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Теоретична частина 
 
Дайте письмову відповідь на теоретичні питання: 
 

1. Сутність організаційної діяльності, види та типи організаційних структур. 
2. Критерії ефективності менеджменту. 
 
Дайте правильну відповідь: 
 
1. Об’єктом менеджменту є:  

а) процес управління виробничо-господарською діяльністю організації;  
б) працівники керуючої і керованої систем організації;  
в) теоретичні основи управлінської діяльності;  
г) середовище функціонування організації. 

2. Хто з науковців визначив 14 принципів управління успішного розвитку організації:  
а) Г. Саймон;  
б) Д. Марч;  

в) Р. Ален;  
г) А. Файоль  

3. Аутсорсинг – це:  
а) залучення зовнішніх фахівців для вирішення управлінських та виробничих завдань організації;  
б) раціоналізація діяльності на основі порівнянь;  
в) процес планування ресурсів організації;  
г) програма постійних удосконалень діяльності організації. 

4. Планування - це:  
а) розроблення можливих варіантів існування організації;  
б) один із засобів, за допомогою якого забезпечується єдиний напрямок зусиль елементів 
організації для досягнення її цілей;  
в) розроблення завдань для підлеглих;  
г) аналіз можливих змін у діяльності організації. 

5. SWOT- аналіз охоплює такі напрями дослідження:  
а) потенціал підприємства, політичні і соціальні загрози, слабкі сторони, можливості;  
б) потенційні внутрішні сили за зовнішні можливості, урядові обмеження, слабкі сторони;  
в) сильні і слабкі сторони підприємства, його можливості і загрози;  
г) компетенцію підприємства та його потенціал, можливості та загрози. 

6. У «новій матриці» БКГ усі види бізнесу класифікуються за критеріями:  



а) рентабельності інвестицій і частки ринку;  
б) масштабами конкурентних переваг і частки ринку;  
в) рентабельності основної продукції та її життєвого циклу;  
г) рентабельності інвестицій і швидкості зростання ринку. 

7. Організаційна структура управління визначається:  
а) супідрядністю управлінських взаємозалежних ланок управління;  
б) взаємодією елементів управління організацією;  
в) складом та взаємозв’язками управлінських ланок, які забезпечують здійснення функцій і 
завдань управління організацією;  
г) складом підрозділів організації. 

8. Мотивація базується на:  
а) потребах і самовираженні;  
б) потребах і винагородах;  
в) винагородах і задоволенні окремих людей;  
г) задоволенні всіх груп працівників організації. 

9. Метод «мозкового штурму» у прийнятті рішень полягає в організації:  
а) колективного обговорення симптомів настання проблемних ситуацій;   
б) колективного обговорення причин настання проблемних ситуацій;  
в) обговорення актуальних проблем діяльності організації;  
г) колективного обговорення проблем і вироблення оптимального рішення. 

10. Управлінське рішення - це:  
а) форма управлінської діяльності менеджера з метою виконання завдань;  
б) результат діяльності менеджерів;  
в) основна форма впливу менеджера на об’єкт управління з метою досягнення поставлених цілей;  
г) форма керівництва організацією. 

 
 
 

Практична частина 
 

Аналітичне завдання. Визначте стейкхолдерів для великого продуктового супермаркету, 
розмістить їх на карті стейкхолдерів та побудуйте матрицю за формою, поданою у таблиці.  

 

Форма для заповнення матриці стейкхолдерів 
 

Група 
стейкхолдерів 

Інтереси  
стейкхолдерів 

Оцінка впливу 
(за 5-бальною шкалою) 

Інструменти для 
формування діалогу та 
усунення перешкод у 

взаємодії 
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