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ВСТУП

Перехід  до  ринку  вимагає  суттєвих  змін  у  системі  підготовки  кадрів  з

роботи  в  ділових  організаціях.  Принципово  нові  умови  та  зміст  ділової

активності кардинальним чином змінили вимоги до якостей, які повинен мати

фахівець, що пройшов навчання та бажає займатися працею управлінця. Перед

вищою школою поставлена задача – навчити майбутніх магістрів нових методів

ведення  господарства,  засвоїти  принципи  та  форми  сучасних  методів

управління. Вивчення досвіду економічно розвинутих країн показує, що своїми

успіхами вони багато в чому завдячують системі управління виробництвом та

ефективному використанню матеріальних благ, що дістала назву менеджменту.

Управління  підприємством  у  наш  динамічний  час  є  досить  складною

роботою,  яку  можуть  виконувати  лише  фахівці  нової  генерації,  озброєні

найсучаснішими  знаннями.  Фахівці  в  галузі  менеджменту  повинні  вміти

виконувати функції планування, організації,  мотивації,  контролю працівників

для досягнення певних потреб. Першочергова задача менеджменту полягає у

створенні  організаційної  культури,  творчого  інноваційного  клімату,  які

стимулюють  працівників  у  виробничій  сфері  на  нововведення.  Керівники

різних  ланок  повинні  стати  ініціаторами  організаційних  змін.  Управлінську

діяльність справедливо вважають мистецтвом. Але навчитись йому допомагає

не тільки освоєння теоретичного фундаменту, але й ділові ігри, які наближені

до  реальної  дійсності.  Завдання  ділової  гри:  засвоєння  навичок  виявлення,

аналізу  та  рішення  конкретних  проблем  виробничої  діяльності;  навчання

груповим методам роботи при підготовці та прийнятті управлінських рішень;

навчання  учасників  гри  соціальним  методам  і  засобам  орієнтації  в

нестандартних  ситуаціях;  залучення  учасників  гри  до  ролі  керівника,

зорієнтованого на нововведення, на необхідність перебудови стилю роботи. На

етапі  розбудови  ринкових  відносин  управління  розглядає  здійснення

господарських операцій працівниками й управління менеджерами виходячи з
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найбільшої  ефективності  діяльності  акціонерної  компанії,  корпорації,

приватного підприємства не тільки з погляду менеджменту організації,  а й її

власників.  Є  фактом,  що  не  завжди  інтереси  власників  та  корпорації  (як

підприємства) збігаються. Тому управління в системі загального менеджменту

спрямоване на отримання кінцевого результату, яким є найбільш оптимальне

узгодження  інтересів  суб’єктів  корпоративних  відносин.  Ці  інтереси,  як

правило, різні, їх узгодження в акціонерних компаніях, корпораціях, приватних

та  інших  підприємства  здійснюється  через  реалізацію  повноважень  і

відповідальності.

Згідно із вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

знати:

– організацію основних видів управлінської діяльності;

– інтегративну оцінку факторів ризику та антикризового управління;

– аналіз ефективності управління;

– тенденції розвитку різноманітних підприємств та об’єднань;

–  принципи  управління  маркетинговою,  матеріально-технічною

підсистемами;

– сутність конкурентоспроможності підприємств та продукції;

уміти: 

– створювати та  реєструвати  підприємства  різної  організаційно-правової

форми;

– розробляти  статути,  положення про структурні  підрозділи та  посадові

інструкції;

– мати навички розподілу праці, організації робочих місць, аналізу процесу

роботи;

– проводити ефективне ділове спілкування з урахуванням психологічних

особливостей партнерів; 

– проводити делегування та інструктування.
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Самостійна робота студента є невід’ємною складовою процесу вивчення

навчальної дисципліни, зміст якої визначається робочою програмою навчальної

дисципліни,  методичними  матеріалами,  завданнями  для  самостійного

опрацювання.  Самостійна  робота  студента  забезпечується:  підручниками,

навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій, методичними

вказівками, практикумами, матеріалами щодо самоконтролю знань.

Компетентності,  якими  повинен  володіти  студент:  здатність  до

абстрактного  мислення,  аналізу міжнародного  середовища,  синтезу  та

встановлення  взаємозв’язків  між  соціально-економічними  явищами  та

процесами;  уміння  використовувати  економічні  закони  і  категорії,

закономірності  та  принципи  ринкової  економіки;  уміння  використовувати  у

практичній  діяльності  знання  з  теорії  управління;  демонструвати  знання

основних  теорій  мотивації,  лідерства  та  влади  для  вирішення  управлінських

завдань; виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку

показників для обґрунтування управлінських рішень; встановлювати критерії, за

якими  організація  визначає  подальший  напрямки  розвитку;  розробляти  і

реалізовувати  відповідні  стратегії  та  плани;  здатність  розробляти  проекти  та

управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість; здатність працювати у

міжнародному контексті;  навички використання інформаційно-комунікаційних

технологій для пошуку, оброблення, аналізування та використання інформації з

різних джерел

Методичні рекомендації спрямовані на формування у студентів здатності

самостійно  мислити,  на  поглиблене  опанування  навчального  матеріалу  та

засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок виконання завдань. 

Самостійне  вивчення  літератури  з  курсу  передбачає  опрацювання

різноманітних  джерел  інформації  за  темами,  що  вивчаються.  Джерелами

інформації  є  монографії,  підручники,  статті.  Для  зручності  опрацювання

необхідної  інформації  слід  користуватися  фондами  бібліотеки  КрНУ  імені

6



Михайла Остроградського (електронна бібліотека,  абонемент, читальна зала),

іншими бібліотеками та мережею Інтернет. 

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І

 САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№
пор.

Тема

Денна форма
навчання

Заочна форма
навчання

К-сть
год.

(лек.)

К-сть
год.

(СРС) 

К-сть.
год.

(лек.)

К-сть.
год.

(СРС)

Змістовий модуль 1 Теоретичні основи менеджменту організацій

1 Системна  модель  менеджменту
організацій 

4 14 2 18

2 Еволюція організації 3 13 2 18

3 Організаційні  механізми
менеджменту організацій 

3 13 2 18

4 Організаційний інжиніринг 3 13 2 18

Змістовий модуль 2 Управлінські моделі, результативність та
ризикозахищеність організації

6 Організаційний дизайн 3 13 2 18

7 Управлінські моделі 3 13 2 18

8 Керівництво в організації 3 13 2 18

9 Ризикозахищеність організації 4 14 2 18

10 Управління результативністю 
менеджменту організації

4 14 2 18

Усього годин за семестр 30 120 18 162
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ 

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

Змістовий модуль 1 Теоретичні основи менеджменту організацій

Тема 1 Системна модель менеджменту організацій

Організація як складна система та як об’єкт управління: взаємозв’язок та

взаємозалежність її внутрішніх елементів і факторів зовнішнього середовища.

Особливості функціонального та системного бачення організації.

Характеристика  основних  підсистем  організації.  Моделі  організації  як

відкритої  системи.  Узгодження  цілей,  стратегій,  функціонального  та

організаційного потенціалу й можливостей організації.

Множинність  підпорядкування  результативності  організації:  проблеми

узгодження пріоритетів та інтересів учасників діяльності.

Рівні  досконалості  організації.  Досягнення  синергізму  в  менеджменті

організації.

Питання для самоперевірки

1. Які  функції  виконує  ділове  адміністрування  стосовно  організації  як

складної системи та як об’єкту управління в сучасних умовах господарювання? 

2. Яким  чином  здійснюється  взаємозв’язок  внутрішніх  елементів  і

факторів зовнішнього середовища організації?

3. Охарактеризуйте особливості функціонального та системного бачення

організації.

4. Яким  чином  здійснюється  узгодження  цілей,  стратегій,

функціонального та організаційного потенціалу організації?

5. Визначте  основні  характеристики  моделі  організації  як  відкритої

системи.

6.  Охарактеризуйте  множинність підпорядкування  результативності

організації: проблеми узгодження пріоритетів та інтересів учасників діяльності.

7. Які Ви знаєте досягнення синергізму в менеджменті організації?
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8.  Охарактеризуйте  множинність  підпорядкування  результативності

організації за її системного бачення.

9.  Яким  чином  здійснюється  взаємозв’язок  основних  підсистем

організації за системного підходу?

Література: [1, с. 25–38; 5, с. 8–19; 6, с. 15–32; 9, с. 18–34; 12, с. 9–16; 23,

с. 17–36].

Тема 2 Еволюція організації

Зміни  як  об’єктивний  процес  розвитку  організації.  Значення  змін  в

діяльності  організації.  Еволюційні  погляди  на  процеси  змін  в  діяльності

організації. Еволюційні погляди на процеси змін в діяльності організацій.

Життєвий  цикл  діяльності  організації  та  стадії  виникнення  змін.

Управління процесами змін. Використання системного підходу в управлінні в

умовах змін.

Особливості  менеджменту  на  основних  етапах  життєвого  циклу

організації.

Питання для самоперевірки

1.  За  якими  напрямами  класифікуються  форми  змін  як  об’єктивного

процесу розвитку організації?

2.  Охарактеризуйте  еволюційні  погляди  на  процеси  змін  в  діяльності

організації.

3. Як здійснюється управління процесами змін?

4.  Розкрийте  сутність  життєвого  циклу  діяльності  організації  та  стадії

виникнення змін. 

5. Які основні організаційні форми використання системного підходу в

управлінні в умовах змін?

6.  Охарактеризуйте  еволюційні  погляди  на  використання  системного

підходу в управлінні в умовах змін.

Література: [2, с. 46–69; 3, с. 3–34; 8, с. 86–127; 13, с. 119–156; 17, с. 17–

48].

9



Тема 3 Організаційні механізми менеджменту організацій

«Жорсткий»  та  «м’який»  системний  підхід  до  управління

організаційними процесами. Системні правила менеджменту. 

Комплексний  механізм  управління:  економічний,  мотиваційний,

організаційний,  правовий,  процедурний.  Поєднання  функціонального,

процесного та ситуаційного підходів.

Нормативно-правова  регламентація,  підстави  та  порядок  організації

управління. Методологія проектування системи менеджменту та управлінських

процедур.  Проектування  ієрархії  менеджменту.  Діапазон  керованості  та

фактори, що його визначають.

Принципи  та  етапи  раціонального  розподілу  в  системі  менеджменту.

Дотримання  субординації.  Проектування  складу  структурних  одиниць.

Визначення рівня централізації менеджменту.

Питання для самоперевірки

1.  Охарактеризуйте  світовий  досвід  та  вітчизняну  практику  стосовно

«жорсткого» та «м’якого» системного підходу до управління організаційними

процесами.

2.  Яким  чином  розбудовується  комплексний  механізм  управління:

економічний, мотиваційний, організаційний, правовий, процедурний?

3. Якими методами визначається поєднання функціонального, процесного

та ситуаційного підходів?

4. Наведіть особливості нормативно-правової регламентації, підстави та

порядок організації управління.

5.  Який  порядок  методології  проектування  системи  менеджменту  та

управлінських процедур?

6. У чому суть проектування ієрархії менеджменту?

7.  Які  фактори  впливають  на  визначення  рівня  централізації

менеджменту?

8  Охарактеризуйте  світовий  досвід  та  вітчизняну  практику  стосовно

поєднання функціонального, процесного та ситуаційного підходів.
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9. Наведіть особливості методології проектування системи менеджменту

на етапі розбудови ринкових відносин.

10. У чому суть проектування системних правил менеджменту?

Література: [9, с.  21–42; 11, с.76–194; 14, с.  83–209; 15, с. 68–172; 18,

с. 18–42].

Тема 4 Організаційний інжиніринг

Елементи  організаційно-управлінського  аналізу.  Інжиніринговий  опис

процесів  в  організації.  Методологія  організаційного  інжинірингу.  Умови

інжинірингового підходу. Учасники процесу інжинірингу. Сфери інжинірингу. 

Загальні  правила  інжинірингу:  уніфікація  різноманіття  робіт,

автономність, прийняття рішень, процесний підхід, функціональна доцільність,

підсумкова  багатоваріантність,  зменшення  параметрів  «входу»  «шумів»,

нівелювання  контролюючих  заходів,  зниження  частки  погоджень,

персоніфікованість  відповідальності,  поєднання  централізації  та

децентралізації.

Питання для самоперевірки

1.  Охарактеризуйте  особливості  інжинірингового  опису  процесів  в

організації.

2. Як визначаються умови інжинірингового підходу? 

3.  За  якою системою  погоджуються  та  затверджуються  сфери

інжинірингу?

4.  Яким  чином  проводиться  зв’язок  результатів  моніторингу  з  цілями

учасників процесу інжинірингу?

5.  Охарактеризуйте  загальні  правила  інжинірингу:  уніфікація

різноманіття  робіт,  автономність,  прийняття  рішень,  процесний  підхід,

функціональна  доцільність,  підсумкова  багатоваріантність,  зменшення

параметрів  «входу»  «шумів»,  нівелювання  контролюючих  заходів,  зниження

частки  погоджень,  персоніфікованість  відповідальності,  поєднання

централізації та децентралізації.
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6. Охарактеризуйте методологію організаційного інжинірингу.

7.  Як  визначаються  умови  підсумкової  багатоваріантності  за

інжинірингового підходу? 

Література: [7, с. 102–133; 10, с. 122–145; 13, с. 57–142; 15, с. 163–247;

18, с. 148–229; 19, с. 208–237].

Змістовий модуль 2 Управлінські моделі, результативність та

ризикозахищеність організації

Тема 5 Організаційний дизайн

Дизайн організації як набір параметрів, що визначають рівні поділу праці

та координування. Координаційні механізми дизайну.

Рівні  організаційних  змін.  Етапи  організаційних  змін.  Компоненти

організаційних перетворень. Об’єкти організаційних перетворень.

Модель  розвитку  внутрішнього  потенціалу  підприємства  та

конкурентного статусу підприємства.

Питання для самоперевірки

1.  Які  показники  класифікації  та  ідентифікації  використовуються  в

координаційному механізмі дизайну?

2. Які особливості формування дизайну організації як набору параметрів,

що визначають рівні поділу праці та координування?

3. Назвіть рівні та етапи організаційних змін.

4.  Як  організуються  і  функціонують  компоненти  та  об’єкти

організаційних перетворень?

5.  Охарактеризуйте  модель  розвитку  внутрішнього  потенціалу

підприємства та конкурентного статусу підприємства.

6.  Які  особливості  організаційних перетворень  за  формування  дизайну

організації як набору параметрів?

Література: [5, с. 213–237; 13, с. 127–248; 14, с. 65–114; 20, с. 156–229;

22, с. 208–247].
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Тема 6 Управлінські моделі

Елементи менеджменту організацій. 

Модель управління як системо утворювальний комплекс методів, набору

форм  впливу,  принципів.  Компоненти  управлінських  моделей.  Різновиди

управлінських моделей.

Комбінація управлінських моделей.

Питання для самоперевірки

1.  Визначте  вимоги  до  моделі  управління  як  системоутворювального

комплексу методів, набору форм впливу, принципів.

2. Як здійснюється побудова управлінських моделей?

3. Охарактеризуйте елементи менеджменту організацій. 

4. Як функціонує модель управління як системо утворювальний комплекс

методів, набір форм впливу, принципів?

5. Розкрийте різновиди управлінських моделей.

6. Наведіть типові прийоми комбінації управлінських моделей.

7. Розкрийте суть математичної моделі, запропонованої в курсовій роботі.

8.  Охарактеризуйте  критерії  перевірки надійності  математичної  моделі,

що запропонована Вами в курсовій роботі.

Література: [4, с. 34–52; 7, с. 200–239; 16, с. 17–35; 19, с. 256–324; 22,

с. 116–149].

Тема 7 Керівництво в організації

Завдання  менеджера  щодо  керівництва  в  організації.  Керівництво

спільною діяльністю.

Комунікаційно-інформаційні  аспекти  розпорядчої  діяльності.  Техніка  і

форми  передачі  розпоряджень.  Об’єктивізація  доручень.  Рівномірність,

конкретність  завдань.  Свобода  дії  у  виконанні.  Урахування  суб’єктивних

факторів у розпорядчій діяльності. Зворотне делегування. 

Людина  як  об’єкт  управлінського  службового  контролю.  Оцінювання

виконання: показники, критерії. Об’єктивність оцінювання. Право на помилку. 
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Види  помилок  та  наслідки.  Заходи  щодо  профілактики  та  усунення

помилок. 

Управління  дисципліною.  Статичний  та  динамічний  аспекти.  Типові

порушення  та  їх  причини.  Дисциплінарний  вплив.  Застосування  системи

стягнень та заохочень. Правила накладання дисциплінарних стягнень.

Питання для самоперевірки

1. Розкрийте основні завдання менеджера щодо керівництва в організації. 

2. Перелічіть критерії керівництва спільною діяльністю в організації.

3.  Дайте  визначення  поняттю  «комунікаційно-інформаційні  аспекти

розпорядчої діяльності» та наведіть техніку і форми передачі розпоряджень.

4.  Назвіть  фактори,  що  впливають  на  підвищення  ефективності

керівництва в організації.

5.  Системно  викладіть  показники  та  особливості  урахування

суб’єктивних факторів у розпорядчій діяльності. 

6.  Які  основні  напрями  підвищення  використання  людини  як  об’єкту

управлінського службового контролю?

7.  Як  здійснюється  оцінювання  ефективності  застосування  системи

стягнень та заохочень?

8.  Охарактеризуйте  елементи  комунікаційно-інформаційних  аспектів

розпорядчої діяльності в організацій. 

9.  Системно  викладіть  особливості  техніки  і  форми  передачі

розпоряджень в організації. 

10.  Назвіть  фактори,  що  впливають  на  підвищення  ефективності

дисциплінарного впливу в організації.

Література: [6, с. 110–142; 12, с. 87–124; 19, с. 129–236; 21, с. 207–285].

Тема 8 Ризикозахищеність організації

Умови  виникнення  ризикової  ситуації.  Суб’єкти  та  об’єкт  ризику.

Сутність та особливості управлінського ризику. Зовнішні та внутрішні фактори
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ризику.  Класифікація  факторів  ризику  за  аспектами  прояву:  економічні,

фінансові, юридичні, соціально-психологічні. Види ризику.

Аналіз та оцінювання ризику. Методи кількісного та якісного оцінювання

ризику.  Специфічність вибору альтернатив управлінських рішень в умовах в

умовах ризику. 

Концепція управління ризиком. Інструментарій впливу на ризик. Модель

поведінки системи управління в ситуації ризику. Критерії ризикозахищеності

організації.

Питання для самоперевірки

1.  За  якими  напрямами  класифікуються  суб’єкти  та  об’єкт  ризику  в

організації?

2.  Охарактеризуйте  сутність  та  особливості  управлінського  ризику  в

організації.

3. Як здійснюється аналіз та оцінювання ризику?

4. Розкрийте сутність класифікації факторів ризику за аспектами прояву:

економічні, фінансові, юридичні, соціально-психологічні. 

5.  Як  і  хто управляє  специфічним вибором альтернатив  управлінських

рішень в умовах ризику?

6. Які основні організаційні форми концепції управління ризиком?

7.  Як  здійснюється  оцінювання  ефективності  застосування  системи

критеріїв ризикозахищеності організації?

8.  Охарактеризуйте  сутність  концепції  управління  та  інструментарій

впливу на ризик в організації.

9. Розкрийте специфічність вибору альтернатив управлінських рішень в

умовах ризику. 

10.  Охарактеризуйте  за  результатами  проходження  практики  на

підприємстві  або  організації  Кременчуцького  промислового  району  модель

поведінки системи управління в ситуації ризику.

Література: [3, с. 3–34; 8, с. 86–227; 13, с. 119–156; 20, с. 117–148].
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Тема 9 Управління результативністю менеджменту організації

Управління  результативністю:  основні  підходи.  Класифікація

інструментів інтенсифікації розвитку підприємства, таксономія методів.

Цільові  програми  управління  ефективністю  та  розвитком  організації.

Області  обмеження  розвитку  організації.  Якість  менеджменту  організації.

Діагностування якості менеджменту організації. 

Система  показників  оцінювання  результативності  та якості  в

менеджменті організації.

Питання для самоперевірки

1.  Охарактеризуйте світовий досвід  та  вітчизняну практику управління

результативністю менеджменту організації.

2.  Яким  чином  здійснюється  класифікація  інструментів  інтенсифікації

розвитку підприємства, таксономія методів?

3. Якими методами визначається поєднання цільових програм управління

ефективністю та розвитком організації?

4. Наведіть області обмеження розвитку організації.

5.  Який  порядок  методології  діагностування  якості  менеджменту

організації?

6. У чому суть якості менеджменту організації?

7. Які фактори впливають на визначення системи показників оцінювання

результативності і якості в менеджменті організації?

Література: [1; 9, с. 121–142; 11, с. 276–294; 20, с. 83–209; 23, с. 68–172].
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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

1. Організація як складна система та як об’єкт управління: взаємозв’язок

та  взаємозалежність  її  внутрішніх  елементів  і  факторів  зовнішнього

середовища. 

2. Особливості функціонального та системного бачення організації.

3. Характеристика основних підсистем організації. 

4. Моделі організації як відкритої системи. 

5.  Узгодження  цілей,  стратегій,  функціонального  та  організаційного

потенціалу й можливостей організації.

6. Множинність підпорядкування результативності організації: проблеми

узгодження пріоритетів та інтересів учасників діяльності.

7. Рівні досконалості організації. 

8. Досягнення синергізму в менеджменті організації.

9. Зміни як об’єктивний процес розвитку організації. 

10. Значення змін в діяльності організації. 

11. Еволюційні погляди на процеси змін в діяльності організації. 

12. Еволюційні погляди на процеси змін в діяльності організацій.

13. Життєвий цикл діяльності організації та стадії виникнення змін. 

14. Управління процесами змін. 

15. Використання системного підходу в управлінні в умовах змін.

16.  Особливості  менеджменту  на  основних  етапах  життєвого  циклу

організації.

17.  «Жорсткий»  та  «м’який»  системний  підхід  до  управління

організаційними процесами. 

18. Системні правила менеджменту. 

19.  Комплексний  механізм  управління:  економічний,  мотиваційний,

організаційний, правовий, процедурний. 

20. Поєднання функціонального, процесного та ситуаційного підходів.
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21.  Нормативно-правова регламентація,  підстави та порядок організації

управління. 

22.  Методологія  проектування  системи  менеджменту  та  управлінських

процедур. 

23. Проектування ієрархії менеджменту. 

24. Діапазон керованості та фактори, що його визначають.

25. Принципи та етапи раціонального розподілу в системі менеджменту. 

26. Дотримання субординації. 

27. Проектування складу структурних одиниць. 

28. Визначення рівня централізації менеджменту.

29. Елементи організаційно-управлінського аналізу. 

30.  Інжиніринговий  опис  процесів  в  організації.  Методологія

організаційного інжинірингу. 

31. Умови інжинірингового підходу. Учасники процесу інжинірингу. 

32.  Загальні  правила  інжинірингу:  уніфікація  різноманіття  робіт,

автономність, прийняття рішень, процесний підхід, функціональна доцільність,

підсумкова  багатоваріантність,  зменшення  параметрів  «входу»  «шумів»,

нівелювання  контролюючих  заходів,  зниження  частки  погоджень,

персоніфікованість  відповідальності,  поєднання  централізації  та

децентралізації.

33. Дизайн організації як набір параметрів, що визначають рівні поділу

праці та координування. Координаційні механізми дизайну.

34. Рівні організаційних змін. Етапи організаційних змін. 

35.  Компоненти  організаційних  перетворень.  Об’єкти  організаційних

перетворень.

36.  Модель  розвитку  внутрішнього  потенціалу  підприємства  та

конкурентного статусу підприємства.

37. Елементи менеджменту організацій. 

38.  Модель  управління  як  системо  утворювальний  комплекс  методів,

набору форм впливу, принципів. 
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39. Компоненти управлінських моделей. 

40. Різновиди управлінських моделей.

41. Комбінація управлінських моделей.

42.  Завдання  менеджера  щодо  керівництва  в  організації.  Керівництво

спільною діяльністю.

43. Комунікаційно-інформаційні аспекти розпорядчої діяльності. 

44. Техніка і форми передачі розпоряджень. Об’єктивізація доручень. 

45. Рівномірність, конкретність завдань. Свобода дії у виконанні. 

46. Урахування суб’єктивних факторів у розпорядчій діяльності. Зворотне

делегування. 

47. Людина як об’єкт управлінського службового контролю. 

48.  Оцінювання  виконання:  показники,  критерії.  Об’єктивність

оцінювання. 

49. Право на помилку. Види помилок та їх наслідки. 

50. Заходи щодо профілактики та усунення помилок. 

51. Управління дисципліною. Статичний та динамічний аспекти. 

52. Типові порушення та їх причини. Дисциплінарний вплив. 

53. Застосування системи стягнень та заохочень. 

54. Правила накладання дисциплінарних стягнень.

55. Умови виникнення ризикової ситуації. Суб’єкти та об’єкт ризику. 

56. Сутність та особливості управлінського ризику. Зовнішні та внутрішні

фактори ризику. 

57.  Класифікація  факторів  ризику  за  аспектами  прояву:  економічні,

фінансові, юридичні, соціально-психологічні. 

58. Аналіз та оцінювання ризику. 

59. Методи кількісного та якісного оцінювання ризику. 

60. Специфічність вибору альтернатив управлінських рішень в умовах в

умовах ризику. 

61. Концепція управління ризиком. Інструментарій впливу на ризик. 

62. Модель поведінки системи управління в ситуації ризику. 
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63. Критерії ризикозахищеності організації.

64. Умови виникнення ризикової ситуації. Суб’єкти та об’єкт ризику. 

65. Сутність та особливості управлінського ризику. Зовнішні та внутрішні

фактори ризику. 

66.  Класифікація  факторів  ризику  за  аспектами  прояву:  економічні,

фінансові, юридичні, соціально-психологічні. 

67. Аналіз та оцінювання ризику. 

68. Методи кількісного та якісного оцінювання ризику. 

69. Специфічність вибору альтернатив управлінських рішень в умовах в

умовах ризику. 

70. Концепція управління ризиком. Інструментарій впливу на ризик. 

71. Модель поведінки системи управління в ситуації ризику. 

72. Критерії ризикозахищеності організації.

73. Управління результативністю: основні підходи. 

74.  Класифікація  інструментів  інтенсифікації  розвитку  підприємства,

таксономія методів. 

75. Цільові програми управління ефективністю та розвитком організації.

76. Області обмеження розвитку організації. 

77. Якість менеджменту організації. 

78. Діагностування якості менеджменту організації.

79. Світовий досвід та вітчизняну практику управління результативністю

менеджменту організації.

80.  Система  показників  оцінювання  результативності  та якості  в

менеджменті організації.
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4 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ (МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ)» 

Для перевірки засвоєного матеріалу студентам пропонується 60 тестових

завдань.  Для  оцінювання  рівня  відповідей  студентів  на  тестові  завдання

використовуються такі критерії:

– відмінний рівень − від 53 до 60 правильних відповідей;

– добрий рівень − від 40 до 52 правильних відповідей;

– задовільний рівень − від 25 до 39 правильних відповідей;

– незадовільний рівень − від 0 до 24 правильних відповідей.

1. Згідно з системним підходом організація є:

1) закритою системою, яка має жорсткі фіксовані межі;

2) відкритою системою, яка взаємодіє з навколишнім середовищем;

3) органічною системою, оскільки основним її елементом є люди;

4) системою неорганічної природи.

2. Виробничо-господарська організація - це:

1) множина  осіб,  для  яких  властива  координація  внутрішньої  і  зовнішньої

діяльності;

2) неформалізована  структура  ролей  чи  посад,  орієнтована  на  задоволення

специфічних потреб споживачів;

3) основна ланка в системі продуктивних сил, у якій відбувається безпосереднє

поєднання робочої  сили з  засобами виробництва і  здійснюється самостійний

кругообіг коштів у процесі розширеного відтворення;

4) специфічне природне утворення, систематично орієнтоване на виробництво

товарів і (або) послуг.

3. Внутрішнє середовище організації включає такі елементи:

1) власники, менеджери, співробітники;

2) система  комунікацій,  управління  персоналом  і  представниками

навколишнього середовища, фірмова поведінка;

21



3) організаційна форма і структура організації, люди, соціально-психологічний

клімат, цілі, завдання, технологія;

4) покупці, постачальники, посередники, потенційна робоча сила, маркетингові

інструменти.

4. Активна  соціальна  система,  складена  із  взаємодіючих  елементів  та

підсистем,  що  має  взаємини  із  зовнішнім  середовищем та  залежить  від

нього:

1) організація як закрита система;

2) підрозділ організації;

3) окремий працівник не залежно від займаної ним посади;

4) організація як відкрита система.

5. Вкажіть,  яка  категорія  водночас  виступає  внутрішньою  змінною

організації і відноситься до факторів зовнішнього середовища:

1) споживачі;

2) податкова система держави;

3) технологія;

4) конкуренти.

6. Підприємство не може:

1) мати у своєму складі інших юридичних осіб;

2)  бути  створене  внаслідок  примусового  поділу  іншого  підприємства

відповідно до антимонопольного законодавства України; 

3)  здійснювати  матеріально-технічне  постачання  власного  виробництва  та

капітального  будівництва  через  систему  прямих  угод  (контрактів)  з

постачальниками та посередницькими організація ми, на товарних біржах;

4) використовувати кредити банків та інших кредиторів, доходи від реалізації

продукції, інших видів господарської діяльності для розширеного відтворення.

7. Підприємство зобов’язане:

1) надавати  банку право  використовувати свої  вільні  кошти і  встановлювати

проценти за їх використання;

2) частину виготовленої продукції реалізовувати за цінами, які не перевищують
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собівартість її виготовлення;

3) своєчасно здійснювати природоохоронні заходи, спрямовані на зниження і

компенсацію негативного впливу його виробництва, на природне середовище,

здоров’я та власність людей;

4)  розподіляти  частину  прибутку  від  операційної  діяльності  серед  членів

трудового колективу.

8. До  малих  належать  промислові  підприємства,  загальна  чисельність

персоналу яких складає не більше ніж:

1) 20 осіб;

2) 50 осіб;

3) 100 осіб;

4) 200 осіб.

9. За  організаційно-правовими  формами  господарювання  організації

поділяють на:

1) приватні, колективні, державні (у тому числі загальнодержавні комунальні),

організації, власниками яких є інші держави;

2) підприємства,  кооперативи,  селянські  (фермерські)  господарства,  споживчі

товариства, спілки споживчих товариств, господарські товариства, добровільні

об’єднання, політичні партії, філії, представництва тощо;

3) великі, середній малі;

4) типи,  до  кожного  з  яких  відносять  однорідні  за  місцем у  технологічному

циклі галузі: (первинного циклу, вторинного циклу, третинного циклу, галузі,

організації яких займаються інформаційними технологіями.

10. Елементи організації за ознаками управління і виконання поділяються

на:

1) гомогенні і гетерогенні системи;

2) керуючу та керовану системи;

3) технічну, економічну, соціальну й організаційну системи;

4) органічні та неорганічні системи.
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11.Керуючою системою в організації є:

1) персонал;

2) обладнання;

3) менеджери різних рівнів;

4) державні органи влади.

12.  Єдність  технологічних  процесів,  природних  та  інших  матеріальних

ресурсів,  а  також  технічних  засобів,  необхідна  для  їх  здійснення,  являє

собою:

1) матеріально-технічну підсистему організації;

2) технологічну підсистему організації;

3) організаційну підсистему організації;

4) соціальну підсистему організації.

13.  Основними елементами матеріально-технічної  підсистеми організації

виступають:

1) основні та оборотні фонди організації;

2) сукупність  виробничих  та  управлінських  підрозділів  підприємства  та

взаємозв’язків між ними;

3) сировина, матеріали, комплектуючі,  напівфабрикати, що використовуються

для реалізації на сторону;

4) будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини і устаткування.

14. Функціональні зв’язки характеризують взаємодію:

1) між  підрозділами  одного  і  того  ж  рівня  управління  (менеджер  відділу

економіки – менеджер відділу логістики);

2)  керівників, що виконують аналогічні функції на різних рівнях управління,

але  між  ними  не  існує  адміністративного  підпорядкування  (менеджер

економічного відділу – головний бухгалтер);

3)  між  керівниками  різних  рівнів  управління,  між  якими  існує  прямий

посадовий зв’язок;

4)  між працівниками окремого виробничого підрозділу незалежно від займаної

ними посади.
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15. Організаційна підсистема як складова соціально-економічної системи

(організації) знаходить свій вираз у:

1) схемі організаційної структури управління та системі підпорядкованості;

2)  штатному розписі;

3)  положеннях про структурні підрозділи та посадових інструкціях;

4)  всі відповіді правильні.

16.  Формальні  організаційні  структури  управління  поділяються  на  такі

типи:

1) бюрократичні, ієрархічні;

2) адаптивні, органічні;

3) механічні, ієрархічні;

4) механістичні, органічні.

17.  Нестаціонарність,  непередбачуваність  поведінки,  можливість

змінювати  свою  структуру  та  обирати  варіанти  поведінки,  властивості

адаптації та цілевизначеності - це характерні особливості:

1) фінансової підсистеми організації;

2) організації як відкритої системи;

3)  факторів зовнішнього середовища прямого впливу;

4)  факторів зовнішнього середовища непрямого впливу.

18.  Властивість  змінювати  свою  структуру,  формувати  варіанти

поведінки – це:

1) специфічна особливість організації як відкритої системи;

2) тактична ціль діяльності організації у ринковому середовищі;

3) одне із основних завдань суб'єкта управління організації;

4)  бажана,  необхідна  риса  об’єкта  управління  для  забезпечення  його

керованості.

19.  До  внутрішніх  джерел  формування  власних  фінансових  ресурсів

організації не належить:

1)  чистий прибуток підприємства;

2)  виручка від реалізації власного майна підприємства після сплати податків з

25



продажу;

3) безповоротна фінансова допомога;

4)  амортизаційні  відрахування  на  відновлення  вартості  основних  фондів  і

нематеріальних активів.

20. Укажіть, які з названих факторів відносяться до факторів зовнішнього

середовища прямого впливу:

1)  держава, споживачі, конкуренти, постачальники, політичний устрій;

2)  конкуренти, постачальники, держава, стан економіки;

3)  технології, споживачі, держава, постачальники;

4) місцеві органи влади, споживачі, конкуренти, постачальники.

21. Сукупність  організаційних  процесів,  процесівобороту  та  споживання

ресурсів  визначеного  виду  від  початку  створення  організації  до

припинення її діяльності – це:

1)  функції менеджменту;

2)  принципи менеджменту;

3)  життєвий цикл організації;

4)  життєвий цикл продукції та технології.

22. Імідж організації – це:

1)  враження, яке складається (формується) у клієнтів (покупців), підприємців,

громадськості,  комерційних контрагентів від товару. послуг і  організації,  яка

виготовляє і реалізує цей товар чи надає послуги;

2)  передбачуване підвищення прибутковості фірми порівняно з аналогічними

фірмами;

3)  вид  діяльності,  яким  займається  даний  суб’єкт  господарювання,  який

відображений у його установчих документах;

4)  статус  підприємства,  який  визнається,  регламентується  і  гарантується

державним законодавством.

23.  Тривалість  етапів  життєвого  циклу  різних  організацій  в  процесі  їх

функціонування:

1) однакова, як і тривалість усього життєвого циклу;
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2) однакова, але тривалість усього життєвого циклу різна;

3) різна, як і тривалість усього життєвого циклу організації;

4) різна, але тривалість усього життєвого циклу однакова.

24.  Цілі діяльності  – утримання досягнутого рівня розвитку, стабільності

діяльності, підвищення ефективності управління за рахунок координації –

це характерні ознаки такої стадії життєвого циклу організації як:

1) етап зародження організації;

2) етап прискореною росту;

3) етап уповільненого росту;

4) етап зрілості.

25.  3балансоване  зростання  організації,  децентралізація  управління,

диверсифікація діяльності,  наявність кризи контролю в управлінні  – це

характерні ознаки такої стадії життєвого циклу організації як:

1) етап зародження організації;

2) етап сповільненого росту;

3) етап старіння організації;

4) етап зрілості організації.

26.  Прискорене  зростання,  жорстке  централізоване  управління

організацією,  організація  праці,  спрямована  на  планування  та

нарощування  прибутку,  основне  завдання  діяльності  – зміцнення  своїх

позицій  наринку  – це  характерні  ознаки  такої  стадії  життєвого  циклу

організації як:

1) стадія зрілості організації;

2) момент створення організації;

3) етап прискореного росту:

4) етап уповільненого росту.

27. У статуті підприємства не вказується:

1) власники і найменування підприємства;

2) органи управління, порядок їх формування;

3) заробітна плата апарату управління;
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4) порядок створення майна.

28. Підприємницький договір – це:

1)  письмовий  документ,  який  свідчить  про  волевиявлення  фізичних  або

юридичних осіб  щодо створення нової  організаційно-правової  структури для

реалізації певної підприємницької ідеї;

2)  документ, який відображає волевиявлення сторін щодо здійснення спільної

підприємницької  діяльності  і  не  вимагає  об’єднання  сторін  в  організаційну

форму;

3)  документ, який засвідчує створення нового підприємства;

4)  вірна відповідь відсутня.

29. При ліквідації підприємства, в першу чергу розраховуються з:

1) кредиторами;

2) акціонерами;

3) персоналом підприємства;

4) споживачами продукції.

30. Підприємство набуває статусу юридичної особи:

1) з дня його заснування;

2) з початку його роботи;

3) з дня його реєстрації;

4) з дня затвердження статуту.

31. Ліцензуванню не підлягає:

1) створення ігрових закладів;

2) виготовлення пива, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

3) розповсюдження друкованої реклами;

4) пошук і експлуатація родовищ корисних копалин.

32.  Навідміну від життєвого циклу товару організація здатна переживати

стадії життєвого циклу:

1) одноразово;

2) багаторазово;

3) 2 рази;
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4) 5 разів.

33. Підприємство вважається ліквідованим:

1) з моменту його закриття;

2) з моменту прийняття рішення про заборону діяльності підприємства;

3) з моменту виключення його з Державного реєстру підприємств;

4) всі відповіді невірні.

34. Підприємство ліквідується у випадку:

1) визнання його банкрутом;

2) якщо рішенням суду визнані недійсними установчий документі рішення про

створення;

3) вчасно не сплачених відсотків по кредиту;

4) правильні відповіді 1 та 2.

35. Організація може здійснювати свою діяльність тільки:

1) після державної реєстрації;

2) після визначення її цілей та обрання виду діяльності;

3) після ухвалення статуту організації членами трудового колективу;

4 )після ухвалення основних положень статуту власником організації.

36.  Орган державної реєстрації зобов’язаний у 10-ти денний термін з дня

реєстрації підприємства подати відомості про реєстрацію до:

1) санітарно-епідеміологічної служби та органів пожежної безпеки;

2) державної податкової адміністрації та органу державної статистики за місцем

знаходженням підприємства.

3) банківської установи, у якій відкрито рахунок даного підприємства;

4) районного відділу внутрішніх справ.

37.  Перелік  основних  документів,  необхідних  для створення і  реєстрації

підприємства, згідно з чинним законодавством України:

1) є однаковим для всіх підприємств незалежно від їх організаційно-правової

форми;

2) відрізняється залежно від організаційно-правової форми та форми власності

підприємства;
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3) відрізняється  залежно  під  розміру  підприємства  (критерієм  віднесення  до

великих, середніх та малих є чисельність персоналу);

4) відрізняється залежно від територіального розміщення даного підприємства.

38.  Визначте  види  діяльності,  які  не  вимагають  ліцензування  для  їх

здійснення:

1) торгівля товарами широкого вжитку;

2) міжнародні перевезення пасажирів і вантажів залізничним і автомобільним

(крім країн СНД), повітряним, річковим, морським транспортом;

3) пошук (розвідка) і експлуатація родовищ корисних копалин;

4) посередництво у працевлаштуванні на роботу за рубежем.

39. Колективне підприємство – це:

1) господарюючий  суб’єкт  з  правами  юридичної  особи,  які  ґрунтуються  на

власності  трудового  колективу,  кооперативу,  громадської  чи  релігійної

організації;

2) господарюючий  суб’єкт  з  правами  юридичної  особи,  що  створений  за

рахунок капіталу членів однієї сім’ї;

3) це  добровільне  об’єднання  громадян  з  метою  спільного  ведення

господарської та іншої діяльності;

4) організація,  яка  створена  на  засадах  угоди  юридичними  особами  і

громадянами шляхом об’єднання їхнього майна і підприємницької діяльності з

метою отримання прибутку.

40. Господарське товариство – це:

1) господарюючий  суб’єкт  з  правами  юридичної  особи,  які  ґрунтуються  на

власності  трудового  колективу,  кооперативу,  громадської  чи  релігійної

організації;

2) господарюючий  суб’єкт  з  правами  юридичної  особи,  що  створений  за

рахунок капіталу членів однієї сім’ї;

3) це  добровільне  об’єднання  громадян  з  метою  спільного  ведення

господарської та іншої діяльності;

4) організація,  яка  створена  на  засадах  угоди  юридичними  особами  і
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громадянами шляхом об’єднання їхнього майна і підприємницької діяльності з

метою отримання прибутку.

41. Товариство з обмеженою відповідальністю – це:

1) господарюючий суб’єкт з правом юридичної особи, що має статутний фонд,

розділений  на  частки,  розміряних  визначається  установчими  документами;

учасники товариства несуть відповідальність в межах їх вкладів;

2) самостійний господарюючий суб’єкт, який здійснює підприємницьку та іншу

діяльність  на  основі  строкового  платного  володіння  і  користування  майном,

переданим йому за договором оренди;

3) товариство,  де  всі  його  учасники  займаються  спільною  підприємницькою

діяльністю і несуть солідарну відповідальність за обов’язками товариства всім

своїм майном, тобто в розмірах як свого внеску, так і своїх особистих коштів;

4) товариство,  що  включає  поряд  з  одним  чи  більшістю  учасників,  що

відповідають за зобов’язання товариства всім своїм майном, також одного або

більше  учасників,  відповідальність  яких  обмежується  вкладом  у  майно

товариства (вкладників).

42. Повне товариство (з повною відповідальністю) – це:

1) господарюючий суб’єкт з правом юридичної особи, що має статутний фонд,

розділений  на  частки,  розмір  яких  визначається  установчими  документами;

учасники товариства несуть відповідальність в межах їх вкладів;

2) самостійний господарюючий суб’єкт, який здійснює підприємницьку та іншу

діяльність  на  основі  строкового  платного  володіння  і  користування  майном,

переданим йому за договором оренди;

3) це товариство, де всі його учасники займаються спільною підприємницькою

діяльністю і несуть солідарну відповідальність за обов’язками товариства всім

своїм майном, тобто в розмірах як свого внеску, так і своїх особистих коштів;

4) товариство,  що  включає  поряд  з  одним  те  більшістю  учасників,  що

відповідають за зобов’язання товариства всім своїм майном, також одного або

більше  учасників,  відповідальність  яких  обмежується  вкладом  у  майно

товариства (вкладників).
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43. Командитне товариство (змішане) – це:

1) господарюючий суб’єкт з правом юридичної особи, що має статутний фонд,

розділений  на  частки,  розмір  яких  визначається  установчими  документами;

учасники товариства несуть відповідальність в межах їх вкладів;

2) самостійний господарюючий суб’єкт, який здійснює підприємницьку та іншу

діяльність  на  основі  строкового  платного  володіння  і  користування  майном,

переданим йому за договором оренди;

3) це товариство, де всі його учасники займаються спільною підприємницькою

діяльністю і несуть солідарну відповідальність за обов’язками товариства всім

своїм майном, тобто в розмірах як свого внеску, так і своїх особистих коштів;

4) товариство,  що  включає  поряд  з  одним  чи  більшістю  учасників,  що

відповідають за зобов’язання товариства всім своїм майном, також одного або

більше  учасників,  відповідальність  яких  обмежується  вкладом  у  майно

товариства (вкладників).

44.  Чи  можуть  загальні  збори  акціонерного  товариства  розглядати

питання,  не  включені  в  порядок  денний? Оберіть правильний  варіант

відповіді.

1) можуть розглянути не більше 3-х питань;

2) можуть розглянути не більше одного питання;

3) не  вправі  приймати  рішення  по  питаннях,  які  не  включені  до  порядку

денного;

4) приймають рішення з усіх питань, незалежно від їх включення до порядку

денного.

45.  Укажіть, що відбувається, якщо правління не виконало правомочної

вимоги про позачергове скликання зборів акціонерів:

1) збори можуть бути скликані самостійно особами, які вимагали їх скликання;

2) правління вважається недієздатним;

3) товариство вважається ліквідованим;

4) організація вважається банкрутом.
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46.  Вищий  орган  управління  товариства  з  обмеженою  відповідальністю

складається з:

1) представників державної адміністрації;

2) членів трудового колективу;

3) учасників товариства або призначених ними представників; 

4) осіб, які не перебувають у трудових відносинах з даною організацією.

47. Для вирішення питання щодо визначення напрямів діяльності, планів

розвитку,  внесення змін  до статуту,  виключення учасника з  товариства

необхідно:

1) одержати згоду профспілки;

2) отримати більшість голосів учасників товариства;

3) одностайне рішення вищого органу управління;

4) присутність усіх працівників товариства.

48.  Визначте,  хто  має  право  вимагати  скликання  позачергових  зборів

учасників товариства у будь-який час і з будь-якого приводу:

1) кожний учасник товариства;

2) тільки дирекція товариства;

3) учасники товариства, що володіють у сукупності більше як 10 % голосів;

4) учасники товариства, що володіють у сукупності більше як 20 % голосів.

49.Контроль за діяльністю виконавчого органу управління TOB здійснює:

1) трудовий колектив;

2) збори учасників товариства;

3) ревізійна комісія;

4) спостережна рада товариства.

50. Загальні збори акціонерного товариства скликаються:

1) не рідше двох разів на рік;

2) не частіше одного разу на квартал;

3) не рідше одного разу за два роки;

4) не рідше одного разу на рік, якщо інше не передбачене статутом.
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51. Правління акціонерного товариства підзвітне:

1) Ревізійній комісії;

2) державним органам управління;

3) загальним зборам акціонерів і раді товариства;

4) нікому не підзвітне.

52.  Виконавчим  органом  акціонерного  товариства,  який  здійснює

керівництво його поточною діяльністю, є:

1) правління товариства або інший орган, передбачений статутом;

2) спостережна рада;

3) ревізійна комісія;

4) загальні збори акціонерів.

53. Спостережна рада акціонерного товариства здійснює:

1) консультаційну допомогу виконавчому органу;

2) представницькі  функції  товариства  перед  суб’єктами  зовнішнього

середовища;

3) контроль за ревізійною комісією;

4) контроль за діяльністю виконавчого органу.

54. Вищим органом управління товариства з обмеженою відповідальністю

є:

1) загальні збори трудового колективу;

2) збори учасників;

3) рада директорів;

4) правління товариства на чолі з головою.

55. Холдингова компанія – це:

1) об’єднання  юридично  та  економічно  самостійних  підприємств  (фірм),  які

займаються різними видами діяльності;

2) особливий  вид  об’єднання  капіталів,  державницьке  утворення,  що  саме

безпосередньо  не  займається  виробничою  діяльністю,  а  використовує  свої

фінансові  ресурси  для  придбання  контрольних  пакетів  акцій  інших

підприємств;
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3) об’єднання, я к правило,підприємств (фірм) однієї галузі, які вступають між

собою в угоду, що стосується різних сторін комерційної діяльності компанії  –

угода про ціни, про ринок збуту, обсяги виробництва і збуту, асортимент, обмін

патентами, умови найму робочої сили тощо;

4) форма об’єднання господарчих суб’єктів, при якому всі учасники втрачають

свою  комерційну  і  виробничу  самостійність  і  підпорядковуються  єдиному

органу управління.

56. Франчайзинг – це:

1) форма об’єднання господарчих суб’єктів, при якому всі учасники втрачають

свою  комерційну  і  виробничу  самостійність  і  підпорядковуються  єдиному

органу управління;

2) надання права на виробництво та (або) збут продукції (послуг) з практичною

допомогою у справі організації й управлінні бізнесом;

3) передача завдань і повноважень особі (суб’єкту господарювання), яка бере на

себе відповідальність за їх виконання;

4) передача  майна  (обладнання,  площ)  у  тимчасове  використання  іншому

суб’єкту господарювання на терміновій і платній основі.

57.  Картелі  – це господарські об’єднання, як правило, підприємств (фірм)

однієї галузі, які створюються для:

1) ведення спільної виробничої діяльності;

2) для  регулювання  збуту  продукції  через  укладання  угод  про  ціни,  ринок

збуту, обсяги виробництва і збуту, асортимент, обмін патентами, умови найму

робочої сили тощо;

3) спільного  дослідження  ринку  з  метою  вияву  пріоритетних  напрямків

розвитку галузі;

4) для сприяння залученню іноземних інвестицій у розвиток даної галузі.

58. Діапазон (норма) керованості в менеджменті – це:

1) кількість  працівників,  яких  доцільно  підпорядковувати  безпосередньо

одному менеджеру;

2) обсяг управлінської інформації, що передається від вищого до нижчого рівня
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управління;

3) кількість працівників,  які  повинні  входити до складу одного структурного

підрозділу апарату управління;

4) кількість структурних підрозділів, які доцільно створювати для забезпечення

раціонального управління її організації.

59. Лінійні повноваження всередині організації визначають:

1) існуючий вертикальний розподіл праці (ієрархію управління);

2) розміри організації;

3) види діяльності організації;

4)  горизонтальний  зв’язок  між  структурними  підрозділами  в  апараті

управління.

60. Функціональні повноваження в організації дають можливість:

1) впливати на працівників, що підпорядковані іншим лінійним керівникам;

2) не виконувати певні управлінські рішення;

3) залучати додаткові ресурси для виконання поставлених завдань;

4) здійснювати контроль за діяльністю всіх працівників апарату управління.

61.  Визначте  типи  повноважень,  які  потребують  організаційного

оформлення:

1) формальні: лінійні та функціональні;

2) неформальні;

3) тільки лінійні;

4) тільки функціональні.

62.  Укажіть,  які  повноваження  надають  право  «другого  підпису»

головному бухгалтеру на фінансових документах:

1) функціональні;

2) лінійні;

3) рекомендаційні;

4) контрольні.

63. Укажіть на наслідки перевищення норми керованості:

1) зниження чисельності менеджерів у складі апарату управління;
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2) оптимальний розподіл функцій в апараті управління;

3) зниження ефективності роботи менеджерів;

4) підвищення ефективності системи менеджменту організації.

64. Процес створення ієрархії управління – це:

1) скалярний процес;

2) мотиваційний механізм;

3) функція менеджменту;

4) метод управління.

65. Яке з наведених функціональних завдань не делегування:

1) визначення обсягу заохочення працівників;

2) зустріч з представниками Держпожежнагляду;

3) написання претензійного листа;

4) участь у презентації фірми-партнера.

66.  Право певної посадової особи використовувати обмежений ресурсний

потенціал та працю підлеглих для вирішення поставлених завдань – це:

1) повноваження;

2) обов’язки;

3) функція менеджменту;

4) відповідальність.

67. Службовий контроль повинен бути спрямований тільки на:

1) результати роботи;

2) посадову особу;

3) окремого працівника:

4) структурний підрозділ.

68.  Повноваження  щодо  здійснення  службового  контролю  в  організації

визначаються відповідно до:

1) займаної посади;

2) обраного стилю керівництва;

3) середньої норми керованості в організації;

4) виду діяльності організації та її розмірів.
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