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Яке визначення найбільш точно передає суть предмета е кономічної теорії?
1. Наука про економічні відносини людей щодо раціонального використання обмежених ресурсів для найбільш повного
задоволення своїх потреб
2. Наука про сус пільство на різних стадіях його розвит ку
3. Наука про управління підприємст вами для досягнення максимальної ефе ктивності їх функціонування
4. Наука про вибір е фективної державної політики для вирішення актуальних соціально-економічних проблем
5. Немає правильної відповіді
Економічні закони відображають:
1. Істотні, стійкі, такі, що повторюються, внутрішні причинно-наслідкові зв’язки і залежності реальних економічних явищ і
процесів
2. Взаємодію сил природи
3. Ста влення людей до сил природи
4. Супере чності між продуктивними сила ми і виробничими відносинами
5. Немає правильної відповіді

Що є умовою виникнення і відтворення потреб?
1. Взаємодіюче функціонування процесів виробництва і споживання
2. Суспільна свідомість
3. Сфера с поживання
4. Сфера виробництва
5. Немає правильної відповіді
Що найбільш повно визначає власність як економічну категорію?
1. Відносини між людь ми щодо привласнення засобів та ре зульт атів виробництва
2. Ста влення людини до природних ре сурсів
3. Ста влення людини до засобів виробництва
4. Ста влення людини до продукт ивних сил суспільства
5. Немає правильної відповіді
Яке визначення найповніш е характеризує поняття “зміш ана економіка”?
1. Економічна система, що базується на різних формах власності та ринковому і де ржавному регулюванні економіки
2. Економіка перехідного пе ріоду
3. Наявність різних типів соціаль но-економічного прогресу
4. Багатоукладна економіка
5. Немає правильної відповіді
У чому полягає соціально-економічний зміст перехідної економіки?
1. Перехід від одержавленої адміністративно-командної до соціально- орієнтованої ринкової економіки
2. Перехід від переважно ремісничого до машинного виробництва
3. Індуст ріалізація сільс ькогосподарського виробництва
4. Подолання автократичного характеру націона льної економіки
5. Немає правильної відповіді
Що найбільш повно характеризує суспільний характер виробництва?
1. Зв’язки і кооперування всіх економічних суб’єктів у процесі виробництва матеріа льних і духовних благ
2. Безпосередні та опосередковані зв’язки між підприємствами матеріаль ного виробництва
3. Виробництво, розподіл і обмін засобів виробництва
4. Суспільна діяльність, спрямована на задоволення духовних потреб людини
5. Немає правильної відповіді
Що не можна віднести до показників економічної ефективності суспільного виробницт ва?
1. Абсолютний приріст суспільного продукту
2. Мат еріаломісткість продукції
3. Продуктивність праці
4. Фондовіддачу
5. Немає правильної відповіді
Яке визначення найбільш точно відображає суть товарного виробництва ?
1. Виробництво продуктів для обміну шляхом купівлі-продажу
2. Виробництво продуктів для спожива ння іншими
3. Створення на йефе ктивніших форм та с пособів поєднання факторів виробництва
4. Переробка природних предметів праці для надання їм властивост ей, які задоволь няють потреби людини
5. Немає правильної відповіді
Які умови необхідні для виникнення і функціонування товарного виробництва?
1. Виникне ння і поглиблення суспільного поділу праці та економічна відокремленість виробників
2. Створення нових методів виробницт ва сільськогосподарських продуктів
3. Зростання чисельності населення
4. Покращання використання засобів виробництва
5. Немає правильної відповіді
Що є об’єктивною причиною виникнення грошей?
1. Історичний розвиток товарного виробництва і обміну
2. Наявність де ржави
3. Суспільний поділ праці
4. Посилення взаємозв’язків суб’єктів господарської діяльності
5. Немає правильної відповіді
Що безпосередньо не впливає на кількість грошей в обігу?
1. Золотовалютний запас націона льного банку
2. Фізичний обсяг товарної маси
3. Швидкіс ть обігу грошової одиниці
4. Зміна товарних цін
5. Немає правильної відповіді
Що є узагальненою причиною інфляції?
1. Порушення відтворювальних пропорцій в економіці та законів грошового обігу
2. Постійне зроста ння заробітної плати
3. Відсутність вільного обміну паперових грошей на золото
4. Надмірна інтернаціоналізація господарських зв’язків країни
5. Немає правильної відповіді
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Конвертованістю валюти є:
1. Спроможність вільного обміну національної валюти на інші іноземні валюти
2. Вст ановлення ціни на золото в національній валюті
3. Вільний обмін паперових грошей на золото
4. Лібера лізація зовнішньоекономічної діяльнос ті
5. Немає правильної відповіді
Яке з наведених понять характеризує збільшення купівельної спроможності грошей?
1. Дефляція
2. Інфляція
3. Нуліфікація
4. Конвертація
5. Немає правильної відповіді
Що найбільш повно визначає сутніст ь ринкового господарства?
1. Сфера това рного та грошового обігу
2. Сукупність підрозділів збуту та постачання виробничих підприємс тв
3. Невід’ємний компонент товарного виробництва й обігу
4. Сукупність торговельно-посередницьких підприємст в
5. Немає правильної відповіді
Що найбільш повно характеризує вит рати виробництва
1. Вартість усіх витрачених ресурсів на виробництво відповідних товарів
2. Виробниче споживання предметів праці при створенні товарної продукції
3. Амортизація засобів праці у процесах їх виробничого споживання
4. Витрати на наймання робітників та менеджерів
5. Немає правильної відповіді
Оборот капіталу – це:
1. Повернення вартості авансованого капіталу до його власника у грошовій формі
2. Отриманні прибутку в розмірі, що дорівнює вартості авансованого капіталу
3. Перетворення товару на гроші та навпаки
4. Процес руху капіталу, коли він водночас пере буває у всіх його функціональних формах і приносить прибут ок власнику
5. Немає правильної відповіді
За якою ознакою поділяють капітал на основний і оборот ний?
1. За швидкіст ю руху різних матеріалізованих частин ка піталу та способами переносу їх ва ртості на створюваний продукт
2. За сферою функціонува ння капіталу
3. За величиною вартості капіталу
4. За різновидами створюваної продукції
5. Немає правильної відповіді
Що характеризує моральне зношува ння основного капіталу?
1. Старіння якіс но-функціональних параметрів та втрата частини вартості засобів праці внаслідок НТП
2. Р уйнування елементів основного ка піталу під впливом сил природи
3. Втрата фізичних якосте й засобів виробництва у процесі експлуатації
4. Вихід з ладу деяких приладів внаслідок виробничої аварії
5. Немає правильної відповіді
Школа упра вління, що прагне використовуват и у науці управління методи і інструме нт арій точних наук – це:
1. адміністративна ш кола
2. школа кількісного підходу до управління
3. школа наукового управління
4. дискретна ш кола
5. школа раціонального управління
Основоположником школи адміністративного управління є:
1. Файоль
2. Тейлор
3. Вебер
4. Мейо
5. Немає правильної відповіді
Основні положення школи раціональної бюрократії розроблені:
1. Файоль
2. Тейлор
3. Вебер
4. Мейо
5. Немає правильної відповіді
До осно вних хар ак теристик б юро кр атії,
сф орм ульованих М . Вебер ом , належ ать:
1 . ко мпетентні сть ко жного б юро кратич ного р ів ня
ч ітко реглам ентов ана, тоб то заф іксов ана но рм ативно
2 . і єрар хія ор ганіз ації б ю ро кратич ної струк тур и
з асновуєтьс я на тверд о встановл ених пр инципах
по садово ї су бо р динаці ї
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3. у ся фо р мальна внутріш ня організ аційна дія льні сть зді йснюєт ься у
фо р мі письмо вих док ум енті в, що підл ягають по дальшо му збер еженню
4. усі посадові особ и по винні б ути гарним и фах івцям у сфері
адм іністр ування, то б то бути к ом петентним и не тільки у сф ері св оїх
пр о фесійних по садов их об о в’яз кі в, а ле тако ж і у галу зі но рм , пр авил і
пр о цедур діял ьно сті бю ро кратичної організ ації в ці лом у
5. всі в ідповід і ві рні

До основних передумов виникнення адмініст рування належать:
1. поява підрозділів на підприємстві, які виконують окремі функції управління
2. виділення функцій управління
3. налагодження взаємозв’язку та забезпечення взаємодії між підлеглими та між окремими підрозділами
4. формування групи помічників керівника, які спеціалізуються на виконанні визначених функцій
5. всі відповіді вірні
Розподіл, закріплення та виконання комплекс у прав, обов’язків т а відповідальності апарату управління на ос нові сис тем
чіткого планування, регла ментації та контролю – це…
1. делегування
2. управління
3. адмініструва ння
4. виконавчий контроль
5. немає правильної відповіді
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Адміністративний менеджмент – це…
1. менеджмент в органах державної влади та організа ціях контролюючого та регулюючого профілю
2. управління на вищому рівні будь-якого підприємства чи організації
3. методологічні основи загального ме не джменту
4. організація управління на будь-якому рівні підприємства
5. всі відповіді вірні
Об’єктом адміністративного ме неджменту є:
1. бізнес, некомерційні організації та державна економічна система
2. віднос ини людей в процесі діяльності та віднош ення між предста вниками адміністрації з питань управління
3. методи, засоби та технології, які забезпечують координування діяльності персоналу підприємства
4. управління на будь-якому рівні підприємства
5. всі відповіді вірні
Предметом адмініст ративного мене джменту є:
1. системний аналіз і різні підходи до вивчення (державно-адмініс тративне управління як система)
2. методологічні основи загального ме не джменту
3. методи, засоби та технології, які забезпечують координування діяльності персоналу підприємства
4. розподіл пра ці; дисципліна; винагорода персоналу; стабільність персоналу; порядок; корпоративний дух
5. всі відповіді вірні
Основними завданнями адміністративного менеджменту є :
1. стабілізація структ ур організації; забезпече ння виконавчої дисципліни
2. реалізація статусу керівника; кооперація праці персоналу
3. супровід процесів функціонування; здійснення документообігу
4. реєстрація та оформле ння звітності
5. всі відповіді вірні
Слово "принцип" походить від латинського Principium, і в перекладі означає:
1. супровід, базис
2. початок, основа
3. структуризація, формування
4. забезпечення
5. немає правильної відповіді
Поділ управлінських принципів здійснюється на наступні групи:
1. спеціальні принципи управління
2. загальні принципи управління
3. часткові принципи управління
4. всі відповіді вірні
5. немає правильної відповіді
До загальних принципів поділяють ся належать:
1. принцип наукової обґрунтованості управління; принцип формалізації
2. принцип регламентації
3. принцип системного підходу до вирішення управлінських завдань
4. принцип оптимальност і упра вління
5. всі відповіді вірні
Безпосере днє відношення до системи управління в цілому, тобто до всієї сукупності компонентів що до неї належать – це..
1. загальні принципи управління
2. часткові принципи управління
3. спеціальні принципи управління
4. принцип оптимальност і упра вління
5. всі відповіді вірні
Належать до окремих елементів сист еми управління – це..
1. загальні принципи управління
2. часткові принципи управління
3. спеціальні принципи управління
4. принцип оптимальност і упра вління
5. всі відповіді вірні
Принципи, що на лежать до управління конкретними видами діяльності – це..
1. загальні принципи управління
2. часткові принципи управління
3. спеціальні принципи управління
4. принцип оптимальност і упра вління
5. всі відповіді вірні
До часткових принципів управління належать:
1. управлінські принципи, пов'язані з окремими сторонами управління
2. принципи управління технологією
3. принципи, що стосуються здійснення окремих функцій управління
4. принцип системного підходу до вирішення управлінських завдань
5. всі відповіді вірні
До принципів, що стосуються здійснення окремих функцій управління:
1. принцип обліку
2. принцип планування
3. принцип контролю
4. принцип організації
5. всі відповіді вірні
До числа принципів ст ворення е фективних організа ційних структ ур управління належать :
1. пріоритетна орієнтація організації не на виконання виробничих функцій, а на потреби ринку
2. створення необхідних умов для прояву працівниками організації виробничої т а раціоналізаторської ініціативи
3. мінімально необхідна кількість рівнів управління
4. широке застосування структурних підрозділів, утворених за цільовою, а не функціональною ознакою
5. всі відповіді вірні
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До структурних принципів А. Файоля належать:
1. повноваження і відповідальність
2. розподіл пра ці; єдиновладдя
3. скалярний ланцюг
4. централізація; єдність дій
5. всі відповіді вірні
Що є об’єктивною основою становлення і розвитку світового господарства?
1. Міжнародний поділ праці
2. Регулювання валютних курс ів
3. Зовнішньоекономічна політика
4. Створення міжнародних економічних союзів
5. Немає правильної відповіді
Що належить до глобальних проблем людства?
1. Проблеми, що набули життєво важливого значення для долі всієї цивілізації, і які можна вирішит и лише спільними
зусиллями
2. Зрошення певних ланів Північного Криму
3. Газифікація ряду населених пунктів у кількох обла стях Укра їни
4. Подолання наслідків землетрусів
5. Немає правильної відповіді

Що не є глобальною проблемою соціально-економічного характеру?
1. Інфляція
2. Зростання населення на планеті та безробіття
3. Забруднення атмос фери
4. Нестача продовольства та поширення зубожіння
5. Немає правильної відповіді
Прав юридичної особи підприємство набуває з дня
1. Уклада ння і підписання установчих документів
2. Відкриття розрахункового рахунка у банку
3. Державної реєстрації
4. Виготовлення печатки підприємства
5. Немає правильної відповіді
Основне завдання підприємства полягає у:
1. Задоволенні потреб ринку з ме тою отримання прибутку
2. Ефективному використанні основних фондів і оборотних засобів
3. Підвище нні продуктивності праці і ефективному викорис танні сис теми мотивації праці
4. Підвище нні якості продукції, що випускається
5. Немає правильної відповіді
Виробнича структура підприємства – це:
1. Чисельність суб’єктів – засновників та взаємовідносини між ними
2. Склад, кількісне співвідношення і розміри внутрішніх підрозділів, форми їх побудови і вза ємозв’язку
3. Частка капіт алу кожного зас новника в статутному фонді
4. Організаційно-правова форма існування підприємства
5. Немає правильної відповіді
Підприємство відносять до групи малих підприємств за ознакою 1. Розмір статутного фонду
2. Чисельність працюючих
3. Розмір отримуваного прибутку
4. Обсяг діяльності підприємства
5. Немає правильної відповіді
Основні важелі прямого де ржавного регулювання діяльност і підприємств:
1. Ліцензування діяльності, розміщення державного замовлення на виробництво
2. Податкова та кредитна політика держави
3. Стимулювання розвитку малих підприємств, створення робочих місць, регулювання цін
4. Антимонопольне регулювання, контроль якості продукції, контроль за розміщенням т а будівництвом підприємств
5. Немає правильної відповіді
Вид об’єднання підприємницьких структур, що характеризується органічним поєднанням власності та контролю:
1. Холдинг
2. Корпорація
3. Асоціація
4. Концерн
5. Немає правильної відповіді

Об'єднання підприємств, яке створюється з метою постійної координації господарської діяльності та без права втручання у
виробничу і комерційну діяльність:
1. Холдинг
2. Корпорація
3. Асоціація
4. Концерн
5. Немає правильної відповіді

Вид підприємс тв, яке засноване на власності відповідної територіальної громади, — це:
1. Орендне підприємство
2. Комунальне підприємство
3. Казенне підприємство
4. Спіль не підприємство
5. Немає правильної відповіді

При зменшенні постійних витра т, яким чином зміниться обсяг діяльності підприємст ва в точці "мінімальної
рентабельності"?
1. Зменшиться
2. Збільшиться
3. Не змінитьс я
4. Залежить від зміни лише загальних витрат
5. Немає правильної відповіді
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За яких умов досягається обсяг діяльності підприємства за якого сума отриманого доходу підприємства дорівнює
загальному обсягу витрат?
1. У "точці мінімальної рентабельності"
2. У "точці беззбитковості"
3. У "точці ліквідності"
4. У зоні прибутковості
5. Немає правильної відповіді

Головний зв'язок системи стратегічних цілей підприємства як правило існує із:
1. Ста діями життєвого циклу підприємства
2. Рівноважною ринковою ціною на вироблену продукцію
3. Ступенями розвитку інфраструктури ринку
4. Податковою політикою держави
5. Немає правильної відповіді

Під управлінням розуміють ...
1. Здійснюваний постійно інтегрований процес планува ння , організації, директирування і контролю, які необхідні для
досягнення місії та множинних цілей фірми
2. Процес поєднання ресурсів для досягнення поставленої мети
3. Особливий вид діяльності , який перетворює неорганізований натовп на ефективну цілеспрямовану і продуктивну групу
4. Процес планування, організації, мотивації і контролю, необхідний для того , щоб сформулювати і досягти цілей організа ції
5. Немає правильної відповіді
О д на із ф унк цій управл іння, яка є специфічно ю 1. Планув ання
діяльністю щ одо ф орм ув ання структур и певно го суб ’єкта 2. Мотив ація
го спо дар ювання, коо рдинації внутр ішніх під розд ілів, 3. Організ ація
ро зпо діл у
по вно важ ень
і
від пов ід альності
між 4. Регулю вання
ко нкр етним и керівниками та вико навця ми. Це.. .
5. Нем ає прав ил ьно ї відпові ді
Ор ганіз аці йна стр ук тур а упр авлін ня – це...
1. Су купн ість усіх вир о бн ичих , нев иро б нич их та
управлінськ и х п ідр озд ілі в пі дприєм ства
2. Внутрі шн ій устр ій п ідп р иємств а , який харак териз ує
склад під роз діл ів і систем у з в’язк ів , під пор ядко ван ості
та взаєм о дії між ни ми
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3 . Ф орм а системи у правління, як а ви зн ачає ск лад , вз аєм одію та
підп о ря дков аніст ь її елем енті в
4 . Су ку пність складо вих якого-н ебу дь о б’ єкта, як і мають
п ідп о ря дков аний д опо міжний х арактер і заб езпеч ують ум ови дл я
н орм ал ьної ді яльності об ’єкта в ціло му
5 . Н емає п р авильної в ідпо від і

Зміст страт егічного планування полягає у:
1. Поглинанні конкурентів
2. Вст ановленні пріоритетів використання ресурсів для досягнення довгострокових цілей
3. Максимізації прибутку підприємства у пот очному періоді
4. Уточненні та конкретизації т актичних завдань
5. Немає правильної відповіді
"Дерево цілей" підприємства будують з метою:
1. Для усвідомлення цілей, що стоять перед підприємством
2. Для поділу цілей на якісні та кількісні
3. Для виявлення підпорядкованості цілей т а можливості їх поетапної реа лізації
4. Всі покращення мотивації перс оналу
5. Немає правильної відповіді
Вид планування, що на підприємстві охоплює річний період і є сукупністю планів по різних видах діяльності, називається:
1. Стратегічним планува нням
2. Поточним плануванням
3. Оперативним плануванням
4. Бізнес-плануванням
5. Немає правильної відповіді
Метою деле гування є:
1. підвищити дієздатність нижчого рівня управління
2. активізувати людський чинник, збільшити зацікавленість працівників
3. розвантаження керівників з метою виріше ння стратегічних та перспективних завдань управління
4. всі відповіді вірні
5. немає правильної відповіді
Процес делегування складається з таких етапів:
1. надання відповідних повноважень і ресурсів підлеглим
2. формування порядку дій для підлеглих щодо дорученого їм завдання
3. доручення підлеглим індивідуальних конкретних завдань
4. всі відповіді вірні
5. немає правильної відповіді
Делегування в адміністра тивному менеджменті слід розглядати за наступники рівнями:
1. розподіл роботи між співробітниками відділу
2. визначення кола постійних завдань співробітника
3. розподіл напрямів діяльності між відділами
4. постановка тимчасових завдань співробітникові
5. вісі відповіді вірні
У відповідності до методу SMART – цілі, завдання , які підлягають делегуванню повинні відповідати наступним вимогам:
1. мета повинна бути узгодженою з іншими цілями підлеглого, т акою, що не суперечить їм
2. мета повинна бути вимірною, тобто містити кількіс ні крит ерії її досягнення
3. мета повинна бути конкретною, ясною, такою, що однозначно розумієтьс я керівником і підлеглим
4. мета повинна бути реалістичною, досяжною; мета повинна бути прив'язана до конкретного терміну або у формулюванні
мети повинна міститися вказівка на регулярність, періодичність виконання роботи
5. всі відповіді вірні
Організаційна структ ура формуєтьс я зі складу, змісту, трудомісткості виконання загальних і спеціальних функцій
управління, визначається як формальні правила, що розроблять менеджери для:
1. визначення сфери контролю керівників
2. координації всіх функції щоб організація існува ла як єдине ціле
3. поділу праці та розподілу офіційних обов’язків серед співробітників і окремих груп
4. всі відповіді вірні
5. немає правильної відповіді
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Організаційні структ ури мають відповідати таким вимогам:
1. оптима льність; незале жніс ть від конкретних осіб
2. простота, економічність
3. надійність; спеціалізація
4. опера тивніс ть, гнучкість
5. всі відповіді вірні
Мінімальна необхідна кількість зв'язків між органами управління – це вимога:
1. оптима льності
2. незалежності від конкретних осіб
3. простоти, економічності
4. надійності
5. спеціалізації
Здат ність швидко реагува ти на зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищі – це вимога:
1. оптима льності
2. незалежності від конкретних осіб
3. простоти, економічності
4. опера тивност і, гнучкості
5. спеціалізації
Гарантія достовірнос ті передачі інформації, безперебійного функціонування – це вимога:
1. оптима льності
2. надійності
3. простоти, економічності
4. опера тивност і, гнучкості
5. спеціалізації
Мінімальні витрати на управління, відсутність дублювання та паралелізму в роботі – це вимога:
1. оптима льності
2. надійності
3. простоти, економічності
4. опера тивност і, гнучкості
5. спеціалізації
Зосередженість окремих працівників на виконанні заданих функцій управління – це вимога:
1. оптима льності
2. надійності
3. простоти, економічності
4. опера тивност і, гнучкості
5. спеціалізації
Вимога пристосовувати організацію до особливостей працівників, будувати ЇЇ як інс трумент для досягнення цілей
організації, підбирати людей, які здатні забезпечит и досягнення місії організації – це вимога:
1. оптима льності
2. незалежності від конкретних осіб
3. простоти, економічності
4. опера тивност і, гнучкості
5. спеціалізації
Осно вними інстр ументами пр оектування і ф ор м ування
струк тур и о р ганіз ації є:
1 . синт ез і групув ання д о сить стійких про тягом періоду
д іяльності о рганізації з авд ань в одно рід ні групи
2 . ст вор ення спеціал ізо ваних підроз діл і в і сл уж б шля хо м
з акр іплення за ним и о дно рід них гру п завдань , об 'єктів, ф ункцій
управління , скл аду пр ацівників і об лад нання
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Диференціація, спеціалізація трудової діяльності – це:
1. норма керованості та контролю
2. поділ праці
3. зв'язок між відділами та координація
4. департаментизація
5. ієрархія організації та її ланцюговіст ь
Процес поділу організації на окремі блоки, які можуть називатися відділами, відділеннями та секторами – це:
1. норма керованості та контролю
2. поділ праці
3. зв'язок між відділами та координація
4. департаментизація
5. ієрархія організації та її ланцюговіст ь
З в'яз ки м іж дв ома та б іл ьше рів ним и з а по ложе ння м в
ієр ар хії або стату сом частинами аб о ч ле нами ор ганізації.
їх нє го ловне приз нач ення – спр ияти найефектив ніш ій
вз аємод ії частин о рганізації під ч ас вир ішення про бл ем, що
виникаю ть м іж ними – це:
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3 . аналіз і роз по діл упр авл інськ их та інно ваційних пр оцесів
на о кр емі скла до ві ф у нк ції, завд ання
4 . роз роб ка посадов их інструк цій і пол ожень пр о відділи,
с лу жб и, під роз діли для до ку менталь но го ф іксу вання
прийнято ї ор ганіз аційно ї струк тур и управління
5 . всі в ідповід і вір ні

1.
2.
3.
4.
5.

вер тикал ьні з в'яз ки
го р изо нталь ні з в 'язк и
лі нійні з в'яз ки
функціональні з в’язк и
немає пра вильно ї від по від і

Відношення, у яких начальник реа лізує свої владні права і здійснює пряме керівницт во підлеглими, тобто ці зв'язки йдуть в
організаційній ієрархії згори вниз і виступають, як правило, у формі наказу, розпорядження, кома нди, вказівки тощо – це:
1. вертикальні зв'язки
2. горизонтальні зв'язки
3. лінійні зв'язки
4. функціональні зв’язки
5. формальні зв'язки

Зв'язки координації, регульовані уст ановленими або прийнятими в організації цілями, політикою і процедура ми – це:
1. вертикальні зв'язки
2. горизонтальні зв'язки
3. лінійні зв'язки
4. функціональні зв’язки
5. формальні зв'язки
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На сьогодні для визначення оптимальної норми керованості використовується ситуаційний підхід, в основі якого лежить
аналіз чинників, до яких належать:
1. пов’язана з тим ким керують і хто керує
2. має відношення до самого ке рівництва та організації
3. ті, які пов’язані з виконуваною робот ою
4. всі відповіді вірні
5. немає правильної відповіді
Передача, або делегування відповідальності за ряд ключових ріш ень, а отже, і передача відповідно до цієї відповіда льності
пра в на нижні рівні управління організа цією – це:
1. інтеграція
2. централізація
3. децентралізація
4. дифере нціація
5. немає правильної відповіді
Суть активів підприємства визначають, як ...
1. Рес урси контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується приведе до
надходження економічних вигід у майбутньому.
2. Вимоги різних осіб щодо власності підприємства
3. Рес урси, щодо яких підприємство має заборгованість перед іншими юридичними чи фізичними особами
4. Інвестиційні ресурси
5. Немає правильної відповіді

Джерела формування ресурсів класифікують ...
1. У відповідності із зменшенням потрібної суми коштів
2. У відповідності до основних елементів активів
3. За нормативними розділами і ста ттями пасиву баланс у
4. Усі відповіді правильні
5. Немає правильної відповіді
Одна із зазначених причин звільнення відносяться до плинності кадрів?
1. Звільнення у зв'язку із порушенням трудової дисципліни
2. Звільнення у зв'язку із закінченням терміну дії укладеної трудової угоди
3. Звільнення у зв'язку із виходом на пенсію
4. Всі причини звільнення відносяться до плинності кадрів
5. Немає правильної відповіді

Головна мета систе ми постачання матеріалами є ...
1. Задоволення потреб підприємства стосовно планування діяльності
2. Забезпечення інвес тиційних програм
3. Оптимальне задоволення потреб підприємства стосовно якост і , кількості , місця, часу та умов постачання матеріальних
ресурсів
4. Забезпечення виконання планів діяльності
5. Немає правильної відповіді

Оптимізацію рівня запасів можна здійснити за допомогою визначення :
1. Оптимальних розмірів незавершеного виробництва
2. Структури організації
3. Готової продукції
4. Оптимального розміру партії поступлення
5. Немає правильної відповіді
Понят тя "запас поточного поповне ння" розуміють як
1. Запас матеріальних ресурсів, що постійно поповнюється та забезпечує безпе рервність проце су виробництва
2. Запас матеріальних ресурсів, що постійно повинен знаходитися на склада х підприємства
3. Запас матеріальних ресурсів, що фактично знаходиться на склада х підприємства
4. Всі відповіді правиль ні
5. Немає правильної відповіді
Як розуміють поняття "оптимальна партія постачання"?
1. Такий розмір замовлення, що дозволяє мінімізувати сукупні витрати та забезпечити безпере рвність процесу виробництва
2. Такий розмір замовлення, що дозволяє за безпечити безперервніст ь процесу виробництва
3. Такий розмір замовлення, що дозволяє мінімізувати сукупні витрати
4. Розмір замовлення, який необхідний підприємс тву
5. Немає правильної відповіді
Обсяг виробленої та відвантаженої споживачеві продукції характеризує:
1. Товарну продукцію
2. Валову продукцію
3. Реа лізовану продукцію
4. Валовий оборот
5. Немає правильної відповіді

Суть фінансових ре сурсів – це...
1. Грошові кошти, що є у розпорядженні підприємства і необхідні для здійснення поточних витрат, інве стиційних витрат та
фіна нсових зобов’язань
2. Грошові кошти, необхідні для здійснення поточних витрат
3. Грошові кошти, що є у розпорядженні підприємства і необхідні для інвестиційних витрат
4. Грошові кошти, що є у розпорядженні підприємства і необхідні для здійснення фінансових зобов’язань
5. Немає правильної відповіді
До обігових фондів відносять:
1. Предмети праці, що беруть участь у виробничому процесі та переносять свою вартість на вартість виробле ної продукції
2. Предмети та засоби праці, які беруть учас ть тільки у одному виробничому циклі, за який повніс тю переносять вартість на
вартість виробленої продукції
3. Засоби та предмети праці, що має підприємство та використовує у виробничому процесі
4. Засоби праці, що поступово переносять свою вартість на вартість готового продукту
5. Немає правильної відповіді
Із нижченаведених факторів, що впливають на величину та рівень собівартості, можна віднести до групи внутрішніх
виробничих фа кторів…
1. Зміни обсягу і структ ури продукції
2. Зменшення матеріаломісткості одиниці продукції
3. Зменшення накладних видатків
4. Всі відповіді правильні
5. Немає правильної відповіді
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Показник, що характеризує швидкість обороту оборот них коштів підприємства 1. Норматив оборотних коштів
2. Коефіцієнт заванта ження
3. Коефіцієнт оборот ності
4. Рента бельність оборотних коштів
5. Немає правильної відповіді
Не відносяться до виробничих запасів підприємства:
1. Сировина, пальне і паливо
2. Напівфабрика ти власного виготовлення
3. Основні та допоміжні мате ріали
4. Малоцінний інструмент
5. Немає правильної відповіді
Витрати майбутніх періодів – це :
1. Майбутні грошові витрати
2. Грошові витрати, що матимуть місце у наступному періоді часу, але виплачуютьс я сьогодні
3. Грошові витрати, що мають місце у даному періоді часу, але відшкодовуються за рахунок собіва ртості продукції у
наступному періоді
4. Грошові витрати, які мають бути погашені покупцями продукції
5. Немає правильної відповіді
Н ематер іальні р есур си пі д приєм ства-це:
4 . Скл адо ва частина потенціалу пі дпр иєм ства, з да тна пр иносити
1. Спо сіб ор гані зації в иро бнич ого пр оцесу
еко номічну ко ристь пр отягом від носно тривал ого пер іод у, д ля як о ї
хар актерні відсу тніст ь матеріа льної основи з доб ування до ход ів та
2. Рез ул ьтати ор ганізації виро бничо го пр оцесу
3. Частина осно вних фо нді в, як а ф ор мує ї ї о сновну невизначе ність ро змір у майб ут нього пр ибу тку від ї ї вик ористання
складов у
5 . Н ем ає пр авильної в ід пов ід і
Процес передачі власником права використання нематеріальних ресурсів іншій заінтересованій особі здійснюється у формі
…
1. Патенту
2. Ліцензії
3. Свідоцт ва
4. Авторс ького свідоцтва
5. Немає правильної відповіді

Основні фонди числяться на балансі підприємства впродовж усього періоду їх функціонування за ...
1. Первісною вартістю
2. Відновною вартістю
3. Повною (первісною і відновною) вартістю
4. Залиш ковою вартістю
5. Немає правильної відповіді
Внаслідок переоцінки первісна вартість основних фондів змінюється за:
1. Відновною вартістю
2. Залиш ковою вартістю
3. Ринковою вартістю
4. Вартістю зносу
5. Немає правильної відповіді
Амортизація основних фондів – це:
1. Зноше ння основних фондів
2. Процес перенесення вартос ті основних фондів на собівартість продукції, що виготовляється
3. Відтворення основних фондів
4. Витрати на утримання основних фондів
5. Немає правильної відповіді
Який з показників характеризує ефективність використання ос новних фондів?
1. Фондовіддача
2. Коефіцієнт зносу
3. Коефіцієнт відновлення
4. Коефіцієнт фондомісткості
5. Немає правильної відповіді
Найбільш точно характеризує логістику в економічній сфері таке визначення:
1. Організація перевезень.
2. Мат еріально-технічне забезпечення.
3. Управління матеріальними і супутніми їм потоками.
4. Мисте цтво комерції.
5. Підприємницька діяльність.
Як економічна наука логістика сформувалася на ос нові ідей та методів:
1. Організації виробництва.
2. Військової логістики.
3. Мат емат ичної логіки.
4. Дослідження операцій.
5. Кібернетики.
Основним об’єктом вивчення логістики є:
1. Процеси, здійснювані торгівлею.
2. Мат еріальні та відповідні їм інформаційні потоки.
3. Ринки і кон’юнктура конкретних товарів і послуг.
4. Економічні віднос ини, які виникають у процесі доставки товарів і послуг від місць. Виробництва до місць споживання.
5. Немає правильної відповіді
Основоположником логістики прийнято вважати:
1. Т.Левіт та.
2. А.Джоміні.
3. П.Друкера.
4. Е.Мескона.
5. Г.Форда.
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Розш ирення інтеграційних основ логістики шляхом включення виробничого процесу відповідає етапу розвитку логістики:
1. Першому (60-і роки) .
2. Другому (80-і роки ) .
3. Тре тьому (сьогодення) .
4. Першому та другому.
5. Другому та третьому.
Принципова відмінність логістичного підходу від передуючих моделей управління матеріальними ресурсами полягає в:
1. Систе мі підготовки управлінського персоналу.
2. Повній відмові від створення і зберіга ння запасів.
3. Сприйнятті матеріальних об’єкт ів як єдиного потоку.
4. Повній автоматизації процесів управління.
5. Систе мі управління якістю обслуговування споживачів.
Актуальність вивчення дисципліни „ Логістика” обумовлена:
1. Складністю сприйняття навколишнього середовища.
2. Швидкіс тю обчислень параметрів.
3. Потенційними можливостями підвищення ефе ктивності функціонування економічних систем.
4. Зміною умов господарювання.
5. Глоба лізацією світової економіки.
Коли сформува лась концепція логістики як розвиток ідей системного підходу до організації упра вління?
1. На поча тку 60-х років.
2. Наприкінці 80- років.
3. На поча тку 70-х років.
4. Наприкінці 70-х років.
5. Наприкінці 50-х років.
Оптимізація потокових процесів в економіці стала можливою завдяки:
1. Переорієнтації з кількісних критеріїв оцінки господарсь кої діяльності на якісні.
2. Переорієнтації з якісних критеріїв оцінки господарської діяльності на кількісні.
3. Відмові від оцінки гос подарської діяльності.
4. Переорієнтації з натуральних показників оцінки на вартісні.
5. Зміні умов господа рювання.
Перший етап розвитку логістики (60-і роки) характеризується:
1. Розширенням інтегра ційної основи логістики шляхом охоплення процесу виробництва.
2. Використанням логістичного підходу для управління матеріальними потока ми в сфері обігу (складування та
транспортування) .
3. Фундаме нт альними змінами в організа ції та управлінні ринковими процесами у всій світовій економіці.
4. Глоба лізацією світової економіки.
5. Використанням логістичного підходу для управління матеріальними потока ми в сфері виробництва.

Не відповідає сучасній концепції логістики та кий принцип:
1. Побудова системи логістики на основі системного підходу.
2. Пріоритет розподілу товарів над їх виробництвом.
3. Вст ановлення максимального рівня обслуговування клієнтів.
4. Ведення обліку логістичних витрат уздовж всього логістичного ланцюга.
5. Створення та підтримка ділових, партнерських віднос ин з іншими підприємствами – учасниками логістичного ланцюга.
Що є результатом діяльності логістичної системи?
1. Логістичний продукт.
2. Логістичні витрати.
3. Ванта ж.
4. Товар.
5. Всі відповіді вірні.
Яке з двох понять (« вантаж» та «логістичний продукт») є більш ширш им?
1. Ванта ж.
2. Логістичний продукт.
3. Обидва поняття мають однакову ємність .
4. Ванта ж, якщо мова йде про логістичний ланцюг.
5. Ці понят тя – синоніми, отже жоден з них не може бути ширшим.
За характером зон управління логістика поділяється на:
1. Макро- і мікро-логістику.
2. Зовнішню і внутрішню.
3. Закупівельну, виробничу і розподільчу.
4. Комерційну і некомерційну.
5. Виробничу та невиробничу.
До базових характеристик концепції логістики не відносяться:
1. Мислення, зорієнтоване на вартість і користь.
2. Мислення с ис темними категоріями.
3. Мислення категоріями споживача.
4. Мислення категорією повних ( сукупних) витрат.
5. Мислення категоріями обслуговування.
На „вході” логістичної системи знаходять ся:
1. Логістичні витрати.
2. Логістичний продукт.
3. Логістична послуга.
4. Ванта ж.
5. Мат еріальний потік.
Інформаційний потік, який відповідає матеріальному:
1. Збігається з ним у ча совому і просторовому аспектах.
2. Збігається з ним у ча совому аспекті.
3. Збігається з ним у просторовому аспе кті.
4. Може не збігатися з ним у часовому і просторовому аспектах.
5. Завжди спрямований до нього в протилежному напрямку.
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Укрупнена група логіс тичних операцій, с прямована на реалізацію цілей системи - це:
1. Логістична операція.
2. Логістична функція.
3. Логістичний продукт.
4. Логістична система.
5. Мат еріальний потік.
Відособлена сукупніс ть дій, скерована на перетворення матеріального та (чи) інформа ційного потоку – це:
1. Логістична операція.
2. Логістична функція.
3. Логістичний продукт.
4. Логістична система.
5. Мат еріальний потік.
Відс утність посередників в логістичному ланцюзі хара ктерне для:
1. Ешелонованих логістичних систем.
2. Логістичних систем з прямими зв'язками.
3. Гнучких логістичних систем.
4. Логістичних систем зі зворотними зв’язками.
5. Мікрологістичних систем.
Головною умовою одержання підприємством певної суми прибутку є:
1. Здійснення господарської діяльності в певному обсязі
2. Задоволення попиту
3. Імідж підприємст ва
4. Перевищення доходів над витратами
5. Немає правильної відповіді
Показник, що характеризує відношення одержаного прибутку до обсягу застосування виробничих фондів є...
1. Показником рентабельності активів
2. Показником рентабельності оборотних фондів
3. Показником загальної рентабельнос ті виробництва
4. Показником рентабельності доходу
5. Немає правильної відповіді
Прибуток від реалізації – це:
1. Виручка від реалізації продукції
2. Грошове вираження вартості товару
3. Різниця між обсягом реалізованої продукції у вартісному вира женні (без ПДВ та акцизу) та її повною собівартістю
4. Чистий прибуток підприємства
5. Немає правильної відповіді
Економічна ефективність виробничо-гос подарської діяльності характ еризує:
1. Рівень прибут ковості виробництва
2. Показники фінансової стійкості
3. Ступінь використання трудових ресурсів
4. Рівень поточних витрат на виробництво
5. Немає правильної відповіді
Процес виробництва на підприємстві здійснюється при взаємодії таких чинників:
1. Засобів праці та персоналу
2. Предметів праці, персоналу та засобів праці
3. Продуктивної системи , засобів праці т а робочої сили
4. Засобів праці та предметів праці
5. Немає правильної відповіді
Оптимальними вважаються витрати на виробництво та реалізацію продукції, які забезпечують:
1. Беззбиткове виробництво продукції
2. Отримання граничного доходу
3. Отримання мінімального прибутку
4. Отримання максимального прибутку
5. Немає правильної відповіді
Здат ність підприємства виробляти конкурентос проможну продукцію за рахунок ефективного використання трудових,
виробничих і фінансових рес урсів називається
1. Конкурентоспроможністю продукції
2. Конкурентоспроможністю підприємст ва
3. Іміджем підприємства
4. Рейтингом
5. Немає правильної відповіді

Види показників оцінювання якості продукції, які ха рактеризують сукупність властивостей виробу є …
1. Комплексними
2. Одиничними
3. Уза гальнюючими
4. Усі відповіді вірні
5. Немає правильної відповіді
Сутність рентабе льності власного капіта лу – це:
1. Відношення балансового прибутку до власного капіталу
2. Відношення чистого доходу до влас ного капіталу
3. Відношення валового прибутку до власного капіталу
4. Відношення прибутку (до сплати процентів по кредитах) до власного капіталу
5. Немає правильної відповіді

Спорідненою ознакою ефективності може слугувати необхідність досягнення мети виробничо-господарської діяльності
підприємст ва...
1. З найменшим результатом
2. З найменшими витратами часу
3. З найменшими витратами суспільної праці
4. З найменшими витратами
5. Немає правильної відповіді
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Під р еструктуризаці єю підпр иєм ств а сл ід ро зу м іти:
1. Под іл в еликого пі дпр иємства на склад ов і частини
з метою в про вад ження нов их техноло гій і ро зр о бк и
нової пр одук ції
2. Про цес підго товки і реал із ації про грам и
ко мпл ек сних зм ін на підпр иємстві з мето ю
скоро чення к адр ів та з біль шення обс ягів
вироб ництва

Результати рес труктуризації підприємства оцінюються пока зника ми:
1. Прибутковість, досягнення точки беззбитковості
2. Зміна обсягів інвестицій
3. Збільшення обсягу інвестицій
4. Жодна відповідь не є вірною
5. Фондовіддача
Са на ція під приємства це:
1. Систем а заход ів що д о оголо шення під приєм ства-бо ржника
банк руто м і його л ікві дації
2. Ко мпл екс заход ів щ о до з апобігання б анкр утства
підприєм ств а, ф інансо вого озд оро вл ення, відно вл ення чи
до сягнення ним пр ибутков ості та ко нку рентоспром ожно сті
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3 . Комплекс рео ргані заційних зах одів, спр ямов аних на зм іну структ ур и
підпр иєм ства, його упр авл іння, фор ми власнос ті, ф інансо во го
о здо ровл ення, збі льше ння обсягі в випуску конкуренто спр ом о жної
пр од укції, підвищення еф ективності виробництва
4 . Комплексний пр оцес зм іни вир обнич о-техні чних, о рганіз аційних та
ф і нансов их систем з м етою залуч ення до датко вих інв естицій та
пр оникнення на но ві р инки
5 . Немає пр авил ьно ї в ідпо віді

3 . К омплекс з ах од і в те хні ко -еко номічно го хар актеру , які
спр ямов ані на з адо во л ення у сіх в имог к ред ито рі в,
підв ищ ення конкурентос про можно сті та о сво єння но вих
р инків
4 . У сі відпо від і вірні
5 . Немає пр авильної в ідпо віді

Процес са на ції підприємс тва проводиться у зв’язку із:
1. Мінімізацією витрат
2. Збільшенням прибутковості
3. Перепрофілюванням виробництва
4. Галузе вою або міжгалузевою переорієнт ацією підприємства
5. Немає правильної відповіді
Головні симптоми банкрутства:
1. Збільшення кількост і робочих місць
2. Подорожчання сировини і матеріалів
3. Підвище ння ціни акцій
4. Втрата клієнтів т а покупців
5. Немає правильної відповіді
Серед внутрішніх факторів банкрутства відзначають:
1. Відсутність страте гічного планування
2. Нераціональна організаційна структура управління
3. Недосконалість законодавчої бази
4. Сповіль нення розвитку на уки і техніки в країні
5. Немає правильної відповіді
Склад зовнішніх (національних) факторів банкрутства включає:
1. Утримання зайвих робочих місць
2. Низька якість управління
3. Високий рівень інфляції, криза в інве стиційній політиці
4. Регіона льна диверсифікація виробництва
5. Немає правильної відповіді
Процес визнання боржника банкрутом передбачає:
1. Нарахування пені, відсотків на всі види заборгованості
2. Припинення діяльнос ті підприємства та втрат у права розпорядження майном
3. Передача майна іншим підприємствам
4. Жодна відповідь не є правильною
5. Немає правильної відповіді
Основним методом господарювання підприємств, який ба зується на співвимірюванні витрат з результатами діяльності, і
який передбачає відшкодування витрат власними доходами, а та кож забезпечення рентабельнос ті виробницт ва є:
1. комерційний розрахунок
2. плановість
3. са мофінансування
4. фінансовий аналіз
5. маржинальний дохід
Функція фіна нс ів під якою розуміють здійсне ння ними своєї діяльності під час розподілу суспільного продукту,
національного доходу, на ціонального ба гат ства:
1. розподільча
2. облікова
3. контрольна
4. стимулююча
5. мотивуюча

Виберіть який з законів не відноситьс я до законів функціонування організа ції:
1. закон композиції
2. закон синергії
3. закон пропорційності
4. закон найменших
5. закон онтогенезу
До основних характеристик організації відноситься:
1. відповідність цілей і ресурсів організації
2. дружність ме ти та управління
3. співвідношення центра ліза ції і децентралізації
4. залежність від зовнішнього середовища
5. прибутковість
Що таке ієра рхічна властивість організації:
1. цілісність на рівні підсистем організації
2. синергія спільної діяльності
3. механізм адаптації до нових умов
4. збереження якіс ної визначеності в процесі розвитку
5. монохромність
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Механізм дії закону самозбереження включає:
1. са мозбереження системи через підтримку її цілісного стану динамічної рівноваги та використання рес урсного потенціалу
2. са мозбереження пов’язане з необхідністю структурного управління
3. са мозбереження пов’язане з пристосуванням с ис теми до змін зовнішнього с ередовища
4. для зміни с амозбереження системи необхідно - розквіт та зростання організації
5. принцип інгресії
Для якого принципу організації характерне будь-яке з’ єднання комплексів, що відбувається через зага льні ланки:
1. принцип ланцюгового зв’язку
2. принцип інгресії
3. принцип найменших
4. принцип динамічної рівноваги
5. принцип найменшого
Прикладом яких принципів організації є складна система машин, організована в потоковій лінії та працююча в єдиному
рит мі:
1. принцип ланцюгового зв’язку та динамічної рівнова ги
2. принцип динамічної рівноваги та інгресії
3. принцип ланцюгового зв’язку та інгресії
4. принцип слабкої ланки та динамічної рівноваги
5. принцип зворотного зв'язку

Що означає цілісність організації?
1. Синергія спільної діяльності
2. Механізм адаптації до нових умов
3. Залучення або створення тих елемент ів, які підвищують життєздатність
4. Мат еріальний та інформаційний обмін з зовнішнім середовищ ем
5. Залежність від зовнішнього середовища
Виберіть правильну відповідь «Організація як відкрита система» - це…
1. Різновид людей, що спільно реалізують певну загаль ну мету
2. Діяльність, результат діяльності, сфера діяльності
3. Сукупність процесів або дій, що приводят ь до утворення і вдосконалення взаємозв’язків між частинами цілого
4. Організова на множина взаємопов’язаних елементів, що взаємодіють між собою і зовнішнім середовищем
5. Самозбереження системи через підтримку її цілісного стану дина мічної рівноваги та використання ресурсного потенціалу

Який закон організації характерний для цього прикладу “Менеджер роками правильно та доцільно підтримував стійкість
організації, але в один момент внаслідок ослаблення уваги чи поганого с амопочуття спричинив крах організації”:
1. Закон онтогенезу
2. Закон єдності аналізу та синтезу
3. Закон пропорційності
4. Закон найменших
5. Закон синергії

Який закон організації передбачає перехід з будь-якого стану в стан рівноваги?
1. Закон синергії
2. Закон самозбереження
3. Закон композиції
4. Закон інформованості та упорядкованості
5. Закон найменшого
До основних вимог для створення організації належать:
1. Сукупність учасників
2. Ступінь індетифікації всіх учасників цілям організації
3. Систе ма процедур, що визначають дії в будь- якій ситуації
4. Форма льна структура владних відносин, що характеризується складністю
5. Динамічна рівновага
Чим зумовлений ендогений тип розвитку організації як соціально- економічної системи?
1. Внутрішніми процесами
2. Зовнішніми процесами
3. Форма льними процесами
4. Неформальними процесами
5. Кризовими проце сами
Осно вне зав дання тео рії організ аці ї це:
1 . Вив чення впл иву, як ий чинит ь гр упа лю дей або інд ивід на
функ ціо нування ор ганізації, заб ез печення ефек тивної
д іяльності та о тримання необхід ного рез ул ьтату
2 . Вир аження кі лькісної та як існо ї стор о ни ор ганіз ації
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3. Вив чення взаємод ії між р ізним и стр ук тур ами ор гані з ації
4. О тр имання нов их знань про організацію з а д о по м ого ю
вивчення організ ації у м іжд исциплінарно му аспекті на стику
різ них наук
5. Ме хані зм адаптації д о но вих умов

На якій стадії життєвого циклу організація має найвищі показники росту:
1. Народження
2. Дитинство
3. Зрілість
4. Відродження
5. Юність
Соціальне утворення (група людей) з певними межами, що функціонує на відносно пост ійних засадах і свідомо координує
свою діяльність для досягнення спільної мети - це
1. Організація
2. Група
3. Колектив
4. Компанія
5. Угруповування

Згідно з положеннями класичної економічнаої теорії– організація – це…..
1. Атомарна частинка економіки
2. Виробнича функція
3. Результа т дій керівників, які її повністю конструюют ь і володіють нею
4. Раціоналізація форма льних структур
5. Систе ма
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Назвіть предста вників теорії організаційної поведінки :
1 В.І. Ба рабаш, Г.Г. Гоінашвілі, М.Г. Дячок
2 М.П. Фоллет, Е. Мейо, А. М аслоу, Ф. Герцберг
3 М.Л. Купчик, Г.М. Савіцький, Д.Р. Грибков
4 Д.П. Богиня, Т.П. Гонгадзе, Й.М. Петров
5 Д.П. Богиня, .І. Барабаш, Е. Мейо
Внутрішні інст ит уції організації – це
1. Об'єднання груп (економічних агентів) , кожна з яких переслідує свої цілі.
2. Посередник для зв'язку всередині групи, а не представник вищої влади.
3. Сукупність певних регуляторів, які покликані спрямовувати дії економічних агентів для поліпшення загального стану.
4. Всі елементи систе ми у їх сукупності забезпечують вищу ефективність, ніж сумарна ефе ктивність част ин, взятих окремо.
5. Дії, стадії, фази
Мито, що застосовується на окремі товари на строк не більший, ніж
називається:
1. ввізне мито
2. вивізне мито
3. сезонне мито
4. спеціальне мито
5. антидемпінгове мито
Вибер іть пр авил ьне в изначення: від крита система – це…
1 . Це ор ганіз ов ана множина взаємопов’я заних ком по нент ів та
ел еме нт ів, щ о в заєм одіють м іж с обою і зовнішнім сер ед о вищ ем в
пр оцесі д осягнення по ставлених ці л ей
2 . Система певних регу ля торів, які покл икані спр ямо вув ати д ії
ек оно міч них аге нт ів у потріб ному д ля поліпшення загал ьного стану

чотири місяці від моменту його встановлення,

3. Р езу ль тат д ій кер івників, які її повністю констру юю ть
і во ло д ію ть нею
4. Р еаліз ація змін, що забезпеч ую ть подо лання
вну тр ішньо-о ргані заційних супер ечно стей і ко нфліктів
5. Виж ивання сис теми, рів нов ага з сер едо вищем ,
задово лення інтерес ів і потреб гр уп та індивідів

У чому полягає головна ідея Тектології Богданова?
1. Об'єднання груп (економічних агентів) , кожна з яких переслідує свої цілі.
2. Самоналагоджувана сукупніст ь осіб і груп, що функціонує в умовах сла бо регла ментованих відносин.
3. Виживання сист еми, рівновага з середовищем, задоволення інт ересів і потреб груп та індивідів.
4. Тотожності організації систем різних рівнів - від мікросвіту до біологічних і соціальних.
5. Всі елементи систе ми у їх сукупності забезпечують вищу ефективність, ніж сумарна ефе ктивність част ин, взятих окремо.
Вибер іть пр авил ьне в ід по від ь: “синергетика”
3 . Це тео рія сам оо р га нізації в систем ах різ ної природ и. Вона має справ у з
– це:
яв ищами та пр оцесами, в рез у льтаті яких в систем і — в цілому — можу ть
з'я витися властиво сті, як ими не вол оді є жо дна з частин.
1 . Вс і елементи сис теми у їх суку пності
з абе зпеч ують вищу еф ективність, ніж сумар на
4 . Це система і дей, погляд ів, уявл ень щ одо фор м, метод ів і напрям ів
ефек тивніс ть ч астин, взятих окремо .
управлінського впл иву, викор истання якої забе зпечує рез ульта тивніст ь і
2 . То тож но сті о рганізації систем різних рівнів ефек тивніс ть д іяльно сті о б'єкта упр авл іння (о рганізації) в ко нкр етних
від м ікро св іту д о біоло гіч них і соці альних.
со ціально-еконо мі чних у мова х.
5 . Реалізація зм ін, що заб езпечую ть подол ання вну трішньо-о рганізаційних супер ечно стей і ко нфл ікті в

До гуманістичного напрямку у менеджменті відносяться:
1. Школа людських стосунків.
2. Поведінкова школа.
3. Теорія "людських ре сурсів".
4. Усі відповіді вірні
5. Немає вірної відповіді
Виберіть правильне твердження: Органічна управлінська парадигма –
1. В основу покладе но уявлення про організацію, як добре налагоджений меха нізм, який ефективно функціонує завдяки
раціоналізації процесів і робіт, що обґрунтова но закріплені за кожним виконавцем.
2. Це систе ма ідей, поглядів, уявлень щодо форм, методів і напрямів управлінсь кого впливу, використання якої забезпечує
резуль тативність і ефективність діяльності об'єкта управління (орга нізації) в конкретних соціально-економічних умова х
3. Домінуюча в конкретних соціаль но-економічних умовах система конце пцій, принципів і методів упра вління, яка забезпечує
ефект ивність моделей постановки і вирішення управлінських проблем.
4. Акцентує увагу на тих складових організації, що забезпечують їй адаптивніс ть, необхідну для виживання, а також дають
змогу реа лізувати ме ханізм біфуркації, що є неодмінною умовою якіс ного розвитку
5. Систе ма певних регуляторів, які покликані спрямовувати дії е кономічних агентів у потрібному для поліпшення загального
стану

Л юд ський ка пітал – це…
1. Отрим ання економіч них та і нш их з аданих р ез уль татів, внесок в
їх до сягнення;
2. Це су купність певних р егул ято рів (заф іксованих у стату ті ч и
сф ор м ов аних у про цесі спільної діял ьності) , я кі покликані
спря мову вати дії еконо мі ч них агентів у потр іб ному д ля
поліпше ння з ага льного стану і структур и о ргані зації напрямі,
ство рюв ати умо ви д ля її еф ек тив ного ф у нк ціонування і р о зв итку

3. Це суку пність знань, нав ичо к та інш их ко мпет енцій
ок рем их індив ід ів аб о ж ко лек тиву з агало м, з датних
прино сити д охід .
4. Це система ід ей, поглядів, уя вл ень що д о фор м, м ето дів і
напря мів упр авл інсько го в пливу
5. Систем а певних регул ято рів , які по кликані
спрямо ву вати ді ї еко но міч них агентів у потр ібному для
пол іпш ення з агал ьно го стану

Хто вперше вжив термін кібернетика?
1. Платон
2. Гіпократ
3. Арістотель
4. Ше вченко
5. Сократ
Основоположниками якої школи є М.П. Фоллет т а Е. Мейо?
1. Школа людських стосунків
2. Школа людських ресурсів
3. Поведінкова школа
4. Школа науки управлінн
5. Школа раціональної бюрократії
Найважливіше в діяльності організації, що враховується усіма працівниками при розв'язанні виробничих та управлінських
проблем, накладаючи пе вні обмеження на вибір способів їх вирішення - це
1. Стратегія організа ції
2. Загальновизнані цінності
3. Структура організації
4. Стиль орга нізації
5. Форма організації
Штат и організації – це …
1. структура персоналу організації ( кваліфікаційна, вікова, за статтю тощо)
2. внутрішня будова організа ції, яка відображає ієрархічну підпорядкованість її структурних елементів і розподіл влади між
ними
3. процедури і рутинні проце си, що здійснюються в організації
4. домінуючий стиль управління організацією
5. форма управління організацією
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Який закон організації відображає необхідність узгодження цілей організації?
1. закон пропорційності
2. закон найменших
3. закон композиції
4. закон онтогенезу (перетворення)
5. закон інформованості - упорядкованості
Що передбачає в організа ції закон найменших?
1. структурна стійкість цілого визначається найменшою його ча стковою стійкістю
2. необхідність певного співвідношення між частинами цілого, а також їх с піврозмірність, відповідність або залежність
3. кожна організація проходить в своєму розвитку наступні фази життєвого циклу: становлення, розквіт, згасання
4. необхідність узгодження цілей організації: вони повинні бут и спрямовані на підтримку основної мети
5. немає правильної відповіді
Виберіть усі закони функціонування (статики) організації:
1. закон пропорційності
2. закон найменших
3. закон композиції
4. закон онтогенезу (перетворення)
5. закон са мозбереження
Виберіть правильні види с истем:
1. організовані, неорганізовані й нейтральні
2. організовані, нейтральні й систе мні
3. неорганізова ні й нейтральні
4. організовані, нейтральні
5. неорганізова ні й організовані
Що таке “гносеологічний прояв системності”?
1. накопичені людьми знання про системи різної природи, структури й змістовності
2. накопичені людьми знання про системи різної природи й змістовності
3. накопичені людьми знання про системи різної природи
4. набір елементів, що представляють автономну всередині системи область (економічна , організаційна, технічна підсистеми)
5. тверді і детерміновані системи
В яких аспектах проявляється гносеологічна системніс ть?
1. у системному підході, системному методі
2. у системному підході, теорії систем, с истемному мет оді
3. у системному підході, теорії систем
4. у визначенні поняття “система”
5. у певній сукупност і взаємопов'язаних елементів
Дескриптивний підхід – це…
1. конструюється відповідною їй структурою.
2. характер функціонування системи пояснюють її структурою, елементами
3. характер функціонування системи пояснюють її структурою
4. немає правильної відповіді
5. прямі і непрямі системи
Конструктивний підхід 1. вказує, що система не повинна відповідати деяким цілям конструювання
2. характер функціонування системи пояснюють її структурою, елементами
3. вказує, що система повинна відповідат и де яким цілям конструювання
4. немає правильної відповіді
5. прямі і непрямі системи
Що та ке с истема?
1 . це суб 'єктивна частина світобу до ви, щ о в кл ючає не схо жі і не
су місні елем енти, я кі взаємо діють з зовніш нім сер ед овищ ем;
2 . це ство ре не з ча стин та елементів ціле спрям о ваної діял ьност і
і воло діє нов ими властиво стями, від сутнім и у елем ентів і
ч астин, щ о його утв ор юют ь;
4 . нак опичені люд ьми знання пр о системи р із ної природ и,
струк тур и й зм істов ності

Підсистема це :
1 . це її в нутр ішня організ о ваність, яка відоб ражає її
су тність , це впоряд ко ваність взаємоз в'яз ків її ч астин, яка
д ає з м огу прояв лят ис ь їх властивостям
2 . це набір елемент ів, що предст авля ють ав тоно мну
всер едині системи обл асть (еконо мічна, організаційна,
техніч на під системи) .
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3 . це ціле, ство рене з частин та елементів ціл еспрям о ваної
д іяльності і во лод іє нов ими вл астиво стям и, відсу тніми у
елементів і частин, щ о його утв ор ю ють, о б'єк тивна частина
світоб удов и, що вкл ю чає схожі і су місні елем енти, що
у тво рю ють особ лив е ціл е, яке взаємод іє з зов нішнім
сер едов ищем .
5 . нако пичені люд ьм и з нання пр о систем и різно ї пр ирод и й
змісто вно сті

3. це в пор яд кованість в заємоз в'яз ків її ч астин, я ка дає змо гу
проявл ятись їх в лас тивост ям
4. нако пичені лю дьми з нання пр о сис теми різної пр иро ди,
структ ур и й з місто вно сті
5. нако пичені лю дьми з нання пр о сис теми різної пр иро ди й
зм істо вності

Виберіть всі атрибути зв'язку?
1. спрямованість
2. характер
3. контроль
4. м’якість
5. жорсткість
Який показник визначається як різниця між чистим доходом від реалізації продукції та собівартістю реалізованої продукції
1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
2. Валовий прибуток (збиток)
3. Фінансовий результат від операційної діяльнос ті
4. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування визначається
5. Чистий прибуток (збиток)
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Як ий показ ник визначається як алге бр аїчна сум а валов ого
приб утк у (збитку ) , інш ого опер аційно го до ход у (д охо ду від
опер аційної
оренди,
від
о пе раційних
кур со вих
різ ниць ,
відшк од у вання раніше с писа них ак тивів, від реаліз ації об оротних
активі в (кр і м фінансо вих інвестицій) то що) , адм іністр ативних
витр ат, в итрат на з б ут т а інш их о пер аційних витрат:

1. Чистий д охід (вир учка) ві д реалізації прод укції
2. Вал овий прибут ок (зб ито к )
3. Фінансо вий резуль тат від операційної д іял ьності
4. П риб уто к ві д з вичайної д іял ьно сті до опо дат кув ання
виз начаєть ся
5. Чистий прибуто к (з биток )

Страница 14 из 35

183

4
184

5
185

3
186

2
187

4
188

2
189

3
190

1
191

1
192

5
193

4
194

2
195

1

Який показник визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших
доходів ( прибутків) , фінансових та інших витрат (збитків) :
1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
2. Валовий прибуток (збиток)
3. Фінансовий результат від операційної діяльнос ті
4. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування визначається
5. Чистий прибуток (збиток)
Який показник визначається як алгебраїчна сума прибутку (збит ку) від, звичайної діяльності та надзвичайного доходу,
надзвичайних витрат і податків надзвичайного прибутку:
1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
2. Валовий прибуток (збиток)
3. Фінансовий результат від операційної діяльнос ті
4. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування визначається
5. Чистий прибуток (збиток)

Рентабельність усієї реалізованої продукції розраховуєть ся як:
1. сума прибутку, отриманого від продажу вс ієї продукції, та її собівартості
2. різниця прибутку, отриманого від продажу всієї продукції, та її собівартості
3. відноше ння прибутку, отриманого від продажу всієї продукції, до її собівартості
4. добуток прибутку, отриманого від продажу всієї продукції, до її собівартості
5. відноше ння собівартості до прибутку, отриманого від продажу всієї продукції

Частина чистого прибутку, яка залишаєт ься у розпорядженні підприємства після виплати доходів власникам у вигляді
дивідендів, формування резервного капіталу, поповнення с татутного капіталу та використання на інші потреби, це:
1. чистий прибуток
2. нерозподілений прибуток
3. валовий прибуток
4. чистий дохід
5. тезаврований прибуток
Економічні відносини між кредит ором та позича льником з приводу на дання коштів банком підприємству на умовах
строковості, платності, повернення, ма теріального забезпечення, цільової спрямованості, називається:
1. лізинговий кредит
2. комерційний кре дит
3. державний кредит
4. банківс ький кредит
5. небанківський кредит

Економічні, кредитні відносини, які виникають між окремими підприємствами називаються:
1. лізинговий кредит
2. комерційний кре дит
3. державний кредит
4. банківс ький кредит
5. небанківський кредит
Економічні, кредитні відносини між державою та суб'єктами господарювання називаються:
1. лізинговий кредит
2. комерційний кре дит
3. державний кредит
4. банківс ький кредит
5. небанківський кредит
Відносини між суб'єктами господарювання, які виника ють у разі орендування майна (майновий кредит) , називаються:
1. лізинговий кредит
2. комерційний кре дит
3. державний кредит
4. банківс ький кредит
5. небанківський кредит

Згода банку-кредитора надати кредит у майбутньому в розмірах, які не перевищують заздалегідь обумовленої суми за
певний період часу без проведення додаткових спеціальних переговорів, це:
1. кредитна лінія
2. овердрафт
3. контокорентний кредит
4. акцептний кредит
5. авальний кредит

Позичка, коли банк бере на себе відповідальність за зобов'язаннями підприємства у формі поручительства або гарант, це
1. кредитна лінія
2. овердрафт
3. контокорентний кредит
4. акцептний кредит
5. авальний кредит

Позичка, яка передбачає акцептування банком інкасованої підприємством-позичальником тратт и за умови, що
підприємст во нада є в розпорядження банку вексель до строку його оплати, це
1. кредитна лінія
2. овердрафт
3. контокорентний кредит
4. акцептний кредит
5. авальний кредит
Короткостроковий кредит, що його надає банк надійному підприємству понад за лишок його коштів на поточному рахунку
(в ме жах заздалегідь обумовленої суми) через дебетування його поточного ра хунка
1. кредитна лінія
2. овердрафт
3. контокорентний кредит
4. акцептний кредит
5. авальний кредит
Система фінансування, за умовами якої підприємст во-постачальник товарів переуступає короткострокові вимоги за
торговельними операціями комерційному банку, це:
1. факторинг
2. лізинг
3. оре нда
4. форфейтинг
5. комерційний кре дит
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До об'єктів лізингу належат ь:
1. машини та обладнання
2. запаси
3. готова продукція
4. незавершене виробницт во
5. дебіторська заборгованість
М атеріал ьні ак тиви, оч іку ваний стро к к ор исного використання (ек сплуатації) ко тр их
становить по над о дин рі к, я кі підпр иєм ство у тримує з м ето ю вик ористання їх у пр оце сі
вироб ництва чи постач ання товарів, над ання по сл уг, з дав ання в о ренду інш им особам , д ля
зд і йснення адм іністративних і со ціа льно -ку льтурних ф унк цій (аб о вик ористання в пр оцесі
опер аційного цикл у, як що ві н триваліший з а о д ин рік) , це :
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1. о бор отні з асо б и
2. о сно вні за соб и
3. права інтел ект уал ьної в ласн ості
4. пред ме ти праці
5. з апаси

Частина основних засобів, яка бере уча сть у процесі виробництва тривалий час , зберігаючи при цьому натуральну форму,
називається:
1. виробничі основні фонди
2. невиробничі основні фонди
3. фонди обігу
4. оборотні фонди
5. нематеріальні активи
Житлові будинки та інші об'єкти соціально-культурного й побутового обслуговування, які не використовуються в
господарській діяльності, але перебува ють на балансі підприємства віднос яться до:
1. виробничих основних фондів
2. невиробничих основних фондів
3. фондів обігу
4. оборотних фондів
5. нематеріальних активів
Показник, який характеризує рівень середньорічної вартості основних виробничих фондів на одиницю вартості виробленої
валової продукції:
1. коефіцієнт оновлення
2. коефіцієнт вибуття
3. фондовіддача
4. фондомісткість
5. фондоозброєність
Як називається послідовне і цілес прямоване використа ння ефект ивних методів, прийомів і технологій самореа ліза ції і
саморозвитку свого творчого потенціалу?
1. Самоменеджмент .
2. Самоуправління.
3. Самоконтрлоль.
4. Самоконфлікт.
5. Саморе алізація.

У чому полягає ідея концепції Лотара Зайверт а?
1. Ідея подолання вла сних обмежень.
2. Ідея саморозвитку творчої особис тості.
3. Підвище ння особистої культури ділового життя.
4. Ідея економії свого часу.
5. Ідея досягнення особистого ділового успіху.
У чому полягає ідея концепції М.Вудкока і Д.Френсіса?
1. Ідея подолання вла сних обмежень.
2. Ідея економії свого часу.
3. Ідея саморозвитку творчої особис тості.
4. Підвище ння особистої культури ділового життя.
5. Ідея досягнення особистого ділового успіху.
У чому полягає ідея концепції В.А. Андрєєва ?
1. Ідея подолання вла сних обмежень.
2. Ідея економії свого часу.
3. Підвище ння особистої культури ділового життя.
4. Ідея досягнення особистого ділового успіху.
5. Ідея саморозвитку творчої особис тості.
У чому полягає ідея концепції А.Т. Хроленко?
1. Ідея подолання вла сних обмежень.
2. Підвище ння особистої культури ділового життя.
3. Ідея економії свого часу.
4. Ідея саморозвитку творчої особис тості.
5. Ідея досягнення особистого ділового успіху.
У чому полягає ідея концепції Бербеля і Хайнца Швальбе?
1. Ідея подолання вла сних обмежень.
2. Ідея економії свого часу.
3. Ідея досягнення особистого ділового успіху.
4. Ідея саморозвитку творчої особис тості.
5. Підвище ння особистої культури ділового життя.
На які три групи можна поділити якості, необхідні менеджеру?
1. Фізіологічні, моральні та соціаль ні.
2. Стратегічні, тактичні т а оперативні.
3. Професійні, особисті та ділові.
4. Первинні, вторинні та додаткові.
5. Функціональні, моральні та додаткові.
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Як наз иваю ть ся яко сті, щ о хар актериз ую ть бу дь- яко го
гр ам о тного фа хівця і во ло діння якими є лиш е нео бх ід но ю
перед умо во ю вико нання ним обо в’я зків м енедж ера (рівень
освіти, еруд иція, пр агнення д о сам ов доск оналення, вм іння
плану вати с вою ро б оту ) ?

1.
2.
3.
4.
5.

Осо бисті.
Пр офесійні.
Діл о ві.
Функціо нальні.
Психол огіч ні.
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До якої групи якостей, необхідних менеджеру, можна віднести: фізичне і психологічне здоров’я, високий рівень
внутрішньої культ ури, чуйність, дбайливість, доброзичливе відношення до людей, оптимізм, впевненість у собі ?
1. Особисті.
2. Професійні.
3. Ділові.
4. Функціональні.
5. Психологічні.
До як ої гр упи яко стей, необхідних м енеджеру , м ожна в ід нести: уміння ство рити 1. О собисті.
ор ганізацію, з абезпеч ити ї ї діяльність у сім нео бхі дним, ставит и і ро зпо діл яти серед 2. П роф есі йні.
вико навців задачі, коо рд ину вати і ко нтр олю вати їх нє вик онання, спо нук ати до пр аці, 3. Ділов і.
ко нтактність, ком унікаб ельність, ум і ння здоб ути пр ихил ьність л юдей до себе, 4. Фу нкціо нальні .
відпо від альність, з датність кер ув ати со бою , сво єю пов еді нко ю, працівниками, ча сом?
5. П сихо логічні.

Що характеризують особливі якост і менеджера?
1. Фізіологічні, моральні та соціаль ні.
2. Національні, галузеві та функціональні особливості.
3. Професійні, особисті та ділові.
4. Первинні, вторинні та додаткові.
5. Стратегічні, тактичні т а оперативні.
Як називаються особливі якості менеджера, що посилюють роль одних якостей і знижують роль інших в залежності від
традицій, ментальності, культури?
1. Галузе ві.
2. Функціональні.
3. Культурні.
4. Особисті.
5. Національні.
Як називаються особливі якості менеджера, що вра ховуються при формуванні вимог до менеджерів певної галузі, в якій він
пра цює (торгівля, громадське харчування, виробництво тощо) ?
1. Національні.
2. Функціональні.
3. Галузе ві.
4. Специфічні.
5. Особисті.
Як назива ються особливі якості менеджера, що полягають у розробці переліку його обов’язків і вимог до їх виконання на
конкретній пос аді в організації для забезпечення ефективного управління ?
1. Галузе ві.
2. Функціональні.
3. Культурні.
4. Особисті.
5. Національні.
Як називається адміністративна функція менеджера, що пов’язана з передбаченням майбутнього всієї системи організації і
виражається у програмі дій, охоплюючи всі специфічні функції підприємст ва?
1. Організація.
2. Розпорядження т а прийнят тя рішень.
3. Контроль.
4. Планування.
5. Мотивація.
Як на зива ється адміністративна функція менеджера, що передбачає за безпечення підприємства матеріальними,
фіна нсовими і людс ькими ресурсами?
1. Організація.
2. Розпорядження т а прийнят тя рішень.
3. Контроль.
4. Планування.
5. Мотивація.
Як називається стиль вирішення конфліктів, що характеризується такою поведінкою ме неджера, що нібито немає
необхідності хвилюватися?
1. Лібера льний.
2. Згладжування.
3. Компроміс.
4. Рішення проблеми.
5. Авторитарний.
Як називається стиль вирішення конфліктів, що характеризується використанням менеджером законної влади з метою
нав’язат и свою точку зору?
1. Лібера льний.
2. Згладжування.
3. Примушення.
4. Рішення проблеми.
5. Авторитарний.

Як називається стиль вирішення конфліктів, що характеризується взаємними поступками до деякої міри іншої точки зору?
1. Лібера льний.
2. Згладжування.
3. Рішення проблеми.
4. Авторитарний.
5. Компроміс.
Як називається стиль вирішення конфліктів, що характеризується знаходженням дій, з якими згодні обидві сторони?
1. Лібера льний.
2. Згладжування.
3. Компроміс.
4. Рішення проблеми.
5. Авторитарний.

Як називаєтьс я адміністративна функція менеджера, ціллю якої є перевірка того, як виконується прийнята програма дій
підлеглих прийнятим управлінським і вс тановленим принципам і правилам?
1. Планування.
2. Координація.
3. Розпорядження т а прийнят тя рішень.
4. Контроль.
5. Компроміс.
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Які ви знаєте основні види контролю?
1. Стратегічний, тактичний та оперативний.
2. Функціональний, лінійний та змішаний.
3. Попередній, поточний та заключний.
4. Одноосібний, колегіальний т а груповий.
5. Первинний, вторинний та додатковий.
Як називається принцип керівництва який стверджує, що при виконанні будь- якої роботи працівник не повинен
одержувати розпоряджень більше як від одного керівника?
1. Принцип централізації і делегування.
2. Принцип єдності владних повноважень.
3. Принцип розподілу праці.
4. Принцип єдності інтересів працівників і підприємства.
5. Принцип справе дливості.
Як називаєтьс я принцип керівництва який передбачає досягнення найбільшої ефективності в результаті праці колективу
при найбільшій економії ресурсів?
1. Принцип централізації і делегування.
2. Принцип єдності владних повноважень.
3. Принцип розподілу праці.
4. Принцип ефе ктивності і оптимальнос ті.
5. Принцип справе дливості.
Як називаються рішення, що приймають всі менеджери від нижчого рівня до вищого ке рівництва, але особливо важливе
місце вони займають у роботі менеджерів нижчого рівня?
1. Оперативні рішення.
2. Стратегічні рішення.
3. Тактичні рішення.
4. Функціональні рішення.
5. Демократичні рішення.
Як називається зіткнення серйозних розбіжностей, спір між працівниками чи структурними підрозділами, або між
менеджером та його підлеглими, відсутніст ь згоди між двома або більше особами, або групами?
1. Ділова суперечка.
2. Бізнес – комуніка ція.
3. Конфлікт.
4. «Мозкова атака».
5. Контроль.

Як називається принцип керівництва, заснований на розподіленні процесу праці на окремі види робіт або операцій?
1. Кооперація праці.
2. Розподіл праці.
3. Організація праці.
4. Організаційний принцип.
5. Відповідаль ний принцип.
Як називається пр инцип кер івництва, що пер ед бачає
до бро со вісне в ико нання працівниками сво ї х о бо в’яз к ів з
вико р истання о бл адна ння , інструм ентів , р об о чо го ч асу ,
вико нання вимо г техноло гії в иро бничого процесу, пр авил
ох ор о ни та б ез пеки пр аці ?
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1. П ринцип ек оно міч но сті праці.
2. П ринцип д исципліни праці.
3. О ргані з аційний пр инцип.
4. Відповід аль ний принцип.
5. П ринцип р озпо діл у пр аці.

Як називається принцип керівництва, що передбачає зосередження влади у керівника або колективного органу (правління,
пре зидії та ін.) ?
1. Принцип орга нізованості праці.
2. Принцип субординації.
3. Принцип відповідальний.
4. Принцип централізації і делегування повноважень.
5. Принцип розподілу праці.
Як називається принцип керівництва, який стверджує, що менеджер повинен діяти бе зпристрас но по відношенню до
істини, приймати рішення без упе редженості на законній і чесній основі?
1. Принцип моральності.
2. Принцип справе дливості.
3. Принцип орга нізованості праці.
4. Принцип субординації.
5. Принцип відповідальний.
Як називається принцип керівництва, який є наймогутнішим стимулом людської діяльнос ті і являє собою внутрішнє
спонукання до нових форм діяльнос ті, підприємливості?
1. Принцип ініціативності.
2. Принцип справе дливості.
3. Принцип орга нізованості праці.
4. Принцип субординації.
5. Принцип відповідальний.

Скільки повинно скла дати співвідношення між плановим ча сом і резервом при плануванні особистої роботи менеджера?
1. 50 : 50.
2. 70 : 20.
3. 60 : 40.
4. 70 : 30.
5. 80 : 20.
Яке рекомендується співвідношення робочого часу ме не джера, виходячи з 8-годинного робочого дня?
1. Запла новані справи – 80%, резе рв ча су на передбачені роботи – 10%, резерв часу на творчу діяльність керівника – 10%.
2. Запла новані справи – 60%, резе рв ча су на передбачені роботи – 20%, резерв часу на творчу діяльність керівника – 20%.
3. Запла новані справи – 40%, резе рв ча су на передбачені роботи – 30%, резерв часу на творчу діяльність керівника – 30%.
4. Запла новані справи – 20%, резе рв ча су на передбачені роботи – 40%, резерв часу на творчу діяльність керівника – 40%.
5. Запла новані справи – 70%, резе рв ча су на передбачені роботи – 20%, резерв часу на творчу діяльність керівника – 10%.
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Як наз ивається метод планування осо бисто ї роб оти менед жер а,
щ о в ключ ає п’ять стадій: 1 ) складання пер еліку за вд ань; 2) о цінка
трив ало сті д ій щ одо вико нання кожного зав дання ; 3) р ез ерву вання
часу ; 4) пр ийняття рі ш ення про пріо рите ти і дел егу вання
(пере дору чення ) р обо ти; 5) ко нтроль вик онано го?

1.
2.
3.
4.
5.

Мето д «А льпи» .
Пр инцип Пар етто .
Мето д «Карпат».
Мето д Ейз енхау ера.
Мето д АБВ ? аналіз у.
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Як називається м ето д вибор у пріо ритетних спр ав, який
ствер джує, щ о 2 0% витрат праці менеджер а на дійсно важ ливі
проб лем и з абез печую ть 8 0% ре зу льт ату, а на р еш ту 80%
витр ат праці на д ругоряд ні про блеми пр ипад ає тіль ки 20%
резу льтат у?
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Як називається метод вибору пріоритет них справ, який ґрунтується на виборі пріоритетних справ за двома критеріями:
важливість і терміновіст ь?
1. Метод «Альпи».
2. Принцип Паретто.
3. Метод «Карпат».
4. Метод Ейзенхауера.
5. Метод АБВ ? аналізу.
До я кої катего рії пр и в станов ленні пріоритетності 1. З авд ання к атего рії А.
справ менед жер а з а до пом огою А БВ – анал ізу від носяться 2. З авд ання к атего рії Б.
завда ння , щ о стано вля ть пр ибл изно 15 % усієї к ільк ост і 3. З авд ання к атего рії В.
завда нь, які виконує м енед жер, а їх значущ ість з погл яд у 4. Відсутня прав ильна відпо від ь.
внеск у у до сягнення м ети станов ить пр ибл изно 65%?
5. Всі в ідповіді вірні.
До якої категорії при встановленні пріоритетності справ менеджера за допомогою АБВ – аналізу відносяться завдання, на
які припадає в середньому 20% загальної кількості і також 20% значущост і завдань і справ менеджера?
1. Завдання категорії А.
2. Завдання категорії Б.
3. Завдання категорії В.
4. Відсутня правильна відповідь.
5. Всі відповіді вірні.
До якої категорії при встановленні пріоритетності спра в менеджера за допомогою АБВ – аналізу відносят ься завдання, що
становлять 65% загальної кількост і завдань, але всього 15% значущості ус іх справ, які ма є виконувати менеджер?
1. Завдання категорії А.
2. Завдання категорії Б.
3. Завдання категорії В.
4. Відсутня правильна відповідь.
5. Всі відповіді вірні.
До якої категорії при встановленні пріоритетності спра в менеджера за допомогою АБВ – аналізу відносят ься завдання, що
становлять 60% загальної кількост і завдань, але всього 40% значущості ус іх справ, які ма є виконувати менеджер?
1. Завдання категорії А.
2. Завдання категорії Б.
3. Завдання категорії В.
4. Відсутня правильна відповідь.
5. Всі відповіді вірні.

До функцій інс титуційного рівня управління відносяться:
1. Щоденні операції і дії.
2. Координація роботи структурних підрозділів організації.
3. Довгострокове планування.
4. Безпосереднє використ ання матеріальних ресурсів.
5. Управління маркетингом.
Залежно від функціональної ролі в процес і управління управлінський персонал поділяють на:
1. Лінійних і функціональних керівників.
2. Топ-менеджерів, мідл-менеджерів, ловер-менеджерів.
3. Підприємців, економістів, посередників, консультантів.
4. Керівників, фахівців, службовців.
5. Менеджерів вищої, середньої та низової ланки управління.
Менеджери, які діють на основі єдиноначальності, відповідальні за стан і розвиток організації або її підрозділів – це:
1. Функціональні керівники.
2. Лінійні керівники.
3. Технічні виконавці.
4. Економісти.
5. Фахівці.
Поділ управлінської діяльності на зас адах застосування конкретних функцій менеджменту – це:
1. Закон спеціалізації управління.
2. Закон інтегра ції управління.
3. Закон оптимального поєднання централізації та децентралізації управління.
4. Закон демократизації управління.
5. Закон пропорційного розвитку систем управління.
Формування оптимального рівня делегування повноважень вищим керівництвом нижчим рівням – це:
1. Закон спеціалізації управління.
2. Закон інтегра ції управління.
3. Закон оптимального поєднання централізації та децентралізації управління.
4. Закон демократизації управління.
5. Закон пропорційного розвитку систем управління.
Щ о слід роз умі ти під принципами ме не джменту ?
1. Спо соб и і пр ийом и в пл иву к еру ючої системи на кер ов ану на р ізних
рівня х та ла нках управл іння (підприємство , під розд іл, сл ужб а тощо ) .
2. Правила, вих ідні по ложення т а нор ми по вед інки, я ким и керуються
ор гани управління в процесі у пр авління ек оно м ічними систем ам и.
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1. Мето д « Ал ьпи».
2. П ринцип П аретто.
3. Мето д «Карпат ».
4. Мето д Е йзенх ауер а.
5. Мето д А БВ ? анал і зу .

3. Вихід ні пол оження, за допом о гою я ких
вирішу ються виро бничі з авд ання.
4. Н орм и поведінки люд ей у пр оцесі в ико нання
сво їх ф у нкцій.
5. П оложення про діял ьність органів управління.

Що передбачає принцип оптимального поєднання центра лізації та децентралізації в управлінні сист емами?
1. Застосування різних правил в управлінні.
2. Вироблення колегіального рішення з певних проблем.
3. Оптимальне використання єдиноначальності в управлінні.
4. Раціональне використання єдиноначальності та колегіальнос ті в управлінні системами для досягнення певних цілей.
5. Управління діяльністю організацій має здійснюватися з урахуванням як їх галузевої належності, так і їх територіального
розміщення.
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Принцип ефективності менеджменту полягає:
1. У впровадженні прогресивних форм організації праці та виробницт ва.
2. У найбільш повному використа нні те хніки, всебічної інтенсифікації виробництва.
3. У впровадженні нових форм господарювання та упра вління, боротьбі за бережливість.
4. У залуче нні працівників апарату управління в прийнятті та реалізації управлінських рішень.
5. У застосува нні цілого комплексу методів т а засобів з метою досягне ння максимальної результативності при мінімізації
витрат за умов виправданого ризику.

Що передбачає дисципліна як принцип менеджменту?
1. Раціональне використання єдиноначальності та колегіальнос ті в управлінні системами для досягнення певних цілей.
2. Чітке дотримання адміністрацією підприємства і його пе рсоналом укладе ного колективного договору та контракту.
3. Виконання всіма працівниками поставлених завдань .
4. Виконання менеджера ми поставлених завдань.
5. Виконання працівниками апара ту упра вління поставлених завдань.

Як слід розуміти принцип "винагорода персоналу”?
1. Цей принцип передбача є постійне підвищення заробітної пла ти персоналу організації.
2. Цей принцип передбача є постійне підвищення заробітної пла ти персоналу організації та обов’язкову виплат у премій та
надбавок.
3. Цей принцип передбача є, що всі працівники організації мають одержувати належну винагороду за свою працю.
4. Цей принцип передбача є одержання премій за якісну роботу.
5. Цей принцип передбача є постійне підвищення заробітної пла ти менеджерам організації.
Про який принцип менеджменту йде мова? «Накази працівникові мають на дходити тільки від одного безпосереднього
начальника».
1. Принцип єдності дій.
2. Принцип єдиновладдя.
3. Принцип централізації.
4. Принцип справе дливості.
5. Принцип повноваження і відповідальності.

Друга управлінська революція дістала назву:
1. Релігійно-комерційна .
2. Світсько-адмініс тративна.
3. Виробничо-будівельна.
4. Бюрократична.
5. Професійного управління.

Наука управління як цілісна система із своїм категорійним апаратом, принципами, методологією, рекомендаціями виникла
у ХХ ст. ЇЇ появу пов’язують із п’ятою упра влінською революцією, яка відома під назвою:
1. Релігійно-комерційна .
2. Світсько-адмініс тративна.
3. Виробничо-будівельна.
4. Бюрократична.
5. Професійного управління.

Важливим внеском "школи наукового управління" у розвиток теорії менеджменту було:
1. Систе матизація підходів до управління всією організацією.
2. Створення універсальних принципів управління.
3. Розробка принципів управління індивідуальною працею робітників.
4. Перенесення центру уваги в управлінні з виконання завдань на стосунки між людьми.
5. Застосування в управлінні математики, ст атистики тощо.

Важливим внеском "Школи людських стосунків" у практику управління було:
1. Створення універсальних принципів управління.
2. Перенесення центру уваги в управлінні з виконання завдань на стосунки між людьми.
3. Систе матичне використання засобів стимулювання праці з метою зацікавлення працівників у збільшенні продуктивності й
обсягів виробницт ва.
4. Визначення функцій та принципів управління.
5. Застосування в управлінні математики, ст атистики та ін.
Абрахам Маслоу, Кріс Аджіріс, Ренсіс Лайкерт, Дуглас Ма к-Грегор, Фредерік Герцберг є найвідомішими представниками
якої школи управління?
1. Школи наукового управління.
2. Адмініс тративної школи управління.
3. Школи людс ьких стосунків.
4. Поведінкової школи управління.
5. Емпіричної школи управління.
«Управління має ґрунтуватися на системному вивченні процесів з використаннями економіко- мате матичних методів». Це
основне положення якої школи управління?
1. Школи наукового управління.
2. Адмініс тративної школи управління.
3. Біхевіористської школи управління.
4. Емпіричної школи управління.
5. Кількісної ш коли управління.
Представники якої школи менеджменту опис али фун кції управління, розвинули принципи управління, систематизували
підходи до управління вс ією організацією?
1. Школи наукового управління.
2. Адмініс тративної школи управління.
3. Поведінкової школи управління.
4. Емпіричної школи управління.
5. Кількісної ш коли управління.
Вітчизняні фахівці в галузі менеджменту вва жають, що на різних етапах розвитку управлінської науки в Україні внесли
сутт євий вклад в неї такі укра їнські вчені:
1. М. Драгоманов, І. Вернадський, М. Туган-Барановський, М. Вольський.
2. І. Коропецький, В. Бандера.
3. Т. Войнаровський, Г. Цехановський.
4. К. Воблій, М. Зібер.
5. М. Груш евський, В. Винниченко, Д. Дорошенко, М.М іхновський, Д. Антонович.

Які основні підходи до управління виділяють у сучасній теорії менеджменту?
1. Процесний, змістовний, мотиваційний підходи.
2. Процесний, системний, ситуаційний, кількісний підходи.
3. Процесний, системний, ситуаційний підходи.
4. Систе мний, мотиваційний, поведінковий підходи.
5. Ситуаційний, поведінковий, змістовний підходи.
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Що собою являє процесний підхід до управління?
1. Сукупність взаємопов'язаних елементів, які пост ійно взаємодіючи, визначають характер організації.
2. Сукупність безперервних взаємопов'язаних дій, які виконуються в певній послідовності.
3. Сукупність безперервних операцій і процедур.
4. Безперервне виконання операцій і процедур.
5. Безперервне виконання планових завдань.
Системний підхід до управління – це :
1. Сукупність суб'єкта й об'єкта управління.
2. Сукупність взаємодіючих частин в організації.
3. Сукупність взаємопов'язаних елементів (частин) .
4. Сукупність безперервних взаємопов'язаних дій, які виконуються в певній послідовності.
5. Сукупність взаємопов'язаних елементів (частин) , які постійно взаємодіючи, визначають характер організа ції.
Під ситуаційним підходом до управління розуміють:
1. Підбір прийомів менеджменту з метою визначе ння завдань і ресурсів, які необхідні для виконання певних цілей організації.
2. Підбір прийомів менеджменту для розв'язання конкретних управлінських с ит уацій з метою досягнення певних цілей
організації.
3. Підбір прийомів менеджменту для розв'язання окремих управлінських ситуа цій.
4. Прийоми менеджменту для вирішення тих чи інших поставлених завдань.
5. Прийоми для досягнення цілей організації.

Що слід розуміти під організа цією?
1. Групу людей, яка об'єдналась для отримання прибут ку.
2. Групу людей, діяльність яких с відомо координується для досягнення пе вної мети.
3. Групу людей, діяльність яких координується відповідним органом управління.
4. Групу людей, які об’ єдналися для спільного проводження вільного часу.
5. Групу людей, які разом працюють.
Організації поділяють ся на:
1. Прості та формальні.
2. Складні та форма льні.
3. Форма льні, неформа льні та прості.
4. Форма льні, неформа льні та складні.
5. Форма льні та неформальні, складні та прості.
Які організації с лід вважати формальними?
1. Діяльність яких організується та координуєть ся на основі спільних інтересів.
2. Діяльність яких спонта нно організується та координується з метою формування позитивного іміджу се ред оточуючих.
3. Діяльність яких свідомо планується, організується, мотивується з метою досягнення певної мети.
4. Діяльність яких не планується і не регулюється.
5. Діяльність яких організується лідером.
Які організації с лід вважати неформальними?
1. Ті, які виникають і функціонують спонтанно.
2. Ті, які виникають за вольовим рішення керівника.
3. Ті, які функціонують відповідно до певних інструкцій.
4. Ті, які функціонують відповідно до положень та статутів.
5. Ті, які виникають за офіційним рішення зборів членів колективу.

Організації, метою яких є одержання прибутку шляхом створення і реалізації продукції (послуг) необхідних суспільству,
відносяться до:
1. Простих.
2. Складних.
3. Комерційних.
4. Некомерційних.
5. Неформальних.
Які основні загальні риси має орга нізація?
1. Наявність вертикального поділу праці.
2. Вертика льний та горизонтальний поділ праці.
3. Наявність всіх видів ресурсів, вертикальний та горизонтальний поділ праці, здійснення пе вних видів діяльності і залежність
від зовнішнього середовища.
4. Наявність всіх видів ресурсів та здійснення певних виді діяльності.
5. Наявність всіх видів ресурсів та залежність від зовнішнього с ередовища.

Що слід відносити до внутрішнього середовища організації?
1. Цілі, завдання, структуру, технологію, персонал, організаційну куль туру, профспілки.
2. Цілі, завдання, структуру, технологію, персонал, організаційну куль туру.
3. Цілі, структуру та персонал організації.
4. Завдання та технологію організації.
5. Технологію та персона л.
Що являє собою ціль організації?
1. Результа т діяльності організації.
2. Конкретний результат діяльності.
3. Кінцевий результат виконання окремих виробничих завдань.
4. Конкретний, кінце вий стан або очікуваний результат діяльності організації.
5. Досягнення максимальних прибутків при реалізації продукції високої якості.
Завдання – це:
1. Види робіт.
2. Робота з предметами праці.
3. Робота, яку виконують робітники.
4. Види робіт, які треба виконувати з використанням відповідних засобів праці.
5. Види робіт, які необхідно виконати певним способом та в обумовлений період для досягнення загальних цілей.

Технологія – це:
1. Засіб перет ворення вхідних елементів (матеріалів, сировини, інформації тощо) у вихідні (продукти, вироби, нову
інформа цію тощо) .
2. Засоби впливу на матеріали та сировину.
3. Засіб перет ворення вихідних елементів.
4. Вихідні елементи (кінцеві результати праці) .
5. Послідовність виконання операцій.
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Управлінський пе рсонал – це:
1. Працівники, які ке руют ь робітниками.
2. Працівники, які мають вищ у освіту і займают ь керівні посади.
3. Сукупність працівників, які мають спеціальну підготовку і виконують функції управління.
4. Кат егорія працівників організації, які безпосере дньо беруть участь у процесі виготовлення продукції.
5. Сукупність працівників, які виконують певні функції.
Що слід розуміти під місією організації?
1. Чітко виражені завдання організації.
2. Чітко виражену причину існування організації.
3. Основні завда ння організації.
4. Основні функції організації.
5. Основні види робіт організації.
Що таке асоціації?
1. Договірні об'єдна ння, які створені з метою постійної координації господарської діяльності.
2. Об'єднання підприємств промисловості та транспорту для здійснення певної діяльності.
3. Об'єднання, які займаються господарською (комерційною) діяльністю.
4. Підприємства, які займаються комерційною діяльністю.
5. Підприємства, які створені для отримання прибутку.
Корпорація – це:
1. Ста тутні об'єднання підприємст в на основі повної фінансової залежності від одного а бо групи підприємств.
2. Договірні об'єдна ння, що створені на основі поєднання виробничих, наукових та коме рційних інтересів.
3. Об'єднання, що створені для здійснення певних видів діяльності.
4. Підприємства, що створені для здійснення комерційні діяльності.
5. Підприємства, що створені для отримання прибутку.
Що слід розуміти під концерном?
1. Підприємства, що діють на основі Статуту.
2. Підприємства, що діють на основі фінансової незале жнос ті один від одного.
3. Об'єднання підприємств промисловості та транспорту для здійснення певної діяльності.
4. Договірні об'єдна ння, які створені з метою постійної координації господарської діяльності.
5. Ста тутні об'єднання підприємст в, промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі тощо, на основі повної
фіна нсової залежності від одного або групи підприємств.

До факторів зовнішнього середовище організації відносяться:
1. Політика, цілі, кадри, задачі, структура, технологія.
2. Плани, прогнози, організаційна структура, мотивація, контроль.
3. Постачальники, споживачі, трудові ресурси, завдання, с труктура, технологія.
4. Постачальники, закони і заклади державного регулювання, споживачі, конкуренти.
5. Ста н економіки, зміни у політиці, організаційна культура, НТП, технології, групові інтереси, міжнародне середовище.
До зовнішнього середовища організації непрямої дії належить:
1. Ста н економіки, зміни у політиці, НТП, технології, груповані інтереси, міжнародне середовище.
2. Ста н економіки, зміни у політиці, організаційна культура, НТП, технології, групові інтереси, міжнародне середовище.
3. Постачальники, трудові ресурси, закони і заклади державні регулювання, споживачі, конкуренти.
4. Плани, прогнози, організаційна структура, мотивам контроль .
5. Цілі, кадри, задачі, структура, технологія.

Сукупність норм, цінностей, традицій, поглядів, які часто не підлягають формулюванню і бездоказово приймаються всіма
членами колект иву – це:
1. Політика організації.
2. Ста тут підприємства.
3. Колективний договір.
4. Принципи управління.
5. Організаційна культура.

Що таке функції ме не джменту?
1. Конкретний вид упра влінської діяльності, що визна чає напрями або стадії процесу управління.
2. Вид управлінської діяль ності.
3. Ста дії процесу управління.
4. Вид діяльності.
5. Усі відповіді вірні.
У результ аті чого виникли функції?
1. Поділу праці.
2. Кооперації праці.
3. Поділу і коопера ції праці.
4. Поділу і спеціалізації праці.
5. Координації праці.
Що слід розуміти під функцією планування?
1. Вст ановлення цілей організації.
2. Визначення шляхів і за собів викона ння завдань.
3. Визначення способів досягнення цілей організації.
4. Визначення цілей і майбутнього стану організа ції, а також рес урсів, необхідних для їх досягнення.
5. Виконання прийнятних управлінських рішень.
Тактика організації – це:
1. План дій, який потрібно виконати в специфічній окремій сит уації.
2. Короткострокові пла ни, які конкретизують ст ратегію.
3. Завдання, які потрібно виконувати.
4. Види робіт по досягненню цілей.
5. Плани робіт, які слід виконувати.
Планування на перспективу, яке вказує напрям дій для забезпечення реалізації місії підприємства, – це:
1. Поточне планування.
2. Оперативне планування.
3. Тактичне планування.
4. Стратегічне планування.
5. Бізнес-планування.
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Планування на середні проміжки часу, в межах яких відбувається реалізація конкретного управлінського рішення з
визначенням необхідних для цього ресурсів, – це:
1. Поточне планування.
2. Оперативне планування.
3. Тактичне планування.
4. Стратегічне планування.
5. Бізнес-планування.
Планування роботи на короткі проміжки ча су, в процесі якого деталізуються плани підрозділів і служб підприємства і
відбувається їх коригування, – це:
1. Індикативне планування.
2. Оперативне планування.
3. Тактичне планування.
4. Стратегічне планування.
5. Бізнес-планування.

Встановлення цілей від досягнутого з врахуванням інфляції, – це:
1. Стратегія обмеженого росту (ста біль ності) .
2. Стратегія зростання.
3. Стратегія скорочення.
4. Стратегія концентрованого зростання.
5. Стратегія інтегрованого зростання.

Метод реалізації стратегії, згідно з яким кожен працівник організації від найвищого до на йвищого рівня має чіткі цілі, що
забезпечує досягнення цілей всієї організації, – це:
1. Бізнес-план.
2. Бюджет ування.
3. Управління за цілями.
4. Політика.
5. Правила і процедури.

Для практичної реалізації стратегічних планів орга нізації розробляють:
1. Тактику, правила, бюджети.
2. Тактику і правила.
3. Бюджет и.
4. Правила.
5. Процедури.
Цілі організації мають задоволь нит и такі основні вимоги:
1. Єдність, точність , гнучкість, безперервність.
2. Досяжність , конкретність, орієнтація у час і.
3. Досяжність і орієнтація у часі.
4. Орієнтація у часі та конкретність.
5. Досяжність .
Під стратегією організації слід розуміти:
1. План ре аліза ції цілей.
2. Комплексний пла н для отримання прибутків у перспективному періоді.
3. Один із планів організації, який треба здійснити у короткостроковій перспективі.
4. Все бічний комплексний план, призначений для реалізації та досягнення цілей.
5. Поточні плани для досягнення цілей.

Що слід розуміти під організа ційною структ урою управління?
1. Відображення співвідношення та зв’язків між посадовими особами.
2. Склад і супідрядніст ь взаємозв'язаних управлінських ланок, які забезпе чуют ь здійснення функцій і завдань управління
організацією.
3. Супідрядність управлінських взаємозалежних ланок управління.
4. Склад ланок управління організацією.
5. Склад підрозділів управління.

Де пере важно застосовується лінійна структура управління:
1. В управлінні малими організаціями.
2. В управлінні великими організаціями.
3. В управлінні об’ єднаннями орга нізацій.
4. В управлінні кооперативними організаціями.
5. В управлінні господарськими товариства ми.
Яким чином здійснюється побудова орга нізації?
1. Шляхом розрахунку обсягів діяльності організації.
2. Шляхом розрахунку чисельності персоналу.
3. Шляхом організаційного проектування.
4. Шляхом спеціалізації і кооперації.
5. Усі відповіді правильні.

Де пере важно застосовуються дивізіональні структури управління?
1. В управлінні багатопрофільними організаціями з великою кількістю виробництв, надання послуг обмеженого життєвого
циклу.
2. В управлінні великими багатопрофільними організаціями зі значною кількістю виробничих та комерційних відділе нь.
3. В управлінні великими організаціями.
4. В управлінні спільними організаціями.
5. В управлінні малими об’єднаннями.
Де пере важно застосовуються матричні організаційні структури управління?
1. В управлінні багатопрофільними організаціями з великою кількістю виробництв, надання послуг обмеженого життєвого
циклу.
2. В управлінні великими багатопрофільними організаціями зі значною кількістю виробничих та комерційних відділе нь.
3. В управлінні спільними організаціями.
4. В управлінні середніми за розміром організаціями.
5. В управлінні великими організаціями

У чому полягає основна перевага ма тричних орга нізаційних структур упра вління?
1. Орієнтація на нововведення.
2. Орієнтація на завоюва ння нових ринків збуту продукції.
3. Висока гнучкість та орієнтація на нововве дення.
4. Високий рівень централізації та залучення до робот и ква ліфікованих фахівців.
5. Орієнтація на встановлення нале жних інформаційних зв’язків між ланками управління.
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Органи управління безпос ередньо виробничими процесами, орга ни загального управління с кладають:
1. Однорівневу структуру управління.
2. Дворівневу структуру управління.
3. Трирівневу структуру управління.
4. Багаторівневу структуру управління.
5. Горизонтальну структуру управління.
Органи управління безпосередньо виробничими процесами, органи загального управління, вищий координуючий орган
управління складають:
1. Однорівневу структуру управління.
2. Дворівневу структуру управління.
3. Трирівневу структуру управління.
4. Багаторівневу структуру управління.
5. Вертика льну структуру управління.

Обмежене право використовувати всі види ресурсів організації для досягнення поста вленої цілі, – це:
1. Право розпоряджатися всіма ресурсами.
2. Право видавати завда ння.
3. Право приймати рішення.
4. Повноваження.
5. Відповідаль ність.
Повноваження бувають:
1. Лінійні, функціональні, контрольно-звітові, координаційні, ре комендаційні, погоджува льні.
2. Адмініс тративні, управлінські, економічні, планові, організаційні, мотиваційні, соціально-психологічні.
3. Адмініс тративні, економічні, соціально-психологічні.
4. Планові, організаційні, мотиваційні, соціа льно-психологічні.
5. Управлінські, соціальні, економічні.
Відпо відальність – це:
1 . Об ов’язок зві тувати за вик онані д ії.
2 . Об ов’язок зді йснювати пр о цес упр авл іння в ор ганіз аці ї.
3 . Нео бх і дні сть зві тувати за прийняті р ішення, ак тивні ді ї
та їх насл ід к и.
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Діапазон керованості залежить від:
1. Ступеня складності та важливості за дач, їх різноманіття.
2. Поширеності стандартизованих процедур у ме жах організації.
3. Рівня компетентності керівника та підлеглих.
4. Терит оріального розміщення виконавців.
5. Перерахованого в інших пунктах.
Повноваження, які передают ься безпосередньо керівником підлеглому і у межах яких він може вирішити задачі без
узгодження з вищес тоящими керівниками в рамках чинних законів, – це:
1. Лінійні повноваження.
2. Функціональні повноваже ння.
3. Координаційні повноваження.
4. Рекомендаційні повноваження.
5. Адмініс тративні повноваження.

Повноваження, які передаються з метою управління конкретною функцією, – це:
1. Лінійні повноваження.
2. Функціональні повноваже ння.
3. Координаційні повноваження.
4. Рекомендаційні повноваження.
5. Адмініс тративні повноваження.
Функціональні повноваження реалізуються через:
1. Координаційні, рекомендаційні, погоджувальні.
2. Планові, організаційні, мотиваційні, соціа льно-психологічні.
3. Рекомендаційні повноваження, обов'язкові узгодження, паралельні повноваження.
4. Апаратні, управлінські, економічні, планові, організа ційні, соціально-психологічні.
5. Апаратні, управлінські, економічні.
До недоліків це нтралізації в управлінні слід віднести:
1. Втрати часу при передачі інформації, відірваність особи, що прийма є рішення від проблеми.
2. Посилення страте гічної спрямованості та забезпечення концентрації ресурсів.
3. Подолання невиправданого дублювання управлінських рішень.
4. Концентрація процесу управління прийнят тя рішень у тих, хто його приймає.
5. Збільшення кількост і помилкових рішень.
Ві дм ітьт е позитивні м о менти децентр ал ізації пр оцесу упр авл іння :
1. Чі ткий по діл пра ці, ієрар хі чні сть рі вні в у правлі ння, наявні сть
вз аємопо в’яз ано ї системи фор мальних правил і станд артів , ф о рмальна
знео собл еність, вр аху вання квал і фік аційних вимо г.
2. Приск орення ро зро бки і прийняття р ішень, у часть у їх р озр обці
безпо сере дні х вико навців, об'єктивне вр ахування к онк ретно ї ситуації,
ві дмо ва від детального інструк тування з центр у.
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4 . Сук упність офіційно над аних прав і о бов’язк ів сам о стійно
пр ийм ати р ішення, від д авати ро зпоря дж ення і здійсню вати д ії в
інтер есах організації.
5 . Обм ежене право викор истовувати ресур си о рганізації та
с прям ову вати з у силля д ея ких спів ро б ітник ів на вико нання
в изнач ених зада ч.

3. Зо сер едження в од ном у під ро з ді л і по вно важ ень та
ві дпо відально сті, що д оз вол яє пі дв ищити р івень
контро лю, з ме нш ити кіль ко сті пом илк о вих рі шень.
4. Ко нкр етизаці я ф ункці й та об о в’яз ків під роз діл ів,
орієнто ваних на забез печення потр еб споживачі в.
5. Висо ка р езул ьтатив ність вик онання станда ртних
робіт.

Передача виконання конкретних задач підлеглим нижчестоящим керівникам – це:
1. Турбота про заробітки співробітників.
2. Делегування відповідальності.
3. Делегування повноважень.
4. Небажання виконувати роботу.
5. Зміна структури підприємства.
Як в організації оформлюєт ься делегування повноважень?
1. Видається наказ, розробляєтьс я посадова інструкція.
2. Видається наказ, розробляєтьс я колект ивний договір.
3. Існує усна домовленіс ть між керівником т а підлеглим.
4. Керівник у письмовій формі дає підлеглому завдання.
5. Підлеглий бере їх сам, погоджуючись виконувати т у чи іншу спра ву.
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Що слід розуміти під функцією мотивації:
1. Управлінську діяльність, яка забезпечує процес спонукання себе та інших працівників на дії, спрямовані на досягне ння
цілей орга нізації.
2. Управлінську діяльність, яка забезпечує спонукання персона лу на досягнення особистих цілей.
3. Діяльність, яка за безпечує спонукання себе та інших до виконання поставлених завдань.
4. Діяльність, яка за безпечує спонукання себе до високопродуктивної праці.
5. Діяльність, яка передбачає застос ування покарання через силу примусу.

Мотивація базуєтьс я на:
1. Винагородах та задоволенні окремих людей.
2. Потребах та самовираженні.
3. Потребах та винагородах.
4. Задоволенні всіх людей.
5. Положенні про преміювання.
Спонукання до дії, викликане зовнішніми факторами:
1. Потреба.
2. Винагорода.
3. Мотив.
4. Стимул.
5. Цінність винагороди.
Потреби бувають:
1. Первинні та вторинні.
2. Фізіологічні та пс ихологічні.
3. Внутрішні та зовнішні, фізіологічні та мотива ційні.
4. Первинні, вторинні, гігієнічні та психологічні.
5. Первинні, вторинні, внутрішні та зовнішні.
До первинних потреб відносяться:
1. Економічні.
2. Мат еріальні.
3. Фізіологічні.
4. Психологічні.
5. Альтруїс тичні.
Які групи потреб виділяв Михайло Туган-Ба рановський?
1. Фізіологічні, потре би у безпеці, потреби у повазі, практичні.
2. Фізіологічні, ст ат еві, соціальні, альтруїстичні, практичні.
3. Фізіологічні, ст ат еві, інстинкти і симптоматичні потреби, практичні.
4. Фізіологічні, ст ат еві, інстинкти і симптоматичні потреби, альт руїстичні, практичні.
5. Фізіологічні, потре би у безпеці, соціальні потреби, потреби у повазі, потреби у самореалізації.
Які групи потреб А.Маслоу відносить до первинних?
1. Потреби у безпеці, потреби у повазі.
2. Соціа льні, пова ги, самовираження.
3. Фізіологічні, безпеки т а захищеності.
4. Фізіологічні, безпеки т а захищеності, соціальні.
5. Фізіологічні, соціальні.
Усі теорія мотивації поділяються на:
1. Змістовні та комплекс ні.
2. Змістовні та процесуальні.
3. Змістовні та організаційні.
4. Процесуальні та матеріально-грошові.
5. Змістовні та грошові.
Процесуальні теорії мотивації ґрунтуютьс я на:
1. Аналізі розподілу людиною зусиль для виконання різних завдань і виборі не ю конкретної індивідуальної поведінки.
2. Ідентифікації внутрішніх потреб людини, що змушують її діяти так, а не інакше.
3. Груповій поведінці людей у процесі виконання своїх функцій.
4. Поведінці окремих працівників у процесі виконання функцій.
5. Поведінці всіх пра цівників організації.
Змістовні теорії мотивації ґрун туються на:
1. Аналізі розподілу людиною зусиль для виконання різних завдань і виборі не ю конкретної індивідуальної поведінки.
2. Ідентифікації внутрішніх потреб людини, що змушують її діяти так, а не інакше.
3. Груповій поведінці людей у процесі виконання своїх функцій.
4. Поведінці окремих працівників у процесі виконання функцій.
5. Поведінці всіх пра цівників організації.
Для задоволення соціальних потреб співробітників згідно теорії А.Мас лоу необхідно:
1. Пропонувати підле глим більш змістовну роботу.
2. Делегувати підлеглим додаткові права і повноваження.
3. Давати підлеглим складну і важливу робот у, що вимагає повної віддачі.
4. Давати співробітникам таку роботу, яка б дозволяла їм спілкуватися.
5. Високо оцінювати і заохочувати досягнуті підлеглими результати.
Для задоволення потреб у самореалізації співробітників згідно теорії А.Маслоу необхідно:
1. Пропонувати підле глим більш змістовну роботу.
2. Делегувати підлеглим додаткові права і повноваження.
3. Давати підлеглим складну і важливу робот у, що вимагає повної віддачі.
4. Давати співробітникам таку роботу, яка б дозволяла їм спілкуватися.
5. Високо оцінювати і заохочувати досягнуті підлеглими результати.
Основною формою матеріального с тимулюва ння персоналу організації є:
1. Премії.
2. Премії та цінні подарунки.
3. Цінні подарунки та заробітна плата.
4. Заробіт на плата.
5. Надбавки, доплати, компенсації.
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До мотиваційних факторів, згідно теорії Герцберга, не належить:
1. Можливість творчого і ділового зростання.
2. Просування за службовою ієрархією.
3. Високий ступінь відповідальнос ті.
4. Заробіт на плата.
5. Успіх.
Чому необхідно здійснювати контроль за виконанням управлінс ьких ріше нь ?
1. Щоб своєчасно виявити відхиле ння у виконанні ріше нь і змінити стандарти діяльності.
2. Щоб своєчасно виявити відхиле ння у виконанні ріше нь і вжит и відповідних заходів.
3. Тому, щ о є працівники, які безвідповідально відносяться своїх обов'язків.
4. Щоб виконавці боялись і добре їх виконували.
5. Щоб виконавці своєчасно виконували завдання.
Щ о пе ред бачає функція ко нтрол ю?
1. Спо стереження з а діями співр обітник ів.
2. Виявлення відхилень від встано вл ених норм та прав ил .
3. Спо стереження з а до триманням о б 'єк там и управління
певних норм та пр авил .
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4. Спостер еж ення і вияв лення відх ил ень від норм в ико ристання
матер іальних ресурсів та вс тановлення прич ин такого відх илення .
5. Систем атичне спостер еж ення за дія льністю о б ’єкта упр авл іння
з м ето ю виявлення відхилень в ід в станов лених норм та правил у
пр о це сі вико нання певних завд ань.

Коли здійснюєть ся попере дній контроль в організації?
1. У період виконання запланованих робіт.
2. Піс ля виконання запланованих робіт.
3. До фа ктичного початку виконання певних робіт.
4. Паралельно з виконання окремих робіт.
5. На ста дії зародження організації.
Коли здійснюєть ся поточний контроль в організації?
1. До фа ктичного початку виконання запланованих робіт.
2. У ході прове дення запланованих робіт.
3. Піс ля виконання запланованих робіт.
4. У ході прове дення і після виконання всіх запланованих робіт.
5. Усі відповіді вірні.
Коли здійснюєть ся заключний контроль в організації?
1. До фа ктичного початку виконання запланованих робіт.
2. У ході прове дення запланованих робіт.
3. Піс ля виконання запланованих робіт.
4. У ході прове дення і після виконання всіх запланованих робіт.
5. Усі відповіді вірні.
Принципи повнот и, точності, економічності, безперервності, масовості – це принципи:
1. Планування.
2. Організації.
3. Мотивації.
4. Контролю.
5. Регулювання.
Які існують види контролю залежно від етапів здійснення виробничо-господарської діяльності?
1. Попередній і поточний.
2. Попередній і прихований.
3. Поточний і заключний.
4. Попередній, поточний і за ключний.
5. Попередній, поточний і прихований.
Контроль має бути:
1. Об’єктивним, своєчасним, простим, гнучким, економічно доцільним, забезпечувати належний зворотній зв'язок.
2. Об’єктивним, економічно доцільним, своєчасним, простим, гнучким, прихованим, забезпечувати належний зворотній
зв'язок.
3. Систе матичним, гласним, діловим, ефе ктивним.
4. Систе матичним, діловим, надмірним, прихованим.
5. Ефективним, глас ним і дійовим.
Вид управлінс ької діяльності, спрямований на усунення відхилень в керованій системі шляхом розроблення і
впровадження керуючою сист емою відповідних за ходів, – це функція:
1. Контролю.
2. Організації.
3. Планування.
4. Регулювання.
5. Операційна.
Що слід розуміти під методами менеджменту?
1. Способи здійснення управлінс ької діяльності, за допомогою яких виконуютьс я функції менеджменту і забезпечуєт ься
реалізація його цілей та зада ч.
2. Способи виливу керуючої систе ми на керовану з метою виконання певних завда нь.
3. Способи досягнення виконання функцій ме не джмент у.
4. Способи ліквідації відхилень від наміченої програми дій.
5. Способи виконання виробничих завда нь.

За напрямом впливу на керований об’єкт розрізняють:
1. Кількісні і якісні методи.
2. Методи прямого та непрямого впливу.
3. Методи матеріального і морального впливу.
4. Адмініс тративні, економічні та соціально- психологічні ме тоди.
5. Методи регламентування т а інс труктування.
За характером впливу на керований об’єкт розрізняють:
1. Кількісні і якісні методи.
2. Методи прямого та непрямого впливу.
3. Методи матеріального і морального впливу.
4. Адмініс тративні, економічні та соціально- психологічні ме тоди.
5. Методи регламентування т а інс труктування.
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Методи менеджменту, які ґрунтуються на використанні моральних стимулів до праці, діють на особистість за допомогою
психологічних перетворення адміністративного завдання на свідомий обов'язок, внутрішню потребу людини, – це:
1. Економічні методи управління.
2. Організаційно-розпорядчі методи.
3. Соціа льно-психологічні методи.
4. Правові методи.
5. Якісні методи.

Економічні методи менеджменту ґрунтуються на використанні:
1. Мат еріальних інтересів окремої особи.
2. Мат еріальних інтересів тільки колект иву.
3. Економічних інтересів кожної особи.
4. Економічних інтересів колективу й особи.
5. Мат еріальних і моральних інтересів колективу.

Методи менеджменту, які виражають прямий цілеспрямований вплив на об'єкти управління і засновані на обов’язковості
виконання відповідних наказів, розпорядже нь, інструкцій, правил, – це:
1. Організаційно-розпорядчі методи.
2. Економічні методи управління.
3. Соціа льні методи.
4. Психологічні методи.
5. Правові методи.

Що слід розуміти під регламентуванням як методом менеджменту?
1. Розроблення і введення в дію окремих правил.
2. Розроблення відповідних інструкцій для персоналу.
3. Розроблення та введе ння в дію організаційних положень, правил, обов’язкових для виконання.
4. Розроблення та введе ння в дію юридичних, моральних, етичних норм та правил.
5. Введе ння в дію відповідних нормативних актів управління.
За допомогою яких організаційно-методичних документів здійснюється методичне інструктування?
1. За допомогою протоколів, заяв, доповідних записок.
2. За допомогою нака зів, вказівок, розпоряджень .
3. За допомогою розроблених положень.
4. За допомогою правил та інструкцій.
5. За допомогою службових листів.
Що таке наказ?
1. Розпорядчо-правовий документ, який видається керівниками та спеціа лістами організації.
2. Розпорядчо-правовий документ, який видається керівником організації.
3. Документ, який видається заступником керівника підприємства .
4. Регламентуючий документ.
5. Акт управління.
Що слід розуміти під розпорядженням?
1. Розпорядчо-правовий документ, який видається пере важно керівниками структурних підрозділів організації.
2. Розпорядчо-правовий документ, який видається керівниками та спеціа лістами організації.
3. Розпорядчо-правовий документ, який видається тільки спеціалістами організа ції.
4. Правовий документ, який видається тільки керівником організації.
5. Документ, який видається т ільки заст упником керівника підприємства.
На яких відносинах ґрунтується зас тосування розпорядчих методів управління?
1. Форма льних.
2. Неформальних.
3. Відносинах координації.
4. Відносинах субординації.
5. Юридичних відносинах.
Який взаємозв'язок існує між принципами та методами управління?
1. Цей зв'язок визначає як повинні працюва ти керівники організації для досягнення її місії та цілей.
2. Цей зв'язок визначає як повинні працюва ти фахівці організації для виконання своїх функцій.
3. Цей зв'язок визначає як повинні працюва ти робітники організації для виконання поставлених завдань.
4. За допомогою методів реалізуют ься вимоги принципів управління.
5. Ніякого взаємозв'язку не існує.

Соціальне прогнозува ння полягає у:
1. Наявності таких соціальних норм, які встановлюють порядок поведінки окремих осіб і певних груп у колект иві.
2. Створенні інформаційної бази розроблення планів соціального розвитку та застос ування методів соціального впливу у
кожному трудовому колективі.
3. Формуванні і розвитку трудового колективу, за лученні працівників до управління.
4. Створенні заходів щодо вдос коналення соціальних відносин між працівниками.
5. Розробленні заходів економічного стимулювання праці персоналу.

До засобів організаційного впливу не належить:
1. Регламентування.
2. Нормування.
3. Інструктування.
4. Інформування.
5. Запобігання.
До засобів розпорядчого впливу не нале жить:
1. Накази.
2. Вказівки.
3. Інструкції.
4. Розпорядження.
5. Поради.
Що таке управлінське ріше ння?
1. Це програма дій з усунення кризової ситуації.
2. Це вибір альтернативи.
3. Це людська інтуїція.
4. Це людська логіка.
5. Це аналіз ситуації.
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За способом обґрунтування розрізняють управлінські рішення:
1. Перспективні, поточні, оперативні.
2. Одноосібні, колегіальні, колективні.
3. Запрограмовані, незапрограмовані.
4. Інтуїт ивні, засновані на судженнях, раціональні.
5. Загальні, ча сткові.
За ступенем обов'язковості виконання розрізняют ься такі управлінс ькі рішення:
1. Організаційні, регулюючі, координуючі та контролюючі.
2. Директивні, рекомендаційні, орієнтуючі.
3. Інтуїт ивні, адаптивні, раціональні.
4. Загальні, ча сткові.
5. Оптимальні.
Рішення, які обов'язкові для виконання і розраховані на певний очікуваний результат:
1. Рекомендаційні.
2. Адаптивні.
3. Директивні.
4. Орієнтуючі.
5. Раціональні.
До одноосібних управлінс ьких рішень відносяться:
1. Накази, розпорядження, протоколи на рад, вка зівки та резолюції менеджерів.
2. Накази, розпорядження, вказівки та резолюції менеджерів.
3. Постанови, розпорядження та приписи.
4. Постанови та накази.
5. Накази і вказівки.
Основними вимогами до управлінських рішень є:
1. Обґрунтованість і законність.
2. Обґрунтованість, правомочність, законність, ефект ивність.
3. Цілеспрямованіст ь, обґрунтованість, реа льність, за конність та ефективність.
4. Обґрунтованість, оперативність, реальність, цілеспрямованість, ефективність, правомочність і законність.
5. Обґрунтованість, оперативність, реальність, доступність, розгалуженість, цілеспрямованість, ефективність, правомочність і
законність.

Управлінські рішення, які розробляються і приймаються керівником разом із підлеглими більшістю голосів, – це рішення:
1. Командні.
2. Колективні.
3. Колегіальні.
4. Раціональні.
5. Структуровані.

Управлінські рішення, при яких варіанти рішень розробляє група спе ціаліст ів, а приймає рішення група менеджерів, – це
рішення:
1. Командні.
2. Колективні.
3. Колегіальні.
4. Раціональні.
5. Структуровані.

Метод експертних оцінок у прийнятті рішень полягає:
1. У залуче нні кваліфікованих фахівців до вироблення рішень з конкретної проблеми.
2. У залуче нні керівників провідних підрозділів до вироблення найважливіших рішень.
3. У залуче нні т ільки досвідчених (з практичним досвідом) керівників підрозділів.
4. У залуче нні всіх фахівців до вироблення ріше нь.
5. Усі відповіді вірні.
Метод мозкового штурму у прийнятті рішень полягає в організації:
1. Колективного обговорення експертами окремих проблем і вироблення рішення.
2. Колективного обговорення проблем і вироблення оптимального рішення.
3. Переважно колект ивного обговорення окре мих проблем.
4. Обговорення акт уальних проблем.
5. Усі відповіді вірні.
Що допомагає виробляти та приймати управлінські рішення в умовах невизначеності?
1. Практичний досвід та інтуїція керівника.
2. Добрий фізичний стан та ора торські здібності керівника.
3. Принциповість керівника.
4. Далекоглядність керівника.
5. Інтуїція керівника.
Що слід розуміти під оптимізацією управлінських рішень?
1. Врахува ння всіх найважливіших взаємозв’язків та взаємозале жнос тей діяльності підприємства.
2. Дотрима ння пра вових норм та компете нцій при прийнятт і управлінських рішень.
3. Вибір на йбіль ш ефект ивного варіанта рішення із можливих альтерна тив.
4. Обґрунтованість рішення.
5. Повнота оформлення.
Які управлінські рішення персонал прагне не виконувати?
1. Одноосібні.
2. Колективні.
3. Несвоєчасні.
4. Некомпетентні.
5. Ті, що слабко контролюют ься.
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У чому полягає основна мета комунікаційного процесу?
1. Забезпечення розуміння інформації, яка є предметом обміну, тобто повідомлень.
2. Забезпечення керуючої системи необхідною інформацією для прийняття рішень.
3. Забезпечення комп’ютеризації управлінського процесу.
4. Забезпечення органів управління певною інформацією.
5. Забезпечення виконання виробничих завдань.
Комунікаційний процес – це:
1. Обмін інформацією між керівниками.
2. Обмін інформацією між керівником та його підлеглими.
3. Обмін інформацією між двома людьми для виконання виробничих завдань.
4. Це процес обміну інформацією між двома і декількома людьми з метою вирішення певних проблем.
5. Це процес трансформації інформації.
Що слід розуміти під інформацією?
1. Відомості про господарську діяль ність підприємства.
2. Відомості про зовнішнє середовище підприємства.
3. Сукупність відомостей про господарську (комерційну) діяльність підприємств.
4. Сукупність правових, адміністративних, організаційних, технічних відомост ей.
5. Сукупність відомостей, повідомлень, які відображають характеристику явища, події, виробничо-господарської діяльності.
Які існують основні етапи обміну інформацією?
1. Визначення цілей, зародження ідеї, кодування інформації і вибір каналу, передача інформації, декодування інформації.
2. Управлінське дослідження середовищ а організації, зародження ідеї, кодування інформації і вибір каналу, передача
інформа ції, декодування інформації.
3. Зародження ідеї, кодування інформації і вибір каналу, передача інформації, декодування інформації.
4. Надходження ідеї, кодування та декодування інформації.
5. Кодува ння, передача та декодування інформації.

Під каналом у комунікаційному процесі слід розуміти:
1. Засіб збирання інформа ції.
2. Засіб кодування інформації.
3. Засіб передачі інформації.
4. Відправника інформації.
5. Комунікаційну мережу.
Вкажіть елементи комунікаційного проце су:
1. Зародження ідеї, кодування та вибір каналу, передача, декодування.
2. Відправник, повідомлення, канал, отримувач, зворотній зв'язок.
3. Відправник, повідомлення, отримувач, зворотній зв'язок.
4. Збори, наради, ділові бесіди та переговори, те лефонні розмови.
5. Немає вірної відповіді.
Що слід розуміти під шумом у комунікаційному процесі?
1. Те, що вносит ь корективи в певні види інформації.
2. Те, що вносит ь помилки в деякі види інформа ції.
3. Те, що заважає збират и необхідну інформацію
4. Те, що деформує зміст інформації.
5. Немає вірної відповіді.
Які операції здійснюються на етапі декодування інформації?
1. Переведення символів відправника в думки отримувача і передавача інформації.
2. Переведення символів відправника в думки отримувача інформації.
3. Переведення символів відправника в думки пе редавача інформації.
4. Переведення символів отримувача і передавача інформації.
5. Переведення символів у інформацію різних видів.
Що слід розуміти під носіями інформації?
1. Сукупність джерел та каналів надходження і поширення інформації.
2. Мат еріальні та нематеріальні засоби, на яких фіксуються результати вимірювальних робіт.
3. Мат еріальні засоби, на яких фіксуються результати вимірювальних робіт і зберігаються да ні.
4. Нематеріальні засоби, на яких фіксуються результати вимірів.
5. Немає вірної відповіді.
Яку е кономічну інформацію слід називати оперативною?
1. Ту, яка виникає всере дині об’єкта управління.
2. Ту, яка виникає за межами об’єкт а управління.
3. Ту, яка відображає фактичні кількіс ні і якісні характеристики виробничо-господарської діяльності організації.
4. Ту, яка характеризує стан об'єкта управління на даний момент.
5. Ту, яка характеризує стан об'єкта впродовж якогось періоду.

Форма колективного обміну інформацією, яка закінчуєт ься прийняттям колективного рішення, має оперативний характер
та обмежене коло учасників, вирішує поточні питання називається:
1. Прийом відвідувачів.
2. Групова дискусія.
3. Ділова бесіда.
4. Нарада.
5. Збори.
Форма колективного обміну інформацією, як закінчується прийняттям колективного рішення, має значне коло учасників,
виріш ує загальні пит ання, що накопичились за період, а саме: підбиття підсумків, розроблення планів на майбутнє:
1. Збори.
2. Нарада.
3. Ділова бесіда.
4. Групова дискусія.
5. Прийом відвідувачів.
Сукупність джерел та каналів надходження і поширення інформації, створеної суб'єктом управління для прийняття
обґрунтованих рішень і доведення їх до виконавців – це:
1. Комунікаційна мережа.
2. Комп’ютерна мережа.
3. Внутрішня ме режа.
4. Зовнішня мережа.
5. Відкрита мережа.
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Комунікаційні мережі бувають:
1. Відкриті і закриті.
2. Внутрішні і зовнішні.
3. Взаємозалежні і незалежні.
4. Централізовані і децентралізова ні.
5. Ла нцюгові і розгалужені.
До основних причин незадовільних комунікацій на лежать:
1. Невміння слухати, семантичні бар'єри, невербальні пере пони.
2. Невміння слухати, семантичні бар'єри, ст ереотипне мислення, слабка пам'ять.
3. Невміння слухати, семантичні бар'єри, невербальні пере пони, поганий зворотний зв'язок.
4. Несприятливий психологічний клімат у колективі, доступність інформації, невміння слухат и, семантичні бар'єри,
невербальні перепони.
5. Доступність інформації, адекватність, невміння слуха ти, семантичні бар'єри, неве рбальні пе репони.
Комунікації, які створюються керівництвом організації для досягнення її ціле й, забезпечення взаємодії між структурними
ланками, – це :
1. Вертика льні комунікації.
2. Горизонтальні комунікації.
3. Діагональні комуніка ції.
4. Форма льні комунікації.
5. Неформальні комунікації.

Лідерст во в управлінні – це:
1. Розумовий і фізичний процес, наслідком якого є виконання підлеглими офіційних доручень.
2. Здатність впливати на мене джерів підрозділів і досягати певних цілей.
3. Здатність впливати на поведінку окремих людей чи робочі групи.
4. Здатність керувати емоціями окремих людей.
5. Здатність до екстраполяції.
Підхід з позиції поведінки до керівництва ґрунтується на:
1. Дослідженні манери поведінки керівників вищої ланки щодо підлеглих.
2. Дослідженні поведінки менеджерів щодо досвідчених спеціа лістів.
3. Дослідженні манери поведінки менеджерів щодо підлеглих.
4. Дослідженні манери поведінки фахівців.
5. Дослідженні манери поведінки підлеглих.
Ситуаційний підхід до керівництва ґрунтується на:
1. Виявле нні факторів, які впливають на поведінку ме не джерів і підле глих у різних с итуаціях.
2. Виявле нні факторів, які впливають на керівників середньої ланки, які безпосередньо виконують т актичні завдання.
3. Виявле нні факторів, які впливають на керівників вищої та середньої ланки, які розробляють стратегію і тактику управління.
4. Виявле нні факторів, які впливають на керівників вищої ланки.
5. Досліджені конкретної ситуа ції.
Влада – це:
1. Здатність захищати себе від зовнішніх впливів.
2. Можливість втручатися в будь-який процес.
3. Можливість впливати на поведінку інших людей для досягнення цілей організації.
4. Бажання вплива ти на поведінку інших людей.
5. Здатність приймати рішення самостійно.

Процес впливу на підлеглих за допомогою формальних важелів для забезпечення виконання ними офіційно визначених
доручень і вирішення пе вних завдань, – це:
1. Регулювання.
2. Керівництво.
3. Лідерс тво.
4. Організування.
5. Діловодство.
Де пере важно застосовується влада, що базується на примусі?
1. В організаціях, де менеджери не визнають інших форм влади над підлеглими і вплив на підлеглих здійснюється переважно
через страх.
2. В організаціях, де менеджери не мають відповідних професійних якостей для керівництва.
3. В організаціях, де менеджери не володіють відповідними методами керівництва.
4. В організаціях, де менеджери не мають відповідного досвіду керівництва системами.
5. В організаціях, де менеджери не мають фахової підготовки.
На чо му ґрунту ється експертна в лад а?
1 . На впевнено сті (вірі) під леглого у те, що кер івнику
відповід но до з айм аної по сад и д елеговані повноваження
управляти іншим л юдь ми.
2 . На впевнено сті (вірі) під леглого про ная вність у
м енед жера спеціаль них з нань та вмінь по проб лемі, щ о
по требує вир іш ення.
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3. На впев неності ( вірі) підлегло го пр о наяв ність у менедж ера
певно го д освіду виконувати вироб ничі з авд ання.
4. На впев неності ( вірі) підлегло го пр о наяв ність у менедж ера
певних вм інь , я кі д адуть йому змо гу досягну ти нам іч ено ї ціл і.
5. На впев неності ( вірі) у те, щ о керівник має м ожливість
покара ти під леглого , або перешк одити йому у з ад овол енні якоїнебудь по треби.

На чому ґрунт ується еталонна влада?
1. На впевненості у повноваженнях керівника.
2. На засадах особистого авторитету та манері поведінки менеджера.
3. На засадах харизми, тобто на силі особистих якостей та здібностей менеджера.
4. На засадах ораторс ьких здібносте й.
5. На засадах особистих вмінь керівника.
На чому ґрунт ується законна влада?
1. На переконанні підлеглого у праві менеджера віддавати розпорядження, які підлеглий зобов'язаний виконуват и.
2. На праві менеджера дават и певні вказівки підлеглим щодо виконання окремих видів робіт.
3. На праві менеджера організовувати виконання певних завдань організації.
4. На праві менеджера розпоряджа тися та використовуват и рес урси організації.
5. На праві менеджера організовувати виконання певних завдань .
На чому ґрунт ується влада примусу (влада страху) ?
1. На впевненості підлеглого, що керівнику відповідно до займаної посади делеговані повноваження управляти іншим людьми.
2. На впевненості підлеглого, що керівник має можливість покарати його, або пере шкодити у задоволенні якої-небудь потреби.
3. На застосуванні штрафних санкцій до осіб, що допус кають порушення.
4. На небажанні підлеглих своєчасно виконувати виробничі завдання.
5. На застосуванні критики на виробничих нарадах.
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Стиль управління – це:
1. Методи впливу керівника на підлеглих.
2. Установлений характ ер діяльност і керівника.
3. Манера пове дінки спеціалістів апарату управління.
4. Якості керівника, які необхідні для управлінської діяльності.
5. Узвичаєна манера пове дінки керівника щодо підле глих, яка справляє на них вплив і спонука є до досягнення цілей
організації.

Чим характеризується де мократичний стиль ке рівника?
1. Високим ступенем делегува ння повноважень.
2. Самостійністю підлеглих при виконанні функціональних обов’язків.
3. Чіткими критеріями оцінювання діяльност і працівників.
4. Заохоче ння ініціативи, відкритість і прозорість інформації.
5. Усі відповіді правильні.

Стиль керівництва, який характеризується беззаперечним єдиновладдям керівника, одноосібним прийняттям рішень,
жорс тким регламентуванням дій підлеглих, – це:
1. Бюрократичний.
2. Демократичний.
3. Авторитарний.
4. Патріархальний.
5. Лібера льний.

Теорії ліде рства базуються на таких основних підходах:
1. З позиції особистих якостей, з позиції потреб організації, комплексному.
2. З позиції поведінки, з позиції потреб організації, комплексному.
3. З позиції задоволення потреб вищих рівнів, орієнтацію на роботу чи на стосунки у колективі.
4. З позиції особистих якостей, з позиції поведінки, ситуаційний.
5. Процесному, системному, ситуаційному, змішаному.
Що таке соціальна відповідальність у менеджменті?
1. Дотрима ння пра вил етичної поведінки працівниками організації.
2. Добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації.
3. Обов’язкове реагування на соціальні проблеми суспільства.
4. Тимчасове ре агування організації на проблеми суспільст ва.
5. Реа кція на економічні проблеми країни.
Що таке юридична відповідальність?
1. Дотрима ння внутрішніх правил організації з метою забезпечення порядку.
2. Дотрима ння та наслідування пра вил і норм поведінки, які склалис я історично у с успільс тві.
3. Дотрима ння організацією конкретних державних за конодавчих актів, інс трукцій, норм тощо.
4. Дотрима ння організацією державних актів та норм.
5. Дотрима ння організацією відповідних законів.

Що слід розуміти під етичною пове дінкою організації?
1. Поведінка людей у процесі виконання своїх функцій.
2. Вчинки та дії людей, які здійснюються в процесі досягнення певних цілей.
3. Поведінка та дії людей, які відповідають норма м моралі та порядку, що склались у суспільстві.
4. Сукупність вчинків та дій людей, які відповідають т им норм моралі, свідомості чи порядку, що склались у с успільстві і до
яких воно прагне.
5. Дотрима ння норм моралі, свідомості чи порядку окремої суспільної групи.

Аргумента ми на користь соціальної відповідальності є:
1. Сприятливі для бізнесу довгострокові перспективи.
2. Наявність ре сурсів для надання допомоги у вирішенні соціаль них проблем.
3. Моральне зобов'язання бути соціально відповідальними
4. Формування позитивного іміджу підприємства.
5. Усі відповіді правильні.
Аргумента ми проти соціальної відповідальності є:
1. Недостатній рівень звітності.
2. Порушення принципу макси мізації прибутку.
3. Недостатня підготовка фа хівців організації вирішуват и соціальні проблеми.
4. Застосування соціа льної відповідальності тільки з рекламною метою.
5. Усі відповіді правильні.
До основних напрямів соціальної відповідальності організації належать:
1. Відповідаль ність за чис тоту навколишнього середовища.
2. Відповідаль ність пере д працівниками орга нізації.
3. Відповідаль ність пере д споживачами та партнерами.
4. Відповідаль ність пере д регіональною громадою
5. Усі відповіді правильні.

До якої категорії при встановленні пріоритетності спра в менеджера за допомогою АБВ – аналізу відносят ься завдання, що
становлять 60% загальної кількост і завдань, але всього 40% значущості ус іх справ, які ма є виконувати менеджер?
1. Завдання категорії А.
2. Завдання категорії Б.
3. Завдання категорії В.
4. Відсутня правильна відповідь.
5. Всі відповіді вірні.
Члени вищого керівництва, лідер прое кту, менеджери процесів – здійснює спос тереження, погоджує цілі і стратегії,
інт ереси робітників команд, вирішує конфлікти – це:
1. Лідер проекту
2. Керуючий комітет
3. Менеджери оперативного керівництва
4. Менеджери процесів
5. Робочі команди
Ключова характе ристика реінжинірингу, що хара ктеризується наступним твердженням: реінжиніринг передбачає відмову
від існуючих ст руктур і процедур – створення бізнесу заново – це:
1. Фундаме нт альність
2. Радикальність
3. Істотне поліпшення
4. Бізнес-процес
5. Революційний прорив
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Ключова характеристика реінжинірингу, що характеризується наступним твердженням: в результаті реінжинірингу
досягається суттєве (в десятки і сотні разів) поліпшення результатів діяльності – це:
1. Фундаме нт альність
2. Радикальність
3. Істотне поліпшення
4. Бізнес-процес
5. Революційний прорив
Радика льне покращення процесу ( революційне вдосконалення потоку с творення цінності, що за безпечує швидке створення
додаткової цінності з меншими втратами) – це:
1. Кайдзен
2. Каймаку
3. Канбан
4. Poke-yoka
5. Гемба
Слово японського походження, що означає «робоче місце» – у виробництві найчастіш е відноситься до площі цеху заводу –
це:
1. Кайдзен
2. Каймаку
3. Канбан
4. Poke-yoka
5. Гемба
Фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування бізнес-процесів для досягнення істот них покращень в
ключових показниках результативності компанії ( витра ти, якіст ь, рівень обслуговування та оперативність) – це:
1. Реінжиніринг
2. Кайдзен
3. Каймаку
4. Бенчмаркінг
5. Немає правильної відповіді
Опис і регламентація діяльності (процесів) ст руктурних підрозділів, налагодження взаємодії між підрозділами за
принципом «клієнт-постачальник» з метою впровадження процесного управління – це:
1. «Разові поліпшення»
2. «Комплексне впорядкуванн я діяльності»
3. «Тотальне моделювання»
4. «Клаптикове документ ування»
5. Немає правильної відповіді
Порівняння ме тодів здійс нення подібних дій у межах організації. Спроба знайти в ме жах організації подібну, найбільш
успішно виконувану дію – це:
1. Спільний бенчмаркінг
2. Внутрішній бенчмаркінг
3. Організаційний бенчмаркінг
4. Зовнішній бенчмаркінг
5. Комбінований бенчмаркінг
Порівняння методів здійснення яких-небудь видів діяльнос ті з методами здійснення подібних дій з іншими підприємствами
– це:
1. Спільний бенчмаркінг
2. Внутрішній бенчмаркінг
3. Організаційний бенчмаркінг
4. Зовнішній бенчмаркінг
5. Комбінований бенчмаркінг
Виконання окремих або взаємопов’язаних функцій передається зовнішньому викона вцю – аутсорсеру, при цьому
скорочується частка компанії в ва ртості готового продукт у, а також рівень оподаткування – це:
1. Внутрішній аут сорсинг
2. Чистий а утсорс инг
3. Повний аутсорсинг
4. Зовнішній аутсорсинг
5. Інсорсинг

Передача аутсорсеру конкретних функцій компанії – це:
1. Внутрішній аут сорсинг
2. Чистий а утсорс инг
3. Повний аутсорсинг
4. Зовнішній аутсорсинг
5. Інсорсинг

Внутрішній підрозділ спеціалізується з на дання посередницьких функцій, як для своєї компанії, та к і для зовнішніх
замовників – це:
1. Внутрішній аут сорсинг
2. Чистий а утсорс инг
3. Повний аутсорсинг
4. Зовнішній аутсорсинг
5. Інсорсинг
Відображає процес ліквідації внутрішньо організаційних ланок, що вже іс нували, і застосува ння аутсорсингових послуг з
метою оптимізації внутрішньої с труктури підприємницької організації це:
1. Екзоге нний а утсорсинг
2. Стратегічний аутсорсинг
3. Гомогенний аутсорсинг
4. Гетерогенний аутс орсинг
5. Ендогенний аутсорсинг

Заміщення декількох с труктурних ланок підприємницької фірми це:
1. Екзоге нний а утсорсинг
2. Стратегічний аутсорсинг
3. Гомогенний аутсорсинг
4. Гетерогенний аутс орсинг
5. Ендогенний аутсорсинг

Концепція постійного циклічного покращання якості процесів за рахунок зме нше ння варіацій і виключення причин, що
порушують стабільність процесів при виконанні 4-х етапів робіт: планування – виконання – перевірка – дії – це:
1. Концепція статистичного управління якістю
2. Методи Г.Тагучі
3. Цикл PDCA
4. Концепція пост ійного покращання якості
5. Метод структурування функції якості QFD
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Системний підх ід до у пра влі ння якістю в м ежа х якого об л асть управління
які стю пош ирю ється на всі стадії ст вор ення пр оду кту (етапи життєво го
цикл у) і ох опл ює усі рівні управлінсь кої ієрар хії при р еалізації технічних,
економіч них , органі з аційних і соціально -психол огічних захо ді в, що
відоб раж ається у в ідпо відних док ум ентах системи упр авл іння якістю – це:
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Комплекс підходів до управління якістю спрямованих на реалізацію ідеї
урахуванням варіацій і невизначеності – це:
1. Концепція статистичного управління якістю
2. Методи Г.Тагучі
3. Цикл PDCA
4. Концепція пост ійного покращання якості
5. Метод структурування функції якості QFD
Систематиз ований шл ях в ивч ення по тр еб та побаж ань спо живачів
через р озгор тання ф у нкцій і о пер ацій в д іяльно сті компанії по
забез печ енню як ості на кожному етапі життєвого цикл у
ство рюв аного про д ук ту, який би гар анту вав отр им ання к інцево го
резу льтат у, що від пові д ає очікуванням спож ивачів – це:

Стр атегічний під хід до вдо ско нал ення б із несу , в рамк ах
якого пр овод ять ся зах о ди по з наход женню і в иклю ченню пр ич ин
помилок аб о д ефек тів у б ізнес- про цесах, шл яхом з осер едження
на тих вих ідних пар аме трах , які є критич но важ ливими д ля
спож ивач а – це:
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підвищення якості при плануванні продукції з

1. Концепція статистич ного у прав ління я кі стю
2. М етод и Г. Тагу чі
3. Цикл P DCA
4. Концепція по стійного по кр ащання яко сті
5. М етод стр у ктуру вання ф унк ції яко сті QFD

Методика забезпечення цінності продукту, що очікує споживач, при мінімальній його вартості – це:
1. Концепція пост ійного покращання Кайзен
2. Метод структурування функції якості QFD
3. Методологія «шість с игм»
4. Концепція Будинку якості
5. Цикл PDCA

421

422

1 . Концепція статистич ного у прав ління я кістю
2 . М етод и Г. Тагучі
3 . Цикл PDCA
4 . Концепція по стійно го по кр ащання яко сті
5 . М етод стр уктуру вання функ ції як о сті QFD

1. Концепція по стійного по кращання Кайзен
2. М етод стр у ктуру вання ф унк ції яко сті QFD
3. М етод о ло гія «шість сигм »
4. Концепція Бу динк у якості
5. Нем ає правил ьно ї від по віді

Діяльність, що ґрунтується на стратегічній орієнтації підприємства та має спрямованість на забезпече ння прихильності
споживачів, стійкості конкурентних позицій та довготривалого успіху підприємства – це:
1. Планування бренду
2. Бренд-менеджмент
3. Реа ліза ція бренду
4. Формування бренду
5. Всі відповіді вірні
Ефективне планування робочого часу для досягнення цілей, знаходження тимчасових рес урсів, розстановка пріорит етів і
контроль виконання запланованого – це:
1. Мисте цтво встигати
2. Особисте відчут тя часу
3. Тайм-менеджмент
4. Корпоративний тайм-менеджмент
5. Всі відповіді вірні

Основа діяльності ПР (паблік рілейшнз) зводиться до т ак званої...
1. Теорії слухання
2. Теорії спілкування
3. Теорії сприйняття
4. Теорії маркетингу
5. Теорії реклами
Яка з функцій зв'язків з громадськістю спрямована на розробку інформа ційної політики?
1. Організаційно-технологічна
2. Аналітико-прогностична
3. Консультативно-методична
4. Організаційно-дорадча
5. Аналітично-контрольна
Бесіда у формі запитань-відповідей, між людиною, яка володіє інформацією, і журналістом – це…
1. Анкетування
2. Інтерв'ю
3. Репортаж
4. Опитування
5. Відео-звернення
Сукупність технологій «вбудовування» методів тайм-менеджменту в систему управління організацією – це:
1. Мисте цтво встигати
2. Особисте відчут тя часу
3. Тайм-менеджмент
4. Корпоративний тайм-менеджмент
5. Принцип Ейзенхауера

Техніка розста новки пріоритетів, використання якої дозволяє виділит и важливі та іс тотні спра ви і вирішити, що робити з
рештою – це:
1. Мисте цтво встигати
2. Особисте відчут тя часу
3. Тайм-менеджмент
4. Корпоративний тайм-менеджмент
5. Принцип Ейзенхауера

Спроба відкласти такі справи на потім створять Вам непотрібні проблеми – за них потрібно братися самому і негайно – це:
1. Важливі та термінові справи
2. Неважливі і т ермінові с прави
3. Важливі і не термінові с прави
4. Неважливі і нете рмінові с прави
5. Немає правильної відповіді
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«Скривджені» с прави, тобто справи які найчас тіше відкладають,
співробітників і т. п. – це:
1. Важливі та термінові справи
2. Неважливі і т ермінові с прави
3. Важливі і не термінові с прави
4. Неважливі і нете рмінові с прави
5. Немає правильної відповіді
Вид коуч ингу, що відноситься д о індиві дуального , однак
особ лив ість пол ягає в то м у, що топ-ме неджери ко мпані ї можуть
працю ват и в коуч -сесіях як над бізнес-ці лям и та стр атегіями
до сягнень над -р езуль татів, так і з роз витку о соб исто ї
еф ектив ності та/аб о ро з витку жит тєвого бал ансу – це :

вони пов'язані з влас ним розвитком, навчанням

1. Коу чинг д л я м енеджерів
2. Гру пов ий коу чинг
3. Б із нес к оуч инг
4. Лайф-ко уч инг
5. Спе ціал ізо ваний к оу чинг

Процес спільного з коучем вирішення значущих для клієнта завдань – це:
1. Коучинг для менеджерів
2. Груповий коучинг
3. Бізнес коучинг
4. Ла йф- коучинг
5. Спеціалізований коучинг
Коуч, як фасилітатор, працює з групою людей за двома напрямками: як на досягнення загальних цілей в рамках групи, так і
на створення простору, де кожен учасник може бути коучем для іншого – це:
1. Коучинг для менеджерів
2. Груповий коучинг
3. Бізнес коучинг
4. Ла йф- коучинг
5. Спеціалізований коучинг

Коуч є експертом певної га лузі, спеціалізації або конкре тному аспекті життя – це:
1. Коучинг для менеджерів
2. Груповий коучинг
3. Бізнес коучинг
4. Ла йф- коучинг
5. Спеціалізований коучинг
Вид коучингу спрямований на проведення коучингу в компанії для співробітників різних рівнів – це:
1. Коучинг для менеджерів
2. Груповий коучинг
3. Бізнес коучинг
4. Ла йф- коучинг
5. Спеціалізований коучинг
Система загального обслуговува ння обладнання – це:
1. Систе ма TPM
2. Канбан
3. Рoke-yoka
4. Систе ма 5S
5. SMED
Швидка (однохвилинна) за міна штампів чи інструментів – це:
1. Систе ма TPM
2. Канбан
3. Рoke-yoka
4. Систе ма 5S
5. SMED
Система раціоналізації робочого місця – це:
1. Систе ма TPM
2. Канбан
3. Рoke-yoka
4. Систе ма 5S
5. SMED
Метод організації виробництва, що дозволяє повніше реалізувати принцип "точно, вчасно" – це:
1. Систе ма TPM
2. Канбан
3. Рoke-yoka
4. Систе ма 5S
5. SMED

Організація виробництва, при якій категорично виключається можливість виготовлення невідповідної (неякісної) продукції
– це:
1. Систе ма TPM
2. Канбан
3. Рoke-yoka
4. Систе ма 5S
5. SMED

Функція коучингу, що забезпечує розвит ок трудового потенціалу та компетенції працівників, ка р’єрний рух – це:
1. Функція розвитку
2. Креативна функція
3. Функція комплексного консультування
4. Мотивуюча функція
5. Функція адапта ції
Функція коучингу, що дає змогу працівникам максима льно виявляти ініціативу, гене рувати нові ідеї – це:
1. Функція розвитку
2. Креативна функція
3. Функція комплексного консультування
4. Мотивуюча функція
5. Функція адапта ції
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Досягнення довгострокового ус піху шляхом максимального задоволення запитів споживачів, співробітників і сус пільства –
це:
1. Мет а TQM
2. Завдання TQM
3. Тактика TQM
4. Стратегія TQM
5. Немає правильної відповіді
Означає за доволення потреб і розумних очікувань споживача і підтримання відносини, при яких потреби споживача
ставляться на перше місце – це принцип:
1. Орієнтація на споживача
2. Лідерс тво керівника
3. Залучення працівників
4. Процесний підхід
5. Систе мний підхід

Керівники встановлюють єдність мети та напрямів діяльності організації – це принцип:
1. Орієнтація на споживача
2. Лідерс тво керівника
3. Залучення працівників
4. Процесний підхід
5. Систе мний підхід

Працівники на всіх рівнях становлять основу організації, і їхнє повне залучення дає змогу використовувати їхні здібності
на користь організації – це принцип:
1. Орієнтація на споживача
2. Лідерс тво керівника
3. Залучення працівників
4. Процесний підхід
5. Систе мний підхід

Результат досягаєть ся ефективніше, коли діяльністю та відповідними ресурсами управляють як процесом – це принцип:
1. Орієнтація на споживача
2. Лідерс тво керівника
3. Залучення працівників
4. Процесний підхід
5. Систе мний підхід

Ідентифікація, розуміння та управління взаємопов'язаними процесами як системою сприяє організації у результативнішому
та е фективнішому досягненні її цілей – це принцип:
1. Орієнтація на споживача
2. Лідерс тво керівника
3. Залучення працівників
4. Процесний підхід
5. Систе мний підхід

Декілька організацій, що є або не є конкурентами, укладають угоду про обмін інформацією в межах закритої групи – це:
1. Спіль ний бенчмаркінг
2. Внутрішній бенчмаркінг
3. Організаційний бенчмаркінг
4. Зовнішній бенчмаркінг
5. Комбінований бенчмаркінг
Передача компанією окремих функцій або бізнес-процесів, залишаючи за собою функції диспетчера – це:
1. Внутрішній аут сорсинг
2. Чистий а утсорс инг
3. Повний аутсорсинг
4. Удосконалений аутсорсинг
5. Інсорсинг
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