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Позааудиторна модульна контрольна робота № 1 

з дисципліни «Основи менеджменту» 
 

 
ЗАВДАННЯ НА  

КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ З ДИСЦИПЛІНИ  

«Основи менеджменту» 

 

ВАРІАНТ 1 

1.Ресурси виробництва, економічні важелі управління. 

2.Основні методи управління, характеристика.   

3. Економічні ресурси діляться на: 

А) виробничі й ресурси споживання; 

Б) виробничі й ресурси споживання, трудові; 

В) виробничі й ресурси споживання, трудові, природні; 

Г) всі відповіді вірні. 
 

ЗАВДАННЯ НА   

КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ З ДИСЦИПЛІНИ  

«Основи менеджменту » 

ВАРІАНТ 2 

1. Цілі та задачі менеджменту. 

2. Економічні ресурси, природні ресурси, інформаційні, фінансові, 

характеристика. 

3. . Всі фактори мотивації діляться на гігієнічні і мотиваційні по теорії: 

1) Ф. Герцберга; 

2) А. Маслоу; 

3) Портера-Лоулера; 

4) Д. МакГрегора. 

ЗАВДАННЯ НА   

КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ З ДИСЦИПЛІНИ  

«Основи менеджменту» 

ВАРІАНТ 3 

1.Функції менеджменту, їх класифікація. 

2. Інформація та комунікації в управлінні. 

3. Входами в організацію як систему є: 

1) сировина, матеріали, інформація, енергія, знання; 

2) сировина, матеріали, інформація, доходи, знання; 

3) витрати, уміння, матеріали, інформація, енергія, знання; 

4) сировина, матеріали, інформація, енергія, трудові ресурси. 

 

ЗАВДАННЯ НА   

КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ З ДИСЦИПЛІНИ  

«Основи менеджменту » 

ВАРІАНТ 4 



1.Планування як функція менеджменту, її мета. 

2. Поняття інформації, види. 

3. Компонентами відкритої системи є: 

1) цілі, норми, цінності; 

2) суб'єкт управління; 

3) об'єкт управління; 

4) зовнішнє середовище. 

 

ЗАВДАННЯ НА   

КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ З ДИСЦИПЛІНИ  

«Основи менеджменту » 

ВАРІАНТ 5 

1. Комунікації та комунікаційний процес. 

2. Мотивація, як функція менеджменту, характеристика. 

3. До економічних методів керування відносять: 

А) комерційний розрахунок; 

Б) внутріфірмовий розрахунок; 

В) ціна; 

Г) попит; 

Д) пропозиція; 

Е) механізм ціноутворення; 

Ж)цінова політика; 

З) всі відповіді вірні. 

 

 
ЗАВДАННЯ НА   

КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ З ДИСЦИПЛІНИ  

«Основи менеджменту» 

ВАРІАНТ 6 

1. Контроль як функція менеджменту, види, форми, функції.  

2. Поняття та види документації. 

3. До принципів школи кількісного підходу відносяться: 

1) застосування інженерних і математичних наук в управлінні; 

2) застосування економічної ефективності як основного критерію при ухваленні 

рішень; 

3) створення моделей;  

4) виділення управлінських функцій. 

 

 
ЗАВДАННЯ НА   

КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ З ДИСЦИПЛІНИ  

«Основи менеджменту » 

ВАРІАНТ 7 

1.Вимоги до керівника. 



2. Ролі менеджера в організації за Г. Мінцбергом. 

3. Контроль буває: 

1) завершальним, проміжним, початковим; 

2) попереднім, поточним, проміжним; 

3) попереднім, поточним, завершальним  

4) проміжним, завершальним, поточним. 

 

 
ЗАВДАННЯ НА   

КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ З ДИСЦИПЛІНИ  

«Основи менеджменту » 

 

ВАРІАНТ 8 

1.Стилі керівництва, характеристика.  

2. Різновиди організаційних структур.. 

3. Які задачі повинна виконувати організація при аналізі зовнішнього 

середовища: 

1) враховувати дію факторів; 

2) адаптуватися до факторів середовища; 

3) йти від впливу. 

 

 
 

ЗАВДАННЯ НА   

КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ З ДИСЦИПЛІНИ  

«Основи менеджменту » 

ВАРІАНТ 9 

1. Керівник та колектив, особливості управління. 

2. Поняття і моделі прийняття рішень.. 

3. Вибрати поняття, що відповідає визначенню - методи керування із 

запропонованих нижче: 

А) являють собою сукупність способів і прийомів впливу системи 

керування на об'єкт керування (колектив або окремі працівники) з метою 

здійснення місії фірми й досягнення її цілей; 

       Б) представляють методи впливу на трудову діяльність працівників, 

засновані на свідомому використанні всієї системи економічних; 

В) методи пов'язані із застосуванням вартісних категорій і економічних 

важелів господарювання. Вони реалізуються через систему показників, які 

включають у себе директивні розрахунки, натуральні, вартісні, по праці, 

кількісні і якісні показники. 

 

 

 

 



ЗАВДАННЯ НА   

КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ З ДИСЦИПЛІНИ  

«Основи менеджменту » 

ВАРІАНТ 10 

1.Лідерство і керівництво, конфлікти, стреси-управління.  

2. Поняття соціальної відповідальності та етики бізнесу. 

3. Вибрати з нижче перерахованих методів, методи які становлять групу методів 

безпосереднього впливу: 

А)   науково-технічного й економічного прогнозування; 

Б) методи кібернетики (для дослідження, моделювання й оптимізації 

інформаційних систем); 

В)     методи статистики; 

Г)     організаційні; 

Д)     економічні; 

Е)     моральні.  

 

 

ЗАВДАННЯ НА   

КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ З ДИСЦИПЛІНИ  

«Основи менеджменту» 

ВАРІАНТ 11 

1.Самоменеджмент, дати характеристику. 

2. Показники, що характеризують ефективність організаційної структури. 

3. Вибрати з нижче перерахованих методів, метод для якого характерна 

характеристика: 

……......це метод, що опирається на владу керівника, його права, 

дисципліну й відповідальність. Метод припускає з однієї сторони використання 

переконання, виховання, розвитку ініціативи, з іншого боку - чітку організацію 

й розробку організаційної структури кожного підприємства з розподілом 

обов'язків і ознайомленням з ними працівників. 

А) метод статистики; 

Б) виховний; 

В) організаційний; 

Г) виховний. 

 

ЗАВДАННЯ НА   

КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ З ДИСЦИПЛІНИ  

«Основи менеджменту » 

ВАРІАНТ 12 

1. Керівництво персоналом і мотивація праці. 

2. Процес проектування в організації. 

3. Вибрати з нижче перерахованих методів, метод для якого характерна 

характеристика: 

……......За допомогою цього методу виявляється вплив на процес 

виробництва, товарообміну, стимулювання працівників, методи пов'язані із 



застосуванням вартісних категорій і економічних важелів господарювання. 

Вони реалізуються через систему показників, які включають у себе директивні, 

розрахунку, натуральній, вартісні, праці, кількісні і якісні показники. 

А) метод статистики; 

Б) виховний; 

В) організаційний; 

Г) економічний. 

 

ЗАВДАННЯ НА   

КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ З ДИСЦИПЛІНИ  

«Основи менеджменту » 

ВАРІАНТ 13 

1. Соціальна система управління, політика, принципи. 

2. Лідерство і керівництво, конфлікти, стреси-управління. 

3. Вибрати з нижче перерахованого, ціль менеджменту: 

А) постійне подолання ризику, найбільш якнайшвидша й ефективна 

адаптація фірми до умов, які змінилися; 

Б) організації виробництва товарів з обов'язковим обліком потреб 

споживачів на базі виробничо-технічного, фінансового й кадрового потенціалу 

фірми й забезпечення рентабельності виробництва й стабільного положення 

фірми на ринку; 

В) діяльності фірми на найближчу й далеку перспективи. 

 
ЗАВДАННЯ НА   

КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ З ДИСЦИПЛІНИ  

«Основи менеджменту» 

ВАРІАНТ 14 

 

1. Керівник та колектив. Особливості управління. 

2. Інформація та комунікації в управлінні. 

3. Вибрати з нижче перерахованого опису, характеристику для функції 

менеджменту- планування: 

А) функція менеджменту являє собою вид діяльності по формуванню коштів 

впливу, що забезпечують досягнення поставлених цілей; 

Б) функція припускає обґрунтований вибір цілей, визначення політики, 

розробку мір і заходів, вибір методів досягнення цілей; 

      В)функція дає можливість завчасно врахувати внутрішні й зовнішні 

фактори, що    забезпечують сприятливі умови для нормального 

функціонування й розвитку фірми, підприємства або ін. структурного 

підрозділу; 

      Г) всі відповіді не вірні. 

 

 

 



ЗАВДАННЯ НА   

КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ З ДИСЦИПЛІНИ  

«Основи менеджменту » 

ВАРІАНТ 15 

1. Цілі та задачі менеджменту. 

2. Функція контролю. Види та етапи контролю. 

3. Якщо планування орієнтоване на тривале існування підприємства й 

охоплює строк 10 - 20 років, то воно називається: 

А) середньострокове; 

Б) поточне; 

В) стратегічне. 

 

ЗАВДАННЯ НА   

КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ З ДИСЦИПЛІНИ  

«Основи менеджменту » 

ВАРІАНТ 16 

1. Управлінське рішення, методи прийняття управлінських рішень. 

2. Ресурси виробництва, економічні важелі управління. 

3. Продовжити: як називається функція керування, суть котрої полягає у 

встановленні постійних і тимчасових взаємин між всіма підрозділами фірми, 

визначенні порядку й умов функціонування фірм………………. 

 

 

 
ЗАВДАННЯ НА  

 КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ З ДИСЦИПЛІНИ  

«Основи менеджменту » 

ВАРІАНТ 17 

1. Розкрийте чотири класифікації функцій менеджменту. 

2. Керівництво, стилі керівництва. 

3. Вибрати з нижче перерахованого опису, характеристику для функції 

менеджменту-контроль: 

А) це системне спостереження за виконанням планів, завдань і 

результатами господарської діяльності, забезпечення за допомогою 

інформації зворотного зв'язка з керованим об'єктом;  

Б) ця функція менеджменту поєднує всі види управлінської діяльності, 

пов'язані з формуванням інформації про стан і функціонування об'єкта 

керування , вивчення інформації про процеси й результати діяльності , 

роботою з діагностики й оцінки процесів розвитку й досягнення 

поставлених цілей; 

            В) всі відповіді вірні. 

 

 

 



 

ЗАВДАННЯ НА   

КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ З ДИСЦИПЛІНИ  

«Основи менеджменту» 

ВАРІАНТ 18 

1. Класифікація функцій менеджменту, їх характеристика.  

2. Керівництво, вимоги до керівника. 

3. Для якого виду контролю характерна характеристика - це вид контролю, де 

відбувається порівняння показників функціонування із заданими стандартами, 

на цьому етапі визначається масштаб припустимих відхилень…….           

 

 
ЗАВДАННЯ НА   

КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ З ДИСЦИПЛІНИ  

«Основи менеджменту » 

ВАРІАНТ 19 

1. Стилі керівництва. 

2. Термін менеджер, три групи якостей керівника.  

3. Про яку функцію менеджменту ведеться мова: основна функція 

менеджменту пов'язана із процесом спонукання себе й інших людей до 

діяльності через формування мотивів поводження для досягнення особистих 

цілей організації:  

 А) стимулювання; 

 Б) мотивація; 

 В) організація; 

 Г) планування.     

 


