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Практичне завдання № 1 

Теоретична частина 

Завдання 1 

1) Що є предметом, об’єктом, метою, завданням та змістом 

дисципліни «Тайм-менеджмент»? 

2) Які функції тайм-менеджменту? 

3) Дайте визначення і значення часу. 

4) Які виділяють властивості і види часу? 

5) Що таке атрибути часу? 

6) Визначте вплив витрачання часу на вміння досягати життєвих цілей 

7) Компетентність людини в часі. 

8) Що таке соціальний і економічний час? 

9) Назвіть основний закон часу як стратегічного ресурсу. 

10) Назвіть види психологічного часу 

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 

1. Процес постановки керівником особистих цілей передбачає три 

етапи: 

1. визначення цілей, аналіз можливості їх досягнення, уточнення та 

конкретне формулювання цілей 

2. визначення цілей, аналіз можливості їх досягнення, уточнення, 

корегування та складання плану 

3. формування цілей, аналіз альтернатив, конкретне формування 

цілей 

4. всі відповіді вірні 

2. Робочий час керівника можна поділити на наступні частини: 

1. заплановані справи, резерв часу на непередбачені роботи та 

творчу діяльність 

2. заплановані справи, резерв часу на творчу діяльність 

3. заплановані справи, резерв часу на непередбачені роботи та 

наради 



4. наради, зустрічі та резерв часу на творчу діяльність 

3. Одним із методів вибору пріоритетів є: 

1. Ейзенхауера 

2. Зайверта 

3. МакГрегора 

4. Маслоу 

4. Метод, який ґрунтується на розподіленні завдань залежно від їх 

важливості: 

1. АБВ – аналізу 

2. Парето 

3. Ейзенхауера 

4. Гітлера 

5. Метод, який передбачає розподіл справ за двома ознаками – 

важливістю і терміновістю: 

1. Ейзенхауера 

2. Маслоу 

3. Парето 

4. Іванова 

6. Наради це: 

1. форма управлінської діяльності, змістом якої є спільна робота 

певної кількості учасників управлінського процесу 

2. управлінська діяльність, яка використовує людський потенціал, 

здійснює гнучке регулювання і своєчасні зміни в організації 

3. зустріч працівників однієї організації для вирішення поточних 

управлінських питань 

4. всі відповіді вірні 

7. Однією з вимог до менеджера є: 

1. уміння вирішувати проблеми 

2. відсутність чітких особистих цілей 

3. непослідовність 

4. гарний зовнішній вигляд 



8. Методи проведення наради є: 

1. доповіді з обговоренням 

2. метод експертних оцінок 

3. метод екстраполяції 

4. всі відповіді вірні 

9. Коли переважно виникають внутрішньо особистісні конфлікти? 

1. Тоді, коли один із працівників має конфліктні риси характеру. 

2. Тоді, коли всі працівники мають конфліктні риси характеру. 

3. Тоді, коли до однієї людини пред’являються суперечливі вимоги. 

4. Тоді, коли окремі працівники мають холеричний характер. 

10. Коли переважно виникають міжособистісні конфлікти? 

1. Тоді, коли зустрічаються працівники з різними характерами. 

2. Тоді, коли у працівників несумісні темпераменти. 

3. Тоді, коли здійснюється зіткнення особистостей, тобто людей з 

різними характерами і несумісними темпераментами. 

4. Тоді, коли у працівників різні економічні інтереси. 


