація праці ґрунтується на:
1) використанні досвіду інших менеджерів,
2) чіткому поділі праці,
3) використанні досліджень і передового досвіду,
4) суворому дотриманні дисципліни, регламенту.

Стилю керівництва «наказ» відповідає наступна дія:
1) роз’яснення виконання,
2) контроль,
3) постановка задачі,
4) виконання.

Сукупність індивідів, що взаємодіють один з одним і які усвідомлюють свою приналежність до даної
сукупності, є:
1) організацією,
2) групою,
3) неформальною групою,
4) компанією.

При роботі з неформальною групою слід:
1) використовувати тільки соціально-психологічний метод,
2) найбільш часто використовувати адміністративний метод,
3) поєднувати різні методи управління,
4) використовувати психологічний метод.

Комітет є можливим типом:
1) компанії,
2) формальної організації,
3) неформальної організації,
4) групи.

У творчих, наукових колективах з високою мотивацією до роботи при добре налагодженому
виробничому процесі краще застосувати:
1) ліберальний або пасивний стиль,
2) стиль жорсткого адміністрування,
3) демократичний стиль,
4) стиль «батога і пряника».

Неформальний лідер може здійснювати:
1) негативний вплив на своїх колег,
2) як позитивний, так і негативний вплив на своїх колег,
3) позитивний вплив на колег,



4) помірний вплив на колег.

Авторитарне керівництво характеризується:
1) невтручанням керівництва в процес прийняття рішень,
2) високим ступенем одноосібної влади керівника,
3) поділом влади й участю працівників в управлінні,
4) низьким ступенем одноосібної влади керівника.

Члени неформальної організації:
1) користуються підтримкою керівництва,
2) є її заручниками,
3) задовольняють свої потреби в спілкуванні, взаємодопомозі, приналежності,
4) не користуються підтримкою керівництва.

Слабкий ступінь емоційної близькості, орієнтація на ділові якості характеризує:
1) неформальну організацію,
2) будь-яку організацію,
3) формальну організацію,
4) групу.

Процесом управління є:
1) послідовна діяльність менеджера,
2) сукупність принципів і методів управління,
3) сукупність безперервних, взаємопов’язаних функцій,
4) діяльність менеджера.

Для того, щоб використовувати владу, засновану на винагороді, слід:
1) мати у своєму розпорядженні певні ресурси,
2) мати систему жорсткого контролю,
3) мати налагоджену систему мотивації,
4) мати певні знаряддя праці.

Стиль керівництва – це:
1) система розроблених норм взаємин між керівником і підлеглим,
2) порядок введення змін в роботу організації,
3) найбільш звична манера поведінки керівника по відношенню до підлеглих,
4) манера поведінки.

Для керівників вищого рівня існує наступна норма керованості:
1) десять осіб
2) сім осіб,
3) п’ятнадцять осіб,
4) п’ять осіб.

Функцією управління є:
1) управлінська діяльність,
2) посадовий обов’язок менеджера,
3) окремий вид управлінської діяльності,
4) робочий процес.

В разі одноосібного прийняття рішень перед підлеглими слід ставити завдання наступним чином:
1) мету слід визначати спільно зі співробітниками,
2) треба ставити часткові завдання,



3) завдання повинні бути поставлені відповідно до функціонального напрямку виконавців,
4) приймати рішення одноосібно.

Основні причини вступу в формальні групи:
1) взаємодопомога, спільні інтереси, захоплення,
2) отримання кредиту на пільгових умовах,
3) винагорода, заробітна плата, престиж,
4) депресивність, незацікавленість в роботі.

У процесі роботи підприємства формальні і неформальні групи:
1) змагаються,
2) протистоять, конфліктують,
3) взаємодіють між собою,
4) конкурують між собою.

Людина, яка має можливість впливати на групу людей, управляти і організовувати їх роботу, є:
1) авторитетним працівником,
2) формальним лідером,
3) неформальним лідером,
4) державним службовцем.

Суб’єктом управління є:
1) орган, що сприймає управлінські впливи людини,
2) будь-який орган в системі управління,
3) орган, який здійснює управлінські впливи,
4) орган, який не здійснює управлінські впливи.

Існування неформальної організації:
1) показник слабкості керівника,
2) результат вмілого керівництва,
3) природне явище для організації,
4) показник невиконання своїх обов’язків працівниками.

У процесі мотивації членів неформальної групи слід:
1) використовувати ті ж методи і стратегію мотивації, що і щодо інших працівників,
2) поліпшити їм умови праці,
3) встановити, які потреби вони відчувають,
4) погіршити їм умови праці.

Спонтанно виникаючі групи людей, які регулярно вступають у взаємодію для досягнення певної
мети, називаються:
1) формальною організацією,
2) складною організацією,
3) неформальною організацією,
4) бандитським угрупуванням.

Ліберальний або пасивний стиль керівництва слід застосовувати у наступних випадках:
1) співробітники мають різний рівень освіти,
2) співробітники мають приблизно однаковий рівень освіти,
3) співробітники мають різний інтелектуальний рівень,
4) в армії.



Якщо в фірмі існує неформальна організація, тоді слід:
1) виявити її лідера і перевести його в інший підрозділ,
2) наділити її членів більшою відповідальністю,
3) співпрацювати з нею,
4) відмовитись співпрацювати з нею.

Неформальна організація представляє собою:
1) об’єднання недобросовісних працівників,
2) об’єднання працівників на основі загальних інтересів, переконань,
3) об’єднання працівників, незадоволених умовами праці,
4) об’єднання працівників, незадоволених розміром заробітної плати.

Для того, щоб використовувати владу, засновану на винагороді, слід:
1) мати систему жорсткого контролю,
2) мати у своєму розпорядженні певні ресурси,
3) мати налагоджену систему мотивації,
4) мати систему обліку ресурсів.

Завдяки розробці школи людських відносин була:
1) розроблена методика аналізу роботи і робочого місця,
2) створена теоретична база для побудови автоматизованих систем управління,
3) переосмислена правильність концепції Ф. Тейлора і його теорії «батога і пряника»,
4) введена в науковий обіг концепція «людини економічної».

Об’єктом вивчення курсу «Менеджмент» є:
1) керівник і його робота,
2) управлінський цикл і його складові,
3) організація і її будова,
4) процес управління як масове явище.

Системний підхід використовується при:
1) розподілі повноважень між лінійними і функціональними керівниками,
2) визначенні оптимального способу вирішення управлінського завдання,
3) виробленні місії організації,
4) поясненні характеру роботи керівників.

Наука «менеджмент» виникла в умовах:
1) краху епохи «вільного підприємництва»,
2) зростання активності працівників, розквіту профспілкового руху,
3) становлення великого бізнесу,
4) переходу до фабричного виробництва.

Ключове поняття школи науки управління:
1) трудова норма,
2) функція,
3) управлінське завдання,
4) людський фактор.

Процесний підхід дозволив:
1) виключити науковий пошук кращих варіантів рішень, як своєрідних ліків від усіх хвороб,
2) визнати фактори зовнішнього середовища і відпрацювати методики їх аналізу,
3) автоматизувати частину процесів управління,
4) широко використовувати математичні методи в управлінні.



Людина в процесі виробництва розглядається як «жива машина, що вимагає регулювання»
представниками школи:
1) людських відносин,
2) науки управління,
3) наукової,
4) класичної.

При системному підході розвиток організації трактується як процес:
1) зміни пристрою системи управління,
2) безперервного вдосконалення технологічної підсистеми,
3) переходу на новий життєвий цикл,
4) розширення масштабів діяльності.

Людина в процесі виробництва розглядається як «активний чинник, що вимагає особливої уваги»
представниками школи:
1) наукової,
2) науки управління,
3) людських відносин,
4) класичної.

Основу наукового підходу до управління становить аналіз виконуваної роботи. Так вважав:
1) Є. Мейо,
2) Ф. Тейлор,
3) А. Файоль,
4) Н. Віннер.

В рамках школи людських відносин були розроблені:
1) принципи визначення норми керованості,
2) основні прийоми формалізації управлінських завдань,
3) основні теорії мотивації,
4) принципи нормування праці.

Як об’єкт розгляду при системному підході виступає:
1) управлінське завдання,
2) сполучний процес,
3) організація,
4) ситуація.

Ситуаційний підхід дозволив:
1) визнати фактори зовнішнього середовища і відпрацювати методики їх аналізу,
2) широко використовувати математичні методи в управлінні,
3) виключити науковий пошук кращих варіантів рішень, як своєрідних ліків від усіх хвороб,
4) автоматизувати частину процесів управління.

Об’єктом вивчення в школі людських відносин є:
1) окреме управлінське завдання,
2) процес управління,
3) закони взаємодії об’єкта і суб’єкта управління,
4) робоче місце і виконувана на ньому робота.

Основний метод дослідження, використовуваний науковою школою управління – це:
1) побудова математичної моделі,



2) аналіз накопиченого досвіду,
3) хронометраж,
4) опитування.

Розвиток школи науки управління дозволив:
1) пояснити логіку поведінки працівника в організації,
2) визнати важливість ситуаційних змінних,
3) використання ЕОМ для вирішення ряду управлінських завдань,
4) скоротити непродуктивні витрати праці і часу.

В основі концепції класичної школи управління лежить наступне твердження: «Робота будь-якого
керівника ...»
1) носить індивідуальний характер, саме тому управління – це і наука, і мистецтво,
2) визначається конкретними особливостями даної організації, тому так важливий досвід,
3) однотипна і не залежить від особливостей технологічного процесу,
4) завжди конкретна і повинна здійснюватися в рамках, прописаних в інструкціях.

Відмінності між національними системами управління визначає:
1) релігія,
2) закон,
3) менталітет,
4) традиція.

Основним методом дослідження, який використовується школою людських відносин, є:
1) аналіз накопиченого досвіду,
2) побудова математичної моделі,
3) опитування,
4) хронометраж.

«При правильній організації власної роботи кожен керівник може добитися успіху». Так вважав:
1) Ф. Тейлор,
2) А. Файоль,
3) Г. Форд,
4) А. Слоун.

Менеджери – це:
1) посадові особи, які здійснюють контакти з зовнішнім середовищем організації,
2) посадові особи, які мають повноваження щодо розпорядження ресурсами організації,
3) посадові особи, які мають підлеглих,
4) власники організації.

Основний метод дослідження, який використовується новою школою – це:
1) хронометраж,
2) побудова графічної моделі,
3) побудова математичної моделі,
4) поділ цілого на частини і їх детальний аналіз.

Модель «чорний ящик» розглядає організацію як систему:
1) закриту,
2) постійну,
3) відкриту,
4) тимчасову.



Ключовим поняттям класичної школи є:
1) людський фактор,
2) трудова норма,
3) функція,
4) управлінське завдання.

У рамках наукової школи управління були розроблені:
1) основні прийоми формалізації управлінських завдань,
2) основні теорії мотивації,
3) принципи нормування праці.
4) принципи визначення норми керованості,

Мета існування комерційної організації:
1) випуск товарів широкого вжитку,
2) отримання прибутку,
3) задоволення конкретної потреби,
4) отримання прибутку і виплата податків.

Завдяки розробкам наукової школи управління:
1) введена в науковий обіг концепція «людини економічної»,
2) переосмислена правильність концепції Ф. Тейлора і його теорії «батога і пряника»,
3) розроблені методи аналізу роботи і робочого місця,
4) створена теоретична база для побудови автоматизованих систем управління.

У рамках класичної школи управління були розроблені:
1) рамки відповідальності майстра і робочого,
2) основні теорії мотивації,
3) принципи визначення норми керованості,
4) основні прийоми формалізації управлінських завдань.

Розгляд організації як деякої цілісності, що складається з взаємозалежних частин, характерно для:
1) ситуаційного підходу,
2) процесного підходу,
3) системного підходу,
4) стратегічного підходу.

Лінійно-функціональна структура не може забезпечити:
1) чіткість і ясність у розподілі обов’язків,
2) контроль зниження витрат
3) швидку розробку нових виробів,
4) швидке проходження інформації зверху вниз

Функціональний керівник:
1) має право приймати остаточні рішення,
2) допомагає лінійному керівнику приймати якісні рішення,
3) не має права підписувати документи,
4) відповідає за всі аспекти діяльності структурної одиниці

Число рівнів ієрархії в системі управління визначається відповідно до:
1) штатного розкладу,
2) коефіцієнта керованості,
3) лінійного керівництва,
4) функціональних керівників.



Кращий результат в умовах управління диверсифікованою фірмою дає наступна структура:
1) матрична,
2) традиційна,
3) дивізіональна,
4) проектна.

Організаційна структура – це:
1) одна з імітаційних моделей організації,
2) документ, що закріплює розподіл функціональних обов’язків в організації,
3) документ, що закріплює певний спосіб угруповання і підпорядкування формальних груп в
організації.
4) перелік підрозділів формальної організації,

На структурних схемах лінійні повноваження зображуються:
1) кольоровою лінією,
2) уявною лінією,
3) суцільною лінією,
4) пунктирною лінією.

Основна особливість матричної структури пов'язана з:
1) більш повним завантаженням обладнання,
2) низькими витратами на персонал,
3) введенням горизонтальних зв'язків,
4) високою управлінською культурою персоналу.

Кращий результат в умовах централізованого управління дає:
1) матрична структура,
2) лінійно-функціональна структура,
3) дивізіональна структура,
4) проектна структура.

На структурних схемах функціональні повноваження:
1) відображаються суцільною лінією,
2) відображаються лише на рівні виробничих одиниць,
3) не відображаються, але маються на увазі,
4) відображаються тільки на дуже докладних схемах.

Число підлеглих у керівника залежить від:
1) займаної посади,
2) типу функції (основна, допоміжна, обслуговуюча),
3) рівня ієрархії,
4) виду організації.

Проблема визначення норми керованості виникає при:
1) відокремленні управлінських функцій,
2) горизонтальному поділі праці,
3) вертикальному поділі праці,
4) груповій роботі.

Лінійні повноваження будуються за принципом:
1) ми робимо спільну справу, тому вирішуємо разом,
2) я більше знаю, я раджу,



3) підпорядкування нижчих рівнів вищим рівнями,
4) кожен робить свою справу і тому незалежний.

Фахівці з’явилися внаслідок:
1) структурного розбиття організації,
2) вертикального поділу праці,
3) горизонтального поділу праці,
4) еволюції системи управління.

Теорія ділить всі повноваження на:
1) технологічні та управлінські,
2) матеріальні та інформаційні,
3) лінійні і функціональні,
4) формальні і неформальні.

Дивізіональна структура дозволяє забезпечити:
1) гнучкість у використанні висококваліфікованих фахівців,
2) швидку розробку нових виробів для виробництва,
3) орієнтацію основних виробничих одиниць на ринок,
4) повну прозорість у розподілі обов’язків.

Норма керованості залежить від:
1) числа підлеглих,
2) виду організації (виробнича, комерційна тощо),
3) рівня ієрархії,
4) типу виробництва (серійне, масове, одиничне).

Організаційна структура сучасної організації формується виходячи з:
1) знання стану справ в інших організаціях,
2) досвіду і знань керівника,
3) специфіки організації, її масштабів і прийнятої стратегії розвитку,
4) матеріальних можливостей власників фірми.

Норма керованості визначається за наступним принципом:
1) чим більша норма, тим економічно вигідніша система управління,
2) не для кожного рівня ієрархії слід розраховувати свою норму,
3) чим нижчий рівень ієрархії, тим більша норма,
4) чим більше рівнів ієрархії, тим різноманітніша норма.

Поділ праці в сфері управління відбувається по:
1) функціях,
2) групах,
3) вертикалі і горизонталі,
4) рівнях ієрархії.

Матрична структура дозволяє забезпечити:
1) орієнтацію основних виробничих одиниць на ринок,
2) повну прозорість у розподілі обов'язків,
3) швидку розробку нових виробів для виробництва,
4) гнучкість у використанні лінійних керівників.

Проблема визначення норми керованості полягає у визначенні числа:
1) керівників системі управління,



2) підлеглих у одного керівника,
3) заступників у директора,
4) функціональних відділів, якими може успішно управляти один заступник.

Термін «діапазон контролю» характеризує:
1) функціональні обов’язки,
2) сферу відповідальності,
3) чисельність підлеглих,
4) владні повноваження.

Виробничі одиниці при дивізіональній структурі не можуть спеціалізуватися за:
1) регіонами,
2) продуктами,
3) галузями,
4) споживачами.

Формальна група відрізняється від неформальної групи тим, що:
1) члени групи обирають лідера,
2) створюється під приватну конкретну мету,
3) її цілі завжди конкретні і документально зафіксовані,
4) виникає спонтанно під впливом дій керівництва.

Ключове завдання оперативного плану полягає в тому, щоб:
1) забезпечити найбільш економічне використання наявних ресурсів,
2) забезпечити своєчасність змін,
3) не допустити простоїв обладнання,
4) об’єднати цілі різних рівнів управління.

Головна мета здійснення функції планування:
1) отримання прибутку,
2) документальне оформлення загальних цілей організації,
3) визначення мети і способу її досягнення,
4) визначення дій спеціалізованих ланок.

Функція контролю реалізується:
1) тільки лінійними керівниками,
2) всіма членами організації,
3) будь-яким керівником,
4) тільки функціональними керівниками.

Психологічний аспект необхідно враховувати при виконанні функції:
1) обліку,
2) планування,
3) контролю,
4) організації.

Попередній контроль може здійснюватися по відношенню до ресурсів:
1) людських і матеріальних,
2) інвестиційних і матеріальних,
3) матеріальних, фінансових і людських,
4) фінансових і людських



До змістовних відноситься наступна теорія мотивації:
1) очікування,
2) Портера-Лоулера,
3) двох факторів,
4) справедливості.

Мотивація є функцією:
1) основної в циклі,
2) особливої, незалежної,
3) взаємопов’язаної з усіма функціями циклу,
4) парної функції.

Організація функції планування залежить від:
1) особливостей бізнесу,
2) виду організаційної структури,
3) ступеня рухливості зовнішнього середовища,
4) рішень керівництва.

Для правильної організації функції контролю важливо забезпечити:
1) дотримання правил і норм,
2) вибір системи заохочення,
3) розробку стандарту виконання,
4) жорсткість і невідворотність покарання .

Засобом реалізації попереднього контролю не є:
1) чітке написання посадових інструкцій,
2) перевірка умов до початку здійснення роботи,
3) організація зворотного зв’язку,
4) попереднє навчання на кожному робочому місці.

При реалізації стратегічного планування потрібно визначити:
1) місію організації,
2) набір цілей в різних сферах діяльності організації,
3) місію і набір цілей,
4) основні фінансові та ринкові цілі.

Винагороду прийнято поділяти на:
1) внутрішню і зовнішню,
2) офіційну і неофіційну,
3) матеріальну і моральну,
4) поточну та очікувану.

Поняття «управлінський цикл» було введено завдяки розвитку школи:
1) людських відносин,
2) поведінкових наук,
3) адміністративного управління,
4) науки управління.

Ключове завдання оперативного плану полягає в тому, щоб:
1) забезпечити найбільш економічне використання наявних ресурсів,
2) забезпечити своєчасність змін,
3) не допустити простоїв обладнання,
4) об’єднати цілі різних рівнів управління.



Головною метою здійснення функції планування є:
1) отримання прибутку,
2) документальне оформлення загальних цілей організації,
3) визначення мети і способу її досягнення,
4) визначення дій спеціалізованих ланок.

Фактори, що впливають на процес мотивації, розділив на гігієнічні та мотивуючі:
1) Лайкерт,
2) Герцберг,
3) Гілбрет,
4) МакКлелланд.

Функція контролю реалізується:
1) будь-яким керівником
2) всіма членами організації
3) тільки функціональними керівниками
4) тільки лінійними керівниками

Необхідно враховувати психологічний аспект при виконанні функції:
1) обліку,
2) організації,
3) контролю,
4) планування.

Попередній контроль може здійснюватися по відношенню до наступних ресурсів:
1) людських і матеріальних,
2) інвестиційних і матеріальних,
3) матеріальних, фінансових, людських,
4) фінансових і людських.

Мотивація є функцією:
1) основною в циклі,
2) парною,
3) взаємопов’язаною з усіма функціями циклу,
4) особливою, незалежною.

Організація функції планування залежить від:
1) особливостей бізнесу,
2) виду організаційної структури,
3) ступеня рухливості зовнішнього середовища,
4) рішень керівництва.

Для правильної організації функції контролю важливо забезпечити:
1) дотримання правил і норм,
2) вибір системи заохочення,
3) розробку стандарту виконання,
4) жорсткість і невідворотність покарання.

Засобом реалізації попереднього контролю не є:
1) чітке написання посадових інструкцій
2) перевірка умов до початку здійснення роботи
3) організація зворотного зв’язку
4) попереднє навчання на кожному робочому місці



При реалізації стратегічного планування потрібно визначити:
1) місію організації,
2) набір цілей в різних сферах діяльності організації,
3) місію і набір цілей,
4) основні фінансові та ринкові цілі.

Винагороду прийнято поділяти на:
1) офіційну і неофіційну,
2) поточну та очікувану,
3) матеріальну і моральну,
4) внутрішню і зовнішню.

Поняття «управлінський цикл» було введено завдяки розвитку школи:
1) людських відносин,
2) поведінкових наук,
3) адміністративного управління,
4) науки управління.

Поточний контроль в організації здійснюється:
1) шляхом заслуховування працівників організації на виробничих нарадах,
2) за допомогою системи зворотного зв’язку між керівною і керованою системами,
3) шляхом спостереження за роботою працівників,
4) шляхом доповідей на зборах і нарадах.

Здійснювати контроль за виконанням поставлених завдань перед колективом повинні:
1) фахівці,
2) керівники,
3) працівники,
4) міністерства.

Контроль – це:
1) спостереження за роботою персоналу організації,
2) форма людської діяльності,
3) вид управлінської діяльності щодо забезпечення виконання визначених завдань і досягнення цілей
організації,
4) спостереження за виконанням персоналом окремих завдань.

Для скорочення потреби в контролі доцільно:
1) створювати відповідні соціальні умови для персоналу,
2) створювати організаційні та соціально-психологічні умови для персоналу,
3) створювати відповідні організаційні умови для персоналу,
4) постійно вдосконалювати систему стимулювання праці персоналу.

Контроль повинен бути:
1) об’єктивним і гласним,
2) гласним і дієвим,
3) об’єктивним, діловим, ефективним, систематичним і гласним,
4) ефективним, об’єктивним, гласним і дієвим.

В японських корпораціях основою мотивації праці є:
1) отримання високих матеріальних винагород,
2) визнання заслуг,



3) гармонізація між працею і капіталом,
4) постійне підвищення кваліфікації персоналу.

Український вчений Туган-Барановський виділив наступні основні групи потреб:
1) фізіологічні і альтруїстичні,
2) статеві та фізіологічні,
3) фізіологічні, статеві, симптоматичні інстинкти та потреби, альтруїстичні,
4) фізіологічні і симптоматичні.

Фактори, що впливають на процес мотивації, розділив на гігієнічні та мотивуючі:
1) Гілбрет,
2) Герцберг,
3) Лайкерт,
4) МакКлелланд

Питання мотивації праці історично виникло:
1) з часів появи грошей,
2) з часів виникнення організацій,
3) з часів зародження організованого виробництва,
4) з часів появи керівника організації.

Мотиви престижу слід розуміти як спроби працівника:
1) зайняти вищу посаду в організації,
2) отримувати високу зарплату, реалізувати свою соціальну роль,
3) реалізувати свою соціальну роль, взяти участь в суспільно важливій роботі,
4) взяти участь в громадській роботі.

Український вчений В. Подмарков виділив наступні основні групи мотивів до праці:
1) забезпечення і визнання,
2) визнання і престиж,
3) забезпечення, визнання, престиж,
4) забезпечення і престиж.

Оперативні плани розробляються строком на:
1) робочий день,
2) 3-5 років,
3) півроку, місяць, декаду, тиждень,
4) 10 років.

Під плануванням розуміють:
1) вид діяльності,
2) перспективу розвитку,
3) окремий вид управлінської діяльності, який визначає перспективу і майбутній стан організації,
4) стан організації.

Організаційне планування здійснюється:
1) тільки на вищому рівні управління,
2) на вищому і середньому рівнях управління,
3) на всіх рівнях управління,
4) на середньому рівні управління.

Якщо Вам доведеться пояснювати, що являє собою функція планування, то Ви скажете що це:
1) встановлення цілей організації,



2) визначення шляхів і засобів виконання завдань,
3) встановлення цілей і завдань розвитку об’єктів управління, визначення шляхів і засобів їх
досягнення,
4) визначення способів досягнення цілей організації.

Одна з форм монополії, об’єднання багатьох промислових, фінансових і торгових підприємств, які
формально зберігають самостійність, а фактично підпорядковані фінансовому контролю і
керівництву чільної в об’єднанні групи підприємств:
1) консорціум,
2) картель,
3) концерн,
4) корпорація.

Вид господарської діяльності, при якій частина учасників відповідає за борги всім своїм майном, а
частина тільки в межах своїх внесків у статутний фонд – це:
1) дочірнє товариство,
2) товариство з обмеженою відповідальністю,
3) командитне товариство,
4) повне товариство.

Вид господарської діяльності, при якій її учасники відповідають за борги підприємства своїми
внесками в статутний фонд, а при недостачі цих сум – додатковим майном, яке їм належить – це:
1) повне товариство,
2) товариство з обмеженою відповідальністю,
3) товариство з додатковою відповідальністю,
4) командитне товариство.

Вид господарської діяльності, коли всі її учасники займаються спільною підприємницькою
діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном – це:
1) товариство з додатковою відповідальністю,
2) товариство з обмеженою відповідальністю,
3) повне товариство,
4) командитне товариство.

До засобів мотивації праці не відносяться:
1) винагороди,
2) проведення виробничих нарад,
3) забезпечення умов для самовираження,
4) підвищення кваліфікації персоналу.

На впевненість в тому, що за певну виконану роботу людина отримає винагороду, ґрунтується
наступна теорія мотивації:
1) справедливості,
2) потреб,
3) очікувань,
4) винагород.

Відповідно до концепції Мескона основні (загальні) функції управління реалізуються в наступному
порядку:
1) організація, планування, контроль, мотивація,
2) планування, організація, контроль, мотивація,
3) планування, організація, мотивація, контроль,
4) мотивація, контроль, планування, організація.



Заключний контроль в організації здійснюється:
1) до фактичного початку виконання робіт,
2) в ході проведення певних робіт,
3) після виконання запланованих робіт,
4) тоді, коли зручно керівникові.

Поточний контроль в організації здійснюється:
1) після виконання певних робіт,
2) до фактичного початку виконання певних робіт,
3) в ході проведення певних робіт,
4) тоді, коли зручно керівникові.

Що забезпечує управлінська функція «мотивація»:
1) досягнення особистих цілей,
2) спонукання працівників до ефективного виконання поставлених завдань,
3) виконання прийнятих управлінських рішень,
4) забезпечення безперечного впливу на підлеглого.

Якщо вам доведеться пояснювати, що являє собою функція мотивації, то Ви скажете, що це:
1) процес досягнення поставлених перед адміністрацією цілей,
2) спонукання себе до ефективної діяльності,
3) процес спонукання себе та інших до ефективної діяльності досягнення поставлених перед
організацією цілей,
4) спосіб впливу на персонал з метою досягнення цілей.

Існують наступні фази життєвого циклу організації:
1) створення, становлення, розвиток, відродження,
2) народження, зрілість,
3) народження, дитинство, юність, зрілість, старіння, відродження,
4) народження, зрілість, відродження.

До основних складових елементів внутрішнього середовища організації не належать:
1) персонал, технології,
2) цілі, завдання,
3) споживачі, конкуренти, закони,
4) структура управління.

Під місією організації слід розуміти:
1) основні завдання організації,
2) основні функції організації,
3) чітко виражені причини існування,
4) основний напрямок діяльності.

Якщо Вам доведеться пояснювати, що слід розуміти під організацією, Ви скажете, що це:
1) об’єднання людей для виконання певних робіт,
2) свідоме об’єднання людей, яке діє на підставі певних процедур і правил та спільно реалізує певну
програму або цілі,
3) група людей, які спільно реалізують певні програми,
4) група людей, які об’єднуються на основі симпатії один до одного для реалізації особистих цілей.



До внутрішнього середовища організації відносяться:
1) постачальники, трудові ресурси, закони і установи державного регулювання, споживачі,
конкуренти,
2) стан економіки, зміни в політиці, соціальна культура, НТП, технології, групові інтереси,
міжнародне середовище,
3) цілі, кадри, завдання, структура, технологія, організаційна культура,
4) плани, прогнози, організаційна структура, мотивація, контроль.

До зовнішнього середовища організації непрямої дії відносяться:
1) постачальники, трудові ресурси, закони і установи державного регулювання, споживачі,
конкуренти;
2) цілі, кадри, завдання, структура, технологія, організаційна культура,
3) стан економіки, зміни в політиці, соціальна культура, НТП, технології, групові інтереси,
міжнародне середовище,
4) плани, прогнози, організаційна структура, мотивація, контроль.

У своїй книзі «Нікомахова етика» давньогрецький філософ Аристотель обґрунтував наступні
принципи менеджменту:
1) організаційні;
2) корпоративні;
3) етичні та естетичні;
4) моральні.

Сутність принципу «підпорядкованість особистого інтересу загальному» можна пояснити так:
1) в організації завжди повинен враховуватися тільки особистий інтерес керівників організації,
2) в організації інтереси одного працівника або групи не повинні переважати над інтересами
організації в цілому,
3) інтерес окремих менеджерів повинен переважати над інтересами окремих груп працівників,
4) інтерес одного працівника повинен переважати над інтересами організації в цілому.

До загальних критеріїв організаційної ефективності не належать:
1) темпи зростання обсягів виробництва та реалізації продукції,
2) рівень загальної рентабельності,
3) темпи росту продуктивності праці,
4) коефіцієнт фінансової стійкості.

Сучасні принципи менеджменту повинні відображати:
1) основні закономірності управління,
2) основні зв’язки, які складаються в системі,
3) основні властивості, зв’язки і відносини управління, які складаються в системі,
4) основні відношення, які складаються в системі.

Основою управління будь-якої системи є:
1) функції менеджменту;
2) методи менеджменту;
3) принципи, які відображають ринкові умови господарювання;
4) фінансові ресурси.

На думку вітчизняних і зарубіжних фахівців менеджменту практика управління організацією
формувалася:
1) у Шумерії, Македонії, Римі, Київській Русі;
2) у Київській Русі;
3) у Римі і Шумерії;



4) у Шумерії і Македонії.

Підхід, який вимагає прийняття оптимального рішення, яке залежить від співвідношення
взаємодіючих факторів – це:
1) процесний підхід;
2) системний підхід;
3) ситуаційний підхід;
4) поведінковий підхід.

Якщо управління розглядає всі процеси і явища у вигляді цілісної системи, яка має нові якості і
функції, які відсутні у елементів, що їх складають, то ми маємо справу з:
1) поведінковим підходом,
2) процесним підходом,
3) системним підходом,
4) ситуаційним підходом.

Складовим елементом управління є:
1) економічний процес;
2) менеджмент;
3) маркетинг;
4) соціально-економічний процес;

Провідна роль в сучасних умовах належить наступним методам управління організаціями:
1) організаційно-розпорядчим;
2) соціально-психологічним;
3) економічним;
4) розпорядчим.

До первинних потреб відносяться:
1) психологічні;
2) економічні;
3) фізіологічні;
4) матеріальні.

Потреби бувають:
1) первинні і внутрішні;
2) внутрішні і вторинні;
3) первинні, вторинні, внутрішні і зовнішні;
4) вторинні і зовнішні.

Мотивація базується на:
1) потребах і самовираженні;
2) винагороді і задоволенні окремих людей;
3) потребах і винагородах;
4) задоволенні всіх людей.

Основною формою матеріального стимулювання персоналу організації є:
1) премії,
2) премії та цінні подарунки,
3) зарплата,
4) цінні подарунки і зарплата.



Структуру управління організацією створює:
1) сукупність лінійних органів управління,
2) сукупність функціональних служб,
3) сукупність органів управління,
4) сукупність лінійних і функціональних служб (органів).

Аналіз конкурентів організації проводиться з метою:
1) визначення їх стратегії і сильних сторін;
2) визначення їх цілей і сильних сторін;
3) визначення їх цілей, стратегій, сильних і слабких сторін;
4) визначення стратегії.

Цілі організації повинні задовольнити такі основні вимоги:
1) орієнтація в часі і конкретність;
2) досяжність і орієнтація в часі;
3) досяжність, конкретність, орієнтація в часі;
4) досяжність.

Термін «організація» набув поширення в економічній літературі:
1) у 20-ті роки XX століття,
2) у 30-ті роки XX століття,
3) в 60-ті роки XX століття,
4) у 80-ті роки XX століття.

Такий архетип керуючого як «адміністратор» повинен володіти наступними рисами характеру:
1) бути товариським і вміти надихати людей на максимальну самовіддачу,
2) мати аналітичний склад розуму,
3) бути гранично об’єктивним і покладатися на факти і логіку,
4) методичність в роботі, прогнозування майбутнього.

Основними факторами, що беруть участь у моделі мотивації Віктора Врума, є:
1) потреба в повазі до себе, самоствердження і в приналежності до соціальної групи,
2) складність і напруженість роботи і рівень винагороди,
3) очікування можливості результату, очікування можливої винагороди від цього результату і
очікування цінності винагороди,
4) гігієнічні фактори, фактори, пов’язані з характером і сутністю роботи.

Реальний вплив при управлінні за цілями мають керівники:
1) середнього рівня,
2) нижчого рівня,
3) вищого рівня,
4) вищого, середнього і нижчого рівня.

Характерним для японської компанії «Соні» в відносинах між керівниками і підлеглими є наступне:
1) по можливості бажано, щоб людина все своє життя залишалася на одному робочому місці, де він
набуває певного досвіду, що відповідно підвищує ефективність роботи,
2) відсутність диференційованого ставлення до людей,
3) для успішної роботи в компанії важливо, який навчальний заклад закінчив співробітник і з якими
оцінками,
4) при всіх позитивних якостях свободи дискусії у великій компанії вона порушує режим роботи.

Слід поставитися до накопичення інформації про проблему наступним чином:
1) отримання максимуму інформації про проблему – обов’язок керівника,



2) чим більше інформації, тим краще,
3) надлишок інформації також шкідливий, як і її нестача,
4) надлишковий обсяг інформації – запорука успіху.

За теорією мотивації МакКлелланда головною із людських потреб є:
1) свобода,
2) гроші,
3) успіх,
4) безпека.

Основні функції управління:
1) планування, контроль,
2) організація, мотивація,
3) планування, організація, мотивація, контроль,
4) організація, мотивація, контроль.

Як приклад багатоланкової технології (класифікація Томпсона) може бути:
1) страхування,
2) банківська справа,
3) складальна лінія масового виробництва,
4) мережевий графік.

Межею використання автоматизації є
1) обмеженість наших знань,
2) кваліфікаційний рівень обслуговуючого персоналу,
3) неможливість виключення непередбачених ситуацій,
4) недосконалість техніки.

Компроміс при ухваленні рішення характеризується:
1) встановленням консенсусу в результаті суперечки двох співробітників,
2) прийняттям рішення аудитивно, що враховує думки всіх зацікавлених сторін,
3) зменшенням вигоди в одній області з метою зменшення небажаних наслідків в іншій,
4) зменшенням вигоди.

«Соціотехнічна система» організації з високою технологією виробництва – це:
1) загальна комп’ютеризація виробництва,
2) розвиток соціальної сфери,
3) інтегрування персоналу і технології, делегування відповідальності за кінцевий результат,
4) професійне зростання працівників.

Метою планування діяльності організації є
1) обґрунтування витрат,
2) обґрунтування термінів,
3) визначення цілей, сил і засобів,
4) обґрунтування чисельності працівників.

Основна відмінність відкритої системи від закритої полягає в:
1) відсутності упорядкованої взаємодії між окремими підсистемами,
2) наявності взаємодії окремих підсистем із зовнішнім світом,
3) наявності взаємодії із зовнішнім середовищем,
4) замкнутості елементів системи самих на себе.



До категорії «внутрішньої винагороди» відноситься:
1) зарплата,
2) кар’єра,
3) сама робота,
4) визнання оточення.

Основним правилом при визначенні рівня зарплати є:
1) визначений законом мінімальний рівень,
2) визначена штатним розкладом ставка,
3) абсолютно точне і об’єктне визначення характеру вкладеної праці та всебічна і об’єктивна її
оцінка,
4) рівень оплати в фірмах конкурентів.

Основним в управлінні за цілями є вироблення цілей:
1) знизу вгору і зверху вниз,
2) знизу вгору,
3) зверху вниз по ланцюгу інстанцій,
4) по матричній схемі.

Визначте основні характеристики зовнішнього середовища для організації:
1) складність і рухливість,
2) взаємозалежність факторів, складність,
3) все перераховане,
4) взаємопов’язаність і невизначеність.

Делегування своїх повноважень іншим керівникам здійснюється:
1) для перевірки кваліфікації робітників,
2) для збереження «групового» стилю роботи,
3) для оптимального рішення комплексної задачі,
4) все перераховане.

Одним із методів розподілу обов’язків в організації за функціональною ознакою є створення:
1) філії підприємства в п'яти містах,
2) цеху на підприємстві з виробництва печива, шоколадних цукерок, карамелі,
3) відділів з виробництва, маркетингу, кадрових, фінансових питань,
4) відділів на підприємстві, рівних за чисельністю.

Технологія безперервного виробництва зазвичай застосовується при виробництві такої продукції як:
1) випуск легкових автомобілів,
2) виробництво військової авіатехніки,
3) переробка нафти, виплавка чавуну,
4) будівництво суден.

До якого типу побудови управління відноситься наступна ситуація: «Будівництво трубопроводу
включає в себе ряд технологічних операцій: підготовчі роботи, земляні роботи (обладнання
траншей), зварювальні роботи (зварювання труб в нитку), ізоляція і укладання трубопроводу в
траншею тощо. Керівництво виробництвом кожного виду робіт покладено на начальника
спеціального будівельного управління. Інформація по кожному процесу надходить керуючому
будівельним трестом, а від нього начальнику управління» ?
1) матрична система управління,
2) функціональна система управління,
3) лінійна система управління,
4) жодна система не підходить.



З точки зору підвищення ефективності комунікації більше значення має наступний зворотний
зв’язок:
1) позитивний,
2) кореляційний,
3) негативний,
4) невизначений.

Економічний механізм менеджменту складається з:
1) управління персоналом, управління виробництвом,
2) внутрішньофірмового управління, управління виробництвом,
3) усього перерахованого,
4) внутрішньофірмового управління, управління персоналом.

Планування дій – це:
1) виявлення причин, які необхідно враховувати для досягнення мети,
2) уточнення ролей,
3) створення наступної ланки між постановкою цілі і програмою її реалізації,
4) оцінка витрат часу для кожної операції.

З перерахованих менеджерів: 1. Генеральний директор і члени правління. 2. Керівники самостійних
органів. 3. Керівники цехів. До вищої ланки управління відносяться:
1) 1, 2,
2) 1,
3) 1, 2, 3,
4) 2.

Поведінка, орієнтована на контроль – це:
1) використання того, що контролери не знають досконально діяльність підпорядкованих їм
співробітників,
2) орієнтування на занижені цілі,
3) дії підлеглих, спрямовані на те, що хоче побачити керівництво при перевірці їх діяльності,
4) орієнтування на завищені цілі.

Термін «прийняти рішення» означає:
1) перебрати всі можливі альтернативи,
2) перебрати кілька альтернатив, що дають найбільш ефективні можливості вирішення проблеми,
3) віддати розпорядження щодо реалізації конкретного плану,
4) віддати розпорядження про вибір можливої альтернативи.

До відомих шкіл в управлінні НЕ відноситься:
1) наукове управління,
2) адміністративне управління,
3) нова економічна політика,
4) людські відносини.

Лінійна організація управління дозволяє сформулювати управлінську структуру, яка є:
1) гнучкою,
2) саморегульованою,
3) стабільною і міцною,
4) все перераховане.



США стали батьківщиною сучасного управління завдяки:
1) відсутності проблем з походженням, національністю,
2) підтримці ідеї освіти для всіх, величезному ринку робочої сили,
3) всьому перерахованому,
4) освіті монополій.

Ключовим фактором будь-якої моделі управління є:
1) засоби виробництва,
2) люди,
3) фінанси,
4) структура управління.

Система контролю якості на сучасному підприємстві в першу чергу повинна спиратися на:
1) жорсткий апарат контролю на виході продукції,
2) оцінку якості продукції робітниками в ході виробничого процесу,
3) чітко визначені норми і допущення для конкретних процесів,
4) перевірку готової продукції.

Метою класичної школи управління було створення:
1) методів нормування праці,
2) умов трудової діяльності працівників,
3) універсальних принципів управління,
4) методів стимулювання продуктивності праці.

Основна відмінність попереднього, поточного і заключного контролю полягає у:
1) обсязі,
2) методах,
3) часі здійснення,
4) обсязі і методах.

Зовнішнє середовище прямого впливу на організацію – це:
1) акціонери, конкуренти, постачальники,
2) все перераховане,
3) споживачі, торговельні підприємства, місцеві органи,
4) урядові органи, місцеві органи.

Процес делегування повноважень включає в себе передачу повноважень від старшого керівника
нижчестоящим керівникам на виконання спеціальних завдань. Яка ситуація властива цьому процесу?
1) передаються повноваження і відповідальність нижчому керівнику,
2) передаються повноваження нижчому керівникові, а всю відповідальність несе тепер старший
керівник,
3) передається відповідальність нижчому керівнику,
4) призначається новий, рівний за рангом керівник і йому передається вся відповідальність.

В документі «Розподіл обов’язків» має міститися:
1) назва посади та відділу, в якому є ця посада,
2) все перераховане,
3) опис виконуваних функцій, обов’язків і прав,
4) характер взаємин з керівництвом, колегами та підлеглими.

«Батьком наукового управління» часто називають:
1) А. Файоля – він опублікував книгу «Загальне і промислове управління», де сформульовані
принципи управління, в тому числі поділ праці і єдність командування,



2) Ф. Тейлора – він намагався обґрунтувати денну норму робочого методами хронометражу і
вивчення його трудових рухів,
3) Френка і Ліліан Гілбертів – вони виділили сімнадцять основних мікрорухів робочих, назвавши їх
терблігамі; а також вони розробили метод аналізу мікрорухів, в основу якого було покладено
кінограм рухів робітника,
4) Г. Ганта – він створив графік, який дозволяв планувати, розподіляти і перевіряти роботу. Цей
графік з'явився попередником системи мережевого планування Перт, в якій нині використовують
ЕОМ. Він же знаменитий своєю системою матеріального стимулювання за виконане завдання.

Методи прямого примусу і страху покарання поступово витісняються методами соціального
примусу через те, що:
1) стало невигідно тримати великий штат співробітників,
2) важко підготувати менеджера, здатного ефективно їх використовувати,
3) механізм примусу перестав забезпечувати розвиток виробництва,
4) робітничий рух домоглося певної захищеності робітників від прямого примусу.

Оптимальним числом підлеглих у конструкторському бюро є:
1) чим більше підлеглих, тим легше працювати,
2) 7-12 осіб,
3) 15-30 чоловік,
4) 3-5 осіб.

Від якого фактора не залежить тип виробничої системи?
1) від ринку,
2) від стратегії маркетингу,
3) від регіональних програм забезпечення зайнятості,
4) від виду продукції.

Найважчий і найдорожчий елемент контролю – це:
1) вибір стандартів,
2) вибір підходящої одиниці виміру,
3) вимір результатів,
4) вибір критеріїв.

Який з неформальних методів прогнозування дозволяє отримувати найбільш цінну інформацію?
1) наочна інформація,
2) письмова інформація,
3) промислове шпигунство,
4) інформація в глобальних мережах.

Технологія дрібносерійного або одиничного виробництва зазвичай застосовується в таких компаніях
як:
1) «Макдональдс»,
2) «Форд»,
3) «Боїнг»,
4) «Шелл».

Організація – це:
1) група людей, об’єднана спільною метою,
2) група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети,
3) група людей, діяльність яких координується,
4) група людей, яка володіє засобами виробництва.



Чи існує управління продуктивною працею?
1) так, управління створює нову вартість,
2) ні, це всього лише нагляд і контроль,
3) так, оскільки цей вид діяльності неминучий при високому рівні спеціалізації виробництва і
покликаний забезпечити цілісність трудового механізму,
4) ні, це всього лише результат суперечності між найманою працею і власником засобів виробництва.

Система контролю в організації зазвичай складається з:
1) попереднього і заключного,
2) поточного та заключного,
3) попереднього, поточного і заключного,
4) тільки з поточного контролю.

Цілі, які можуть бути використані в якості стандартів для контролю відрізняє наступне:
1) високий моральний рівень,
2) використання непрямих проявів,
3) тимчасові рамки, конкретний критерій,
4) тимчасові рамки.

Менеджмент в основному займається системами:
1) закритими і підсистемами закритого типу,
2) закритими,
3) відкритими,
4) закритими і підсистемами відкритого типу.

Якому типу відносин відповідають взаємини майстра і начальника цеху?
1) функціональні відносини,
2) матеріальні відносини,
3) лінійні відносини,
4) відносини управлінського апарату.

Який вид планування використовується у виробничих системах з безперервними технологічними
процесами?
1) поопераційна функціональна схема,
2) фіксована позиційна схема,
3) лінійна потокова схема,
4) поопераційна і позиційна схеми.

З перерахованих пунктів: 1. Вироблення чітких, коротких цілей. 2. Вироблення цілей знизу вгору. 3.
Реалістичний план, шляхи його реалізації, контроль та оцінка результатів і контроль. 4. Коригування
прийнятих планів, оцінка результатів і контроль. До основних стадій управління відносять:
1) 1, 2, 3,
2) 2, 3, 4,
3) 1, 3, 4,
4)1, 2, 3, 4.

Ступені мотивації за Маслоу – це:
1) потреба розвитку і визнання,
2) соціальна потреба і потреба в захищеності,
3) потреба розвитку і визнання, соціальна потреба і потреба в захищеності, основні потреби,
4) основні потреби.

Яка функція не властива процесному підходу до управління за Файолем?



1) планування робіт,
2) організація робіт,
3) незалежність суджень менеджерів за окремими напрямами (програмами),
4) контроль.

На які складові традиційно поділяються завдання організації?
1) робота з людьми,
2) робота з людьми, робота з людьми та інформацією і робота з предметами і з людьми,
3) робота з предметами і людьми,
4) робота з людьми та інформацією.

Яка послідовність пріоритетів дозволить фірмі домогтися успіху:
1) прибуток – люди – продукція,
2) люди – продукція – прибуток,
3) продукція – прибуток – люди,
4) люди – прибуток – продукція.

Що є першочерговою необхідністю успішної роботи співробітника на новому місці?
1) відповідність спеціалізації,
2) справедлива винагорода,
3) соціальна адаптація,
4) перспектива зростання.

Сутність ситуаційного підходу полягає у тому, що:
1) знання методів професійного управління довели свою ефективність; вміння передбачати наслідки
застосовуваних методик і концепцій,
2) необхідне правильне інтерпретування ситуації, визначення найважливіших чинників,
3) все перераховане,
4) застосування способів дії викликають найменший негативний ефект в даній ситуації, з
забезпеченням максимальної ефективності.

Будь-яке підприємство незалежно від його правової форми зобов’язане мати:
1) приміщення, офіс,
2) засоби, обладнання,
3) керівництво,
4) штатних співробітників.

Правило – це:
1) послідовність дій, які слід вжити в конкретній ситуації, що має тенденцію до повторення,
2) саме сформульований досвід минулого,
3) гарантія виконання конкретних дій конкретними способами в специфічній одиничної ситуації,
4) послідовність операцій.

Якими основними рисами повинен володіти такий архетип керуючого як «лідер»?
1) здатність визначити місце збою і прийняти коригуючі заходи,
2) вміння спілкуватися з людьми, здатність розпізнавати потенціал кожної людини і зацікавлювати
його в повному використанні цього потенціалу,
3) бути товариським,
4) уміння вирішувати особистісні конфлікти, які виникають при вольових рішеннях.

Найчастіше вдаються до ротації в:
1) США,
2) Росії,



3) Японії.
4) Англії,

З перерахованих пунктів: 1. Аналіз обстеження рівня заробітної плати. 2. Умови на ринку праці. 3.
Продуктивність і прибутковість організації. Структура заробітної плати визначається за допомогою:
1) 1, 2,
2) 2 і 3,
3) 1, 2, 3,
4) 1 і 3.

Який сенс вкладається в слово «ризик» при прийнятті рішень?
1) ступінь значимості проблеми для загальної діяльності фірми,
2) ступінь впливу неправильно вирішеної проблеми на службове становище керівника,
3) рівень визначеності, з якою можна прогнозувати результат,
4) рівень перевищення своїх повноважень.

Для того, щоб був ефективним контроль, він повинен бути:
1) всеосяжним,
2) постійно діючим,
3) економним,
4) незалежним.

Попереднім контролем фінансових ресурсів організації є
1) баланс,
2) висновок аудиторської організації,
3) бюджет,
4) фінансовий звіт за минулий період часу.

Чому методи прямого примусу і страху покарання витісняються методами соціального примусу?
1) важко підготувати менеджера здатного ефективно їх використовувати,
2) стало невигідно утримувати великий штат співробітників,
3) механізм примусу перестав забезпечувати розвиток виробництва,
4) робітничий рух домігся певної захищеності робітників від прямого примусу.

Яка здатність менеджера, за МакГрегором, призводить до успіху?
1) працездатність,
2) прогнозування людської поведінки,
3) лідерство,
4) прогнозування попиту на продукцію.

У чому полягають особливості кібернетизації щодо автоматизації?
1) використання електронно-обчислювальної техніки в поєднанні з етапами «мозкового штурму» та
експертних оцінок,
2) надання машині здатності мислити,
3) включення в алгоритм етапу використання інтелекту, тобто здатність вирішувати неформалізовані
завдання і знаходити вихід в непередбачених ситуаціях,
4) якісно новий рівень техніки і технології.

Що називається «соціотехнічними системами»?
1) комп’ютери,
2) люди, які беруть участь в процесі виробництва,
3) верстати з програмним керуванням,
4) комп’ютерні системи, що замінюють певне число працівників.



Визначте основні етапи побудови організації?
1) визначення характеру виконуваної роботи,
2) розподіл роботи між окремими позиціями менеджменту,
3) визначення характеру виконуваної роботи, розподіл роботи між окремими позиціями
менеджменту, класифікація позицій менеджменту, побудова на цій основі логічних груп управління,
4) класифікація позицій менеджменту, побудова на цій основі логічних груп управління.

З перерахованих пунктів: 1. Надає керівництву інформацію, необхідну для планування у
майбутньому; 2. Порівняння фактично отриманих і необхідних результатів; 3. Сприяє мотивації
персоналу. До функцій заключного контролю відноситься:
1) 1, 2,
2) 2, 3,
3) 1, 2, 3,
4) Тільки 1.

Які існують аспекти людської змінної в ситуаційному підході до управління?
1) поведінка окремих людей, поведінка людей в групах,
2) характер поведінки керівника, функціонування менеджера в ролі лідера,
3) все перераховане,
4) вплив менеджера на поведінку окремих людей і груп.

Тактика – це:
1) довгострокова стратегія,
2) середньостроковий план, результати проявляються через 3-4 роки,
3) короткострокова стратегія,
4) середньостроковий план, результати проявляються через 1-2 роки.

Основними компонентами моделі комунікації є:
1) об’єкт, суб’єкт, взаємодія,
2) об’єкт, суб’єкт, вплив, зворотний зв’язок,
3) джерело, повідомлення, канал, отримувач,
4) зовнішнє середовище, внутрішнє середовище, взаємодія.

Причиною, з якої потрібна перевірка результату прийнятого рішення, є:
1) перевірка надійності адміністративної структури,
2) по точності реалізації рішення можлива оцінка,
3) якщо рішення хороше, ви будете знати, що робити в аналогічній ситуації; якщо погане – будете
знати, що не слід робити,
4) перевірка надійності експертної структури.

Класична (адміністративна) школа в управлінні ставила собі за мету:
1) розгляд адміністратора як професії,
2) узгодження роботи фінансового апарату на підприємстві з виробництвом і маркетингом,
3) створення універсальних принципів управління,
4) створення нового стилю управління.

Метою контролю є:
1) перевірка виконання плану,
2) збір статистичних відомостей,
3) забезпечення керівництва інформацією для коригування плану,
4) посилення залежності підлеглих.



Яка умова перешкоджає виникненню формальної організації людей (за Бернардом)?
1) здатність спілкуватися,
2) прагнення до свободи дій,
3) досягнення спільної мети,
4) бажання спільних дій.

У чому полягає принцип єдності управління?
1) у будь-якого службовця (працівника) може бути тільки один керівник,
2) повну і абсолютну відповідальність за діяльність всього підприємства повинна нести одна людина,
3) число осіб, які перебувають в ефективному управлінні лімітовано,
4) відповідальність за роботу колективу несе група керівників.

В яких випадках звертаються до якісних методів прогнозування?
1) відсутність можливості отримати інформацію іншими методами,
2) терміни, відведені на розв’язання проблеми, дуже обмежені,
3) нестача інформації, одержуваної кількісними методами прогнозування,
4) при відсутності достатніх коштів на проведення прогнозів.

Відмінною рисою формальної організації є:
1) відсутність єдності в діях її членів,
2) свідома координація дій двох або більше осіб,
3) жорсткий тиск на її членів,
4) наявність посадових інструкцій та приписів.

Приклад впливу через розумну віру – це відношення:
1) робітника з майстром,
2) пацієнта з лікуючим лікарем,
3) селянина і поміщика,
4) підсудного і судді.

Процедура – це:
1) використання досвіду минулого,
2) послідовність конкретних дій, які слід виконувати в одиничної специфічній ситуації,
3) послідовність дій, які слід вжити в конкретній ситуації, що має тенденцію до повторення,
4) гарантоване виконання конкретних дій.

Кінцевою метою менеджменту є
1) розвиток техніко-економічної бази фірми,
2) раціональна організація виробництва,
3) забезпечення прибутковості фірми,
4) підвищення кваліфікації та творчої активності працівника.

Яким чином вплив через страх можна використовувати щодо кваліфікованих працівників?
1) залякування зниженням зарплати,
2) загрозою звільнення,
3) залякуючи можливість обмеження самолюбства,
4) загрозою зниження в посаді.

Найбільш частим джерелом конфліктів при зміні правил і процедур роботи є:
1) небажання людей змінювати сформований характер роботи,
2) обмеження чиїхось інтересів,
3) спосіб, яким керівництво повідомляє про нові правила,
4) неясність мети, яку переслідують ці зміни.



Для яких цілей в процесі прийняття рішень використовується «мозкова атака»?
1) інтенсифікація розумового процесу,
2) аналіз нестандартних рішень,
3) виявлення альтернатив,
4) залучення всіх учасників в процес прийняття рішень.

Яку людину слід вибирати в якості нового співробітника в більшості випадків?
1) людину, яка симпатична керівнику своїми особистісними якостями,
2) людину, що має найкращу кваліфікацію для виконання фактичної роботи на займаній посаді,
3) кандидата, що представляється найбільш підходящим для просування по службі,
4) кандидата, який має великі потенційні можливості.

Чим небезпечне надмірне число підлеглих?
1) дублювання зусиль,
2) розростання бюрократичного апарату,
3) втратою керованості колективу,
4) все перераховане.

Розвитку принципів наукового управління в США сприяло:
1) працьовитість вільних громадян,
2) підтримка Англії,
З) формування великих галузей промисловості та підприємств,
4) опір Франції.

Яка з перерахованих комунікаційних ролей виконує функцію передачі повідомлень в організації?
1) сторож,
2) зв’язковий,
3) лідер думки,
4) космополіт.

У чому, на думку Берхорда, причина виникнення неформальної організації?
1) прагнення людей до хаосу,
2) небажання колективу працювати,
3) необхідність захисту від формальної організації,
4) слабкість формальної організації.

Принцип теорії «Зет» є пріоритетом для підвищення продуктивності праці завдяки:
1) відмові від звільнень,
2) ротації кадрів,
3) участі і керівництва, і працівників у прийнятті рішень, що стосуються їх роботи,
4) націленості на забезпечення добробуту всіх співробітників.

Вищим досягненням школи наукового управління є розробка:
1) методів мотивації праці,
2) методів математичного моделювання,
3) аналізу робочих операцій,
4) способів психологічної сумісності працівників.

Визначте принципи, що лежать в основи менеджменту?
1) єдиноначальність, мотивація, лідерство, зворотний зв’язок,
2) науковість, відповідальність, правильний підбір і розстановка кадрів,
3) все перераховане,
4) економічність, зворотний зв'язок, єдиноначальність, мотивація.



Який вид влади буде найбільш прийнятний в дослідницькій групі з висококваліфікованих фахівців?
1) традиції,
2) харизми,
3) експерта,
4) через страх.

При формуванні структур управління необхідно брати до уваги наступне:
1) скільки може знадобитися рівнів управління, наскільки формальним повинно бути взаємодія,
2) ступінь централізації, чи всі питання має вирішувати вище керівництво,
3) кількість рівнів управління, ступінь формальності їх взаємодії, ступінь централізму, складність
організаційної структури,
4) складність організаційної структури.

Фактори, що впливають на індивідуальну поведінку і успішність діяльності - це:
1) розумові та фізичні здібності, цінності і погляди,
2) продуктивність,
3) все перераховане,
4) цінності і домагання, потреби.

Складовими менеджменту є:
1) стратегічне управління, контроль,
2) оперативне управління,
3) все перераховане,
4) контроль, оперативне управління.

Практика управління виникла:
1) у XX столітті, в ході індустріалізації промисловості,
2) разом з об’єднанням людей в організовані групи, наприклад, племена,
3) разом зі створенням Ф. Тейлором школи управління,
4) разом з виникненням системного підходу.

Що таке «спонукання»?
1) умови, в яких людина змушена здійснювати конкретну діяльність,
2) примус кого-небудь до певної діяльності,
3) відчуття нестачі в чим-небудь, що має певну спрямованість і сконцентроване на досягненні мети
(бажання зробити що-небудь),
4) створення зацікавленості кого-небудь до конкретної діяльності.

До класифікації за типом взаємодії організації з людиною відноситься:
1) традиційна організація,
2) дивізіональна організація,
3) корпоративна організація,
4) матрична організація.

До класифікації за типом взаємодії організації із зовнішнім середовищем відноситься:
1) дивізіональна структура,
2) структура індивідуалістки,
3) органічна структура,
4) корпоративна структура.

До класифікації за типом взаємодії підрозділів в організації належить:
1) механістична структура,



2) корпоративна структура,
3) матрична структура,
4) органічна структура.

Який тип відносин не характерний для корпоративної культури в організації?
1) монополія і стандартизація в діяльності,
2) домінування ієрархічних владних структур,
3) поєднання конкуренції і кооперації в діяльності працівників,
4) принцип більшості або старшинства в прийнятті рішень

Які риси не характерні для механістичного типу організації?
1) вузька спеціалізація в роботі,
2) чіткі права та відповідальність,
3) амбітна відповідальність,
4) ясність в рівнях ієрархії.

Яка найважливіша функція управління?
1) отримання максимального прибутку,
2) мінімізація податкових платежів,
3) створювати умови для подальшого успішного функціонування підприємства,
4) завойовування нових ринків збуту.

Теорія бюрократії Макса Вебера обґрунтовує ефективність розподілу повноважень в організації за
типом:
1) «Матрьошки»,
2) «Квіточки»,
3) «Ялинки»,
4) «Парасольки».

Менеджмент – це наука, що вивчає:
1) ринкові відносини,
2) способи фінансування системи охорони здоров’я,
3) управління інтелектуальними, фінансовими, сировинними і матеріальними ресурсами,
4) структуру ринку.

До організаційних документів не належать:
1) штати установ,
2) порядок і правила діяльності,
3) оголошення про початок розпродажів,
4) статути установ.

До функцій стратегічного рівня управління не належать:
1) проектування організації,
2) прогноз,
3) облік запасів сировини,
4) аналіз динаміки ринку.

До функцій оперативного рівня управління не відноситься:
1) регулювання,
2) облік,
3) проектування структури організації,
4) контроль.



Партисипативність – це:
1) розподіл прибутку в зв’язку з ростом продуктивності,
2) проектування і перепроектування робіт,
3) залучення працівників в аналіз проблем та їх вирішення,
4) метод імітації вироблення управлінських рішень за заданими правилами.

Організаційна структура – це:
1) мистецтво керувати інтелектуальними, фінансовими, сировинним, матеріальними ресурсами,
2) вид людської діяльності, спрямованої на задоволення потреб за допомогою обміну,
3) система управління, яка визначає склад, взаємодію та підпорядкованість її елементів,
4) метод імітації вироблення управлінських рішень за заданими правилами в різних виробничих
ситуаціях.

Однією з основних функцій менеджменту є:
1) спостереження за ходом виробництва,
2) методичне забезпечення прийняття рішень,
3) планування,
4) видання наказів і розпоряджень.

Яка з перерахованих теорій мотивації не відноситься до змістовних теорій:
1) теорія Абрахама Маслоу,
2) модель Портера-Лоулера,
3) теорія Фредеріка Герцберга,
4) теорія МакКлелланда.

Процес спонукання себе та інших до діяльності по досягненню особистих цілей або цілей організації
це:
1) організація,
2) дія,
3) мотивація,
4) координація.

Виконання роботи з примусу або через економічні стимули це:
1) мотивація по статусу,
2) мотивація за результатом,
3) зовнішня мотивація,
4) внутрішня мотивація.

«Приступаючи до виконання тієї чи іншої роботи, людина з певним ступенем імовірності очікує, що
витрачені ним зусилля принесуть необхідний результат, який також з тим або іншим ступенем
ймовірності повинен бути помічений керівником і відповідним чином винагороджений». Дане
положення відповідає:
1) теорії Портера Лоуллера,
2) теорії очікувань Врума,
3) теорії придбаних потреб МакКлелланда,
4) теорії справедливості Адамса.

Змісту якого поняття відповідає наступне визначення – процес цілеспрямованого впливу на об’єкт –
це ?
1) менеджмент,
2) функція менеджменту,
3) управління,
4) зв’язок менеджменту.



Зміст якого поняття відображає таке визначення – особливий вид діяльності, який дозволяє
об’єднати зусилля працівників організації по досягненню спільної мети – це ?
1) управління,
2) функція менеджменту,
3) менеджмент,
4) зв’язок менеджменту.

Зміст якого поняття відображає таке визначення – сукупність прийомів методів і засобів здійснення
управління – це ?
1) функція менеджменту,
2) управління,
3) менеджмент,
4) зв’язок менеджменту.

Зміст якого поняття відображає таке визначення – вид управлінської діяльності, який
характеризується однорідністю цілей, дій чи об'єктів їх застосування – це ?
1) менеджмент,
2) метод менеджменту
3) функція менеджменту,
4) зв’язок менеджменту.

Якому поняттю відповідає наступне визначення – спосіб впливу на об'єкт управління – це…
1) менеджмент,
2) функція менеджменту,
3) метод менеджменту,
4) зв’язок менеджменту.

У системі управління організацією – суб’єкт управління – це…
1) керуюча підсистема,
2) зв’язкова підсистема,
3) керована підсистема,
4) змінена система.

У системі управління організацією – об’єкт управління – це…
1) керована підсистема,
2) зв’язкова підсистема,
3) керуюча підсистема,
4) пряма система.

У якому вигляді може бути реалізовано в процесі управління керуючий вплив ?
1) звіт,
2) зміст,
3) наказ, розпорядження, вказівка,
4) дані контролю.

У якому вигляді може бути реалізована в процесі управління зворотний зв’язок ?
1) наказ, розпорядження, вказівка,
2) план, завдання,
3) дані контролю,
4) зміст.



Що є результатом діяльності об’єкта управління ?
1) інформація,
2) функція управління,
3) готова продукція організації,
4) управлінське рішення.

Що є предметом праці працівників управління?
1) сировина , матеріали,
2) готова продукція,
3) інформація,
4) ресурси.

Що таке організаційне управління?
1) управління виробничими процесами,
2) управління технологічними процесами,
3) управління людьми,
4) функція управління.

На які зміни реагує менеджмент як система гнучкого управління?
1) у зовнішньому середовищі,
2) у внутрішньому середовищі,
3) у зовнішньому і внутрішньому середовищі,
4) не реагує.

Що з нижче перерахованого прийнято вважати елементами внутрішнього середовища організації?
1) ресурси,
2) методи вирішення управлінських завдань,
3) персонал,
4) функції персоналу,

Чи відбуваються зміни в елементах внутрішнього середовища організації в процесі її
функціонування?
1) відбуваються лише в окремих елементах,
2) не відбуваються,
3) відбуваються,
4) частково.

Що впливає на процес прийняття рішень в організації?
1) рішення залежать тільки від осіб , які приймають рішення,
2) стан міжнародного середовища,
3) стан зовнішнього середовища,
4) внутрішній стан.

Які функції менеджменту відображають процес поділу управлінської праці?
1) загальні
2) сполучні
3) специфічні
4) соціально-психологічні

Які з нижче перерахованих функцій відносяться до специфічних функцій управління?
1) мотивація,
2) комунікаційні,
3) організація праці,



4) переробка.

Які функції забезпечують координацію дій підлеглих керівникові осіб і підрозділів?
1) планування,
2) мотивація,
3) організація,
4) контроль.

Які з перерахованих функцій менеджменту базуються на потребах та інтересах працівників?
1) планування,
2) організація,
3) мотивація,
4) контроль.

Які з перерахованих функцій менеджменту дозволяють виявити відхилення, що виникають в процесі
функціонування організації?
1) планування,
2) організація,
3) контроль,
4) мотивація.

Для чого призначена організаційна структура управління?
1) для встановлення цілей організації,
2) для забезпечення єдності дії всіх елементів організації,
3) для стимулювання дій працівників організації,
4) для встановлення функцій управління.

Що являє собою рівень управління?
1) вид відповідальності,
2) форма керівництва,
3) ступінь підпорядкованості та відповідальності,
4) форма підпорядкованості.

Що являє собою управління?
1) ступінь підпорядкованості та відповідальності,
2) осередок, що виконує одну із загальних функцій менеджменту,
3) відокремлену частину структури,
4) функції.

Що характеризують лінійні вертикальні зв’язки організаційної структури?
1) наявність спільно розв’язуваних ланками завдань,
2) підпорядкованість в рамках певної функції,
3) підпорядкованість і відповідальність з усіх питань,
4) підпорядкованість в рамках питання.

Що характеризують функціональні вертикальні зв’язки організаційної структури управління?
1) наявність спільно розв'язуваних ланками завдань,
2) підпорядкованість і відповідальність з усіх питань,
3) підпорядкованість у рамках певної функції,
4) підпорядкованість в рамках питання.

Що характеризують горизонтальні зв’язки організаційної структури управління?
1) підпорядкованість в рамках певної функції,



2) підпорядкованість і відповідальність з усіх питань,
3) наявність спільно розв'язуваних ланками завдань,
4) підпорядкованість у владі.

Які специфічні функції виконують лінійні керівники?
1) загальне керівництво,
2) оперативне управління,
3) техніко-економічне планування та прогнозування,
4) організацію праці та заробітної плати.

Які специфічні функції виконують лінійні ланки структури?
1) оперативне управління,
2) техніко-економічне планування та прогнозування,
3) загальне керівництво,
4) організацію праці та заробітної плати.

Які типові організаційні структури слід віднести до структур органічного типу?
1) лінійно-штабні,
2) лінійно-функціональні,
3) матричні.
4) дивізіональні,

Що являє собою норма керованості?
1) регламент,
2) наказ,
3) організаційний норматив,
4) технологічний норматив.

Що являє собою «Положення про відділ»?
1) технологічний норматив,
2) наказ,
3) регламентуючий документ,
4) організаційний норматив.

Що характеризує стиль керівництва?
1) схему підпорядкованості та відповідальності,
2) форму взаємин керівників і підлеглих,
3) зв'язок кооперації і координації,
4) підлеглість.

Інструментом яких методів менеджменту є стиль керівництва?
1) економічних,
2) адміністративних,
3) соціально-психологічних,
4) правових.

Що відображено в «управлінській решітці Блейка - Моутон»?
1) матрична структура,
2) зв’язок між ланками структури,
3) стиль керівництва,
4) табличний підхід.



Якою функцією менеджменту є делегування повноважень?
1) загальною,
2) специфічною,
3) соціально-психологічною,
4) сполучною.

Що являє собою делегування повноважень?
1) передачу повноважень і відповідальності,
2) передачу відповідальності,
3) передачу повноважень,
4) передачу влади.

В якій зі шкіл менеджменту були вперше виділені управлінські функції?
1) школа людських відносин і школа поведінкових наук,
2) адміністративна або класична школа управління,
3) школа наукового управління,
4) школа науки управління або математична школа управління.

Принципи управління вперше були сформульовані у:
1) школі людських відносин і школі поведінкових наук,
2) школі наукового управління,
3) адміністративній або класичній школі управління,
4) школі науки управління або математичній школі управління.

В якій зі шкіл менеджменту були вперше використані прийоми управління міжособистісними
відносинами?
1) школа наукового управління,
2) адміністративна або класична школа управління,
3) школа людських відносин і школа поведінкових наук,
4) школа науки управління або математична школа управління.

В самоменеджменті для планування робочого часу менеджера використовується:
1) метод «Дельфі»,
2) метод «Дерева цілей»,
3) метод «Альпи»,
4) метод «Темпу».

Причиною, яка спонукає людей вступати до неформальних груп,є:
1) опір змінам,
2) несанкціоноване встановлення виробничих норм,
3) спілкування,
4) всі відповіді вірні.

Розподіл на окремі елементи та блоки за видами товарів та послуг, групами споживачів,
географічними регіонами відбувається у:
1) лінійній структурі управління
2) функціональній структурі управління
3) дивізіональній структурі управління
4) програмно-цільовій структурі управління

Завдання з реалізації зовнішніх можливостей за рахунок сильних сторін організації формуються у
наступному розділі матриці SWOT–аналізу:
1) поле “слабкість і загрози”



2) поле “сила і загрози”
3) поле “сила і можливості”
4) поле “слабкість і можливості”

Моделлю, в межах якої використовуються символи для опису властивостей та характеристик об’єкта,
є:
1) аналогова
2) математична
3) фізична
4) всі названі типи моделей

Суть функції мотивації визначається як:
1) можливість визначити регламент діяльності;
2) спонукання працівника до діяльності;
3) коректування діяльності;
4) необхідність координації управлінських процесів.

Сутність поняття «процесний підхід» визначається наступним чином:
1) підхід у керуванні, у якому організація складається із взаємозалежних підсистем, а сама є
відкритою системою, взаємодіючої із зовнішнім середовищем
2) керування з урахуванням обставин, у яких в даний момент перебуває підприємство
3) керування є процесом, що складається із серії безупинних і взаємозалежних за цілями дій
4) підхід у керуванні, за якого враховується закордонний досвід

Поняття «системний підхід» визначається як:
1) керування з урахуванням обставин, у яких на даний момент перебуває підприємство
2) керування є процесом, що складається із серії безперервних і взаємозалежних за цілями дій
3) підхід в менеджменті, у якому організація складається із взаємозалежних підсистем, а сама є
відкритою системою, взаємодіючю із зовнішнім середовищем
4) підхід у керуванні, за якого враховується закордонний досвід

Вертикальний розподіл праці приводить до:
1) спеціалізації управлінської праці
2) розподілу функцій управління
3) створення рівнів управління;
4) інноваційної спрямованості

Відокремлення роботи з координації дій від самих дій – це:
1) горизонтальний розподіл праці;
2) процес управління організацією;
3) вертикальний розподіл праці.
4) процес мотивації

Характерними рисами складної організації є:
1) невелика кількість рівнів управління
2) наявність рівнів управління
3) велика кількість рівнів управління
4) відсутність рівнів управління

Суть функції регулювання полягає у:
1) визначенні регламенту діяльності;
2) спонуканні працівників до діяльності;
3) коректуванні діяльності



4) департаменталізації

Менеджмент відноситься до наступного виду управління:
1) управління державою
2) управління людьми в процесі суспільного виробництва
3) управління мотиваційними процесами
4) управління за цілями

Ловер-менеджмент означає:
1) управління найвищої ланки
2) управління вищої ланки
3) управління нижчої ланки
4) управління середньої ланки

Топ-менеджмент означає:
1) управління найнижчої ланки;
2) управління середньої ланки;
3) управління вищої ланки;
4) управління нижчої ланки.

Мідл-менеджмент означає:
1) управління найвищої ланки;
2) управління вищої ланки;
3) управління середньої ланки;
4) управління нижчої ланки.

„Кожен з видів організаційної діяльності, направлений на досягнення однієї й тієї самої цілі, має
спрямовуватися одним менеджером з використанням одного плану” – це характеристика принципу:
1) рівності;
2) єдності керівництва;
3) єдності спрямування;
4) централізації.

Батьком менеджменту вважають:
1) А. Сміта;
2) А. Файоля.
3) Ф. Тейлора;
4) Г. Форда;

„Рух за гуманні стосунки” на підприємстві заснував:
1) Ф. Тейлор;
2) Е. Мейо;
3) Г. Гант;
4) А. Файоль.

Групу людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети або спільних
цілей, називають:
1) працівниками;
2) підприємцями;
3) організацією;
4) менеджерами.



Одним із видів розподілу праці є:
1) довільний;
2) справедливий;
3) горизонтальний;
4) діагональний.

Серед видів розподілу праці розрізняють:
1) довільний;
2) пропорційний;
3) вертикальний;
4) діагональний.

Одним із основних видів ресурсів є:
1) адміністративні ресурси;
2) поточні ресурси;
3) фізичні ресурси,
4) побутові ресурси.

Серед основних видів ресурсів виділяють:
1) побутові ресурси;
2) економічні ресурси;
3) інформаційні ресурси;
4) адміністративні ресурси.

До основних видів ресурсів належать:
1) поточні ресурси;
2) економічні ресурси;
3) фінансові ресурси.
4) побутові ресурси;

Основними видами ресурсів в менеджменті є:
1) побутові ресурси;
2) економічні ресурси;
3) людські ресурси;
4) адміністративні ресурси.

Серед ролей менеджера в організації виділяють:
1) не пов’язані з прийняттям рішень;
2) особистісні;
3) міжособистісні;
4) громадські.

Виділяють наступні ролі менеджера в організації:
1) не пов’язані з прийняттям рішень;
2) особистісні;
3) пов’язані з прийняттям рішень;
4) громадські.

До ролей менеджера в організації відносяться:
1) не пов’язані з прийняттям рішень;
2) громадські;
3) інформаційні,
4) особистісні.



Якість, необхідна успішному менеджеру:
1) художня здібність;
2) фінансова здібність;
3) діагностична здібність;
4) конфліктність.

Успішному менеджеру необхідна наступна якість:
1) художня здібність;
2) фінансова здібність;
3) технічна здібність;
4) конфліктність.

Серед якостей, необхідних успішному менеджеру, виділяють:
1) художню здібність;
2) фінансову здібність;
3) здатність взаємодіяти з людьми;
4) конфліктність.

Серед виділених А. Файолем груп операцій, що зустрічаються на підприємствах, можна назвати:
1) економічні операції;
2) практичні операції;
3) фінансові операції;
4) поточні операції.

З-поміж виділених А. Файолем груп операцій, які зустрічаються на підприємствах, можна назвати:
1) економічні операції;
2) поточні операції;
3) облікові операції;
4) практичні операції.

Однією із виділених А. Файолем груп операцій, що зустрічаються на підприємствах, є:
1) економічні операції;
2) практичні операції;
3) комерційні операції;
4) поточні операції.

Серед найбільш відомих представників кількісної школи в менеджменті слід назвати:
1) А. Маслоу;
2) Д. Вудворд;
3) Д. Муні;
4) Ф. Лоурі.

Представником кількісної школи в менеджменті є:
1) Д. Муні;
2) Д. Томпсон;
3) А. Маслоу;
4) Ф. Лоурі.

Одним із представників кількісної школи в менеджменті є:
1) Ф. Лоурі;
2) Н. Лоуренс,
3) Д. Муні;
4) А. Маслоу.



Одним із припущень теорії Х є:
1) люди творчі у вирішенні організаційних проблем;
2) люди не люблять працювати і намагаються уникнути роботи;
3) люди надають перевагу тому, щоб керувати;
4) люди внутрішньо мотивовані, щоб досягти поставлених цілей.

Серед припущень теорії Х можна назвати наступне:
1) люди творчі у вирішенні організаційних проблем;
2) люди надають перевагу тому, щоб ними керували;
3) люди люблять працювати і не намагаються уникнути роботи;
4) люди внутрішньо мотивовані, щоб досягти поставлених цілей.

Одним із припущень теорії Y є:
1) люди не виявляють творчості у вирішенні організаційних проблем;
2) люди внутрішньо мотивовані, щоб досягти поставлених цілей,
3) люди надають перевагу тому, щоб ними керували;
4) люди не люблять працювати і намагаються уникнути роботи.

Серед припущень теорії Y можна назвати наступне:
1) люди не люблять працювати і намагаються уникнути роботи;
2) люди творчі у вирішенні організаційних проблем;
3) люди надають перевагу тому, щоб ними керували;
4) люди внутрішньо не мотивовані, щоб досягти поставлених цілей.

Рішення, які передбачають структурованість і повторюваність через певні проміжки часу,
вважаються:
1) структурованими;
2) регулярними;
3) програмованими;
4) неструктурованими.

Нейтральним чи тимчасовим вирішенням проблеми, яке умовно задовольняє на даному етапі всі
сторони конфлікту, є:
1) рішення;
2) контролінг;
3) компроміс;
4) компенсація.

Першим етапом раціонального ухвалення рішення є:
1) визначення варіантів;
2) оцінка результатів;
3) виявлення потреби у рішенні;
4) вибір оптимального варіанта.

Серед форм рішень виділяють:
1) індивідуальні;
2) управлінські;
3) письмові;
4) групові.

Однією із форм рішень є:
1) індивідуальна;



2) миттєва;
3) усна;
4) групова.

Визначення суті поняття «ситуаційний підхід»:
1) підхід у керуванні, у якому організація складається із взаємозалежних підсистем, а сама є
відкритою системою, взаємодіючої із зовнішнім середовищем
2) керування є процесом, що складається із серії безперервних і взаємозалежних по цілям дій
3) керування з урахуванням обставин, у яких в даний момент перебуває підприємство
4) підхід у керуванні, за якого враховується закордонний досвід

До якісних методів обґрунтування управлінських рішень відносять:
1) каузальне моделювання;
2) аналіз минулих досягнень;
3) метод експертних оцінок;
4) метод дерева рішень.

Серед якісних методів обґрунтування управлінських рішень виділяють:
1) каузальне моделювання;
2) теорію ігор;
3) опитування відповідних осіб,
4) аналіз минулих досягнень.

Менеджер, який ухвалює рішення, стикається з умовами:
1) змінними;
2) постійними;
3) невизначеності,
4) плинними.

Умови, з якими стикається менеджер, що ухвалює рішення:
1) змінні;
2) постійні;
3) визначеності;
4) плинні.

Менеджер, що ухвалює рішення, стикається з умовами:
1) змінними;
2) постійними;
3) ризику;
4) плинними.

До кількісних методів обґрунтування управлінських рішень відноситься:
1) метод експертних оцінок;
2) метод більшості;
3) каузальне моделювання;
4) опитування відповідних осіб.

Серед кількісних методів обґрунтування управлінських рішень виділяють:
1) метод експертних оцінок;
2) метод колективного блокноту;
3) аналіз минулих досягнень;
4) опитування відповідних осіб.



Якщо невизначеність ситуації обумовлена свідомими діями розумного супротивника,
використовується:
1) метод платіжної матриці;
2) метод дерева рішень;
3) метод теорії ігор;
4) аналітичний метод.

Теоретико-ігрові методи використовують для обґрунтування рішень в умовах:
1) ризику;
2) стабільності;
3) невизначеності,
4) визначеності.

Критерій песимізму можна представити так:
1) max(max Rij);
2) min(max Rij);
3) max(min Rij);
4) min(min Rij).

Дерево рішень містить наступні поля:
1) поле можливостей, поле дій, поле ймовірностей подій;
2) поле компонентів, поле можливостей, поле дій;
3) поле дій, поле ймовірностей подій, поле можливих наслідків;
4) поле неможливих подій, поле ймовірностей подій, поле можливих наслідків.

Методи обґрунтування управлінських рішень поділяють на:
1) статистичні, якісні;
2) аналітичні, кількісні;
3) якісні, кількісні;
4) кількісні, періодичні.

Для розв’язку задач теорії статистичних рішень використовують критерії:
1) ризику, оптимізму, песимізму;
2) коефіцієнта песимізму, жалю, оптимізму;
3) жалю, песимізму, коефіцієнта оптимізму;
4) радості, жалю, песимізму.

Критерій оптимізму можна представити так:
1) Rij - (min Rij);
2) min(max Rij);
3) max(max Rij),
4) max(min Rij).

Короткострокові плани в організації складаються на період:
1) до 6 місяців;
2) 3-5 років;
3) до 1 року;
4) 1-3 років.

Одним із способів встановлення цілей та оцінки діяльності керівників є:
1) визначення бізнес-одиниць;
2) стратегічне планування;
3) управління за цілями;



4) SWOT- аналіз.

Генеральною довгостроковою програмою дій та порядком розподілу пріоритетів і ресурсів
організації для досягнення її цілей є:
1) планування;
2) місія;
3) стратегія,
4) тактика.

Виділяють наступні основні рівні стратегій:
1) індивідуальна стратегія, стратегія бізнесу та функціональна стратегія;
2) групова стратегія, стратегія бізнесу та функціональна стратегія;
3) загальнокорпоративна, функціональна стратегія та стратегія бізнесу;
4) фінансова, загальнокорпоративна стратегія та стратегія бізнесу

До етапів процесу стратегічного планування можна віднести:
1) планування реалізації стратегії;
2) аналіз минулих досягнень;
3) визначення цілей організації;
4) управління за цілями

Серед етапів процесу стратегічного планування слід назвати:
1) планування реалізації стратегії;
2) аналіз минулих досягнень;
3) зовнішній аналіз;
4) управління за цілями

З-поміж етапів процесу стратегічного планування відзначають:
1) аналіз минулих досягнень;
2) планування реалізації стратегії;
3) встановлення місії організації;
4) управління за цілями

SWOT - абревіатура 4-ох англійських слів, які означають:
1) визначеність, слабкість, можливості, сила;
2) постійність, сила, ймовірності, можливості;
3) слабкість, можливості, сила, загрози;
4) турботи, слабкість, загрози, постійність

Довгострокові плани в менеджменті складаються на період:
1) понад 10 років;
2) понад 5 років;
3) 3-5 років;
4) 1-3 років

У випадках, коли організація залишає певні ринки, або перепрофілює виробництво,
використовується:
1) стратегія стабільності;
2) довгострокова стратегія;
3) реструктивна стратегія;
4) стратегія зростання

Якості, яких не вистачає організації проти успішних конкурентів – це…



1) загрози;
2) можливості;
3) слабкі сторони;
4) ризики.

Короткостроковими планами, які у сукупності забезпечують реалізацію стратегічних планів, є:
1) одноразові плани;
2) плани, що не повторюються;
3) тактичні плани;
4) плани, що повторюються.

Плани впровадження стратегії поділяють на:
1) одноразові, тактичні плани та плани, що не повторюються;
2) багаторазові, тактичні та стратегічні плани;
3) одноразові, тактичні плани та плани, що повторюються;
4) стратегічні, одноразові та тактичні плани

Загальнокорпоративна стратегія складається з:
1) корпоративної та якісної стратегії, стратегій стабільності та зростання;
2) стратегії зростання, аналітичної, корпоративної та реструктивної стратегії;
3) комбінованої та реструктивної стратегії, стратегій стабільності та зростання;
4) кількісної, комбінованої та реструктивної стратегії, стратегії стабільності

Основними елементами, з яких складається стратегія є:
1) поле можливих наслідків, сфера стратегії, розподіл ресурсів та конкурентні переваги;
2) поле стратегії, функціональна стратегія, конкурентні переваги та сфера стратегії;
3) розподіл ресурсів, конкурентні переваги, сфера стратегії та синергія;
4) стратегія бізнесу, розподіл ресурсів, конкурентні переваги та синергія

Концепцію ідеальної бюрократії сформулював:
1) А.Файоль;
2) М.Вебер;
3) Е. Мейо;
4) А. Сміт

До методів оцінки варіантів і вибору найкращого рішення не належить:
1) дерево рішень;
2) теорія черг;
3) платіжна матриця,
4) морфологічний аналіз.

До методів реалізації рішення не належить:
1) дерево рішень;
2) теорія ігор;
3) факторний аналіз;
4) мережний графік.

Для здійснення процесу комунікацій непотрібна наявність:
1) каналу комунікації;
2) повідомлення;
3) емпатії
4) мінімум двох чоловік;



В процесі здійснення процесу комунікацій непотрібно враховувати:
1) наявність каналу комунікації;
2) наявність повідомлення;
3) швидкість комунікаційного потоку;
4) наявність мінімум двох чоловік;

До класифікації потреб Д. МакКлелланда не відносять потреби:
1) в успіху;
2) у владі;
3) у безпеці;
4) у приналежності

Менеджер відрізняється від підприємця тим, що він:
1) ризикує власним капіталом;
2) переважно працює у внутрішньому середовищі;
3) найманий управляючий;
4) переважно працює з зовнішньою середою.

В процесі комунікації отримувач інформації переводить символи відправника в свої думки на етапі:
1) зародження ідеї
2) кодування
3) декодування
4) передача

Аналіз зовнішнього середовища організації направлений на:
1) визначення сильних сторін організації
2) виявлення слабких сторін організації
3) виявлення зовнішніх можливостей та загроз
4) всі відповіді вірні

Управлінське обстеження внутрішнього середовища організації направлене на:
1) визначення можливостей організації
2) визначення зовнішніх загроз організації
3) визначення сильних та слабких сторін організації
4) всі відповіді вірні

Характеристикою неформальної організації є:
1) почуття належності
2) симпатія
3) соціальний контроль
4) спілкування

У якої з наведених структур основним недоліком можна вважати подвійну підпорядкованість
виконавців?
1) лінійна
2) дивізіональна
3) матрична
4) функціональна

У відношенні до яких видів ресурсів не застосовується попередній контроль?
1) людські ресурси
2) матеріальні ресурси
3) до всіх застосовується



4) фінансові ресурси

У чому полягає призначення контролю?
1) ліквідувати невизначеність у діяльності організації
2) запобігати виникненню кризових ситуацій
3) всі відповіді вірні
4) сприяти ефективній мотивації

У чому полягає основна особливість поточного контролю.
1) здійснюється за допомогою експертів
2) здійснюється по жорстко регламентованій процедурі
3) здійснюється в ході виконання роботи
4) здійснюється за короткий проміжок часу

У чому відмінність раціональних рішень і рішень заснованих на судженнях:
1) рішення засновані на судженнях, мають тільки одну альтернативу, а раціональний підхід дозволяє
будь-яке питання вирішити об’єктивно
2) рішення, засновані на судженнях, приймається тільки на основі судження, що воно правильне, а
раціональний підхід дозволяє знайти єдиноправильне рішення на будь-яке питання
3) рішення, засновані на судженнях, приймається тільки на основі судження, що воно правильне, а
раціональний підхід дозволяє будь-яке питання вирішити об’єктивно.
4) рішення, засновані на судженнях, дозволяють будь-яке питання вирішити об’єктивно, а за
раціонального підходу рішення вважається вірним тільки на основі переконання, що воно правильне

Ухвалення управлінського рішення – це::
1) колективне обговорення проблем;
2) моделювання та програмування;
3) вибір однієї з кількох можливих альтернатив;
4) результат послідовних кроків, що сприяють вирішенню проблеми.

Структура організації відображає:
1) горизонтальний розподіл праці – закріплення певної праці за спеціалістами служб або підрозділів,
2) взаємовідносини рівнів управління та видів робіт, закріплених за підрозділами,
3) всі відповіді вірні,
4) функціональні обов’язки, закріплені за кожним керівником, і визначені їм повноваження.

Прийняття управлінських рішень це:
1) максимілізація прибутку;
2) досягнення місії фірми;
3) вибір оптимального рішення з декількох альтернатив;
4) зростання іміджу фірми.

Підвищенню ефективності комунікацій сприяє:
1) спрощення мови повідомлення;
2) вибіркове сприйняття;
3) регулювання інформаційних потоків;
4) фільтрація;

Ефективність комунікацій підвищується завдяки:
1) спрощенню мови повідомлення;
2) вибірковому сприйняттю;
3) використанню емпатії;
4) фільтрації.
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