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Семестр
I
Форма навчання
денна/заочна
Рівень вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень): другий рівень вищої
освіти, магістрський
Навчальна дисципліна:
Менеджмент організацій
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1
І. Теоретичні питання деталізованого характеру:
1. Системна методологія в менеджменті. Особливості функціонального та
системного бачення організації. (оцінюється в 10 балів).
2. Моделі підприємства як відкритої системи. (оцінюється в 10 балів).
3. Організаційно-економічного механізму ситуаційного управління. Метод
сценаріїв та метод імітаційного моделювання в ситуаційному управлінні.
(оцінюється в 10 балів).

ІІ. Тестове завдання (1 бал за правильне рішення одного тесту):
1. Найвідомішим представником адміністративної (класичної) школи
управління є:
а). Ф. Тейлор.
б). А. Файоль.
в). Е.Мейо.
г). М. Фоллет.
2. Важливим внеском "Школи людських стосунків" у практику управління
було:
а). Перенесення центру ваги в управлінні з виконання завдань на стосунки
між людьми.
б). Створення універсальних принципів управління.
в). Систематичне використання засобів стимулювання праці з метою
зацікавлення працівників у збільшенні продуктивності і обсягів виробництва.
г). Застосування в управлінні математики, статистики та ін.

3. Якщо управління розглядається не як серія розрізнених дій, а як єдиний
процес впливу на організацію, то ми маємо справу з:
а). Системним підходом.
б). Ситуаційним підходом.
в). Процесним підходом.
г). Поведінським підходом.
4. Якщо управління розглядає всі процеси і явища у вигляді цілісної системи,
що має нові якості і функції, які відсутні у елементів, що її складають, то ми
маємо справу з:
а). Поведінським підходом.
б). Процесним підходом.
в). Ситуаційним підходом.
г). Системним підходом.
5. Підхід, який вимагає прийняття оптимального рішення, що залежить від
співвідношення взаємодіючих факторів - це:
а). Ситуаційний підхід.
б). Системний підхід.
в). Процесний підхід.
г). Поведінський підхід.
6. Які основні підходи до управління існують в державах з розвинутою
ринковою економікою?
а). Системний підхід.
б). Процесний підхід.
в). Системний та ситуаційний підходи.
г). Процесний, системний та ситуаційний підходи.
7. Що таке процесний підхід до управління?
а). Сукупність безперервних взаємопов'язаних дій, які виконуються в певній
послідовності.
б). Сукупність безперервних операцій і процедур.
в). Безперервне виконання операцій і процедур.
г). Безперервне виконання планових завдань.
8. Що таке системний підхід до управління?
а). Сукупність взаємопов'язаних елементів (частин).
б). Сукупність взаємопов'язаних елементів (частин), які, постійно
взаємодіючи, визначають характер організації.
в). Сукупність взаємодіючих частин в організації.
г). Сукупність суб'єкта і об'єкта управління.
9. Що таке ситуаційний підхід до управління?

а). Підбір прийомів менеджменту для розв'язання конкретних управлінських
ситуацій з метою досягнення певних цілей організації.
б). Підбір прийомів менеджменту для розв'язання конкретних управлінських
ситуацій.
в). Прийоми менеджменту для вирішення тих чи інших поставлених завдань.
г). Прийоми для досягнення цілей організації.
10. В якому порядку реалізуються основні (загальні) функції управління?
а). Організація, планування, контроль, мотивація.
б). Планування, організація, контроль, мотивація.
в). Планування, організація, мотивація, контроль.
г). Організація, контроль, мотивація, планування.
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