
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З ДИСЦИПЛІНИ 

«ДИЗАЙН-МЕНЕДЖМЕНТ» 

Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту.  

1. Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності.  

2. Система відносин в організації як предмет вивчення менеджменту.  

3. Менеджмент як система наукових знань.  

4. Менеджмент як мистецтво управління. 

Тема 2. Функції та методи менеджменту.  

1. Поняття функцій менеджменту.  

2. Функції менеджменту як види управлінської діяльності. 

3. Особливості формування функцій менеджменту.  

4. Класифікація і характеристика функцій менеджменту. 

5. Сутність та класифікація методів менеджменту.  

6. Методи менеджменту як сукупність способів впливу керуючої системи 

управління на керовану.  

7. Методи менеджменту як результат виконання функцій менеджменту. 

Економічні методи менеджменту.  

8. Адміністративні методи менеджменту. 

Тема 3. Процес управління.  

1. Процес управління як сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих 

функцій, методів, управлінських рішень та інших категорій менеджменту.  

2. Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби 

здійснення.  

3. Управлінський цикл.  

4. Управлінські процедури: цілевизначення, інформаційне забезпечення, 

аналітична діяльність, вибір варіанту дій, реалізація рішення, зворотний 

зв'язок.  

5. Особливості процесу управління: безперервність, нерівномірність, 

циклічність, послідовність.  

Тема 4. Мотивування як загальна функція менеджменту.  

1. Значення людського фактора в управлінні організацією.  

2. Психологічні та фізіологічні особливості працівника.  

3. Поняття мотивування.  

4. Принципи врахування інтересів у мотивації.  

5. Взаємозв'язок потреб, спонукань, цілей і винагород працівника в 

процесі мотивування.  

6. Теорії і моделі процесів мотивування: змістовний і процесний підходи.  

7. Зіставлення теорій мотивування.  

8. Засоби мотиваційного впливу.  

9. Стимулювання праці: цілі, принципи, види, форми. 

Тема 5. Інформація і комунікації в менеджменті.  

1. Інформація, її види та роль в менеджменті.  

2. Носії інформації.  

3. Класифікація інформації.  

4. Вимоги, що висуваються до інформації. 

Тема 6. Керівництво та лідерство.  

1. Поняття та загальна характеристика керівництва.  



2. Керівництво як об'єднувальна функція менеджменту.  

3. Основні фактори та визначальні аспекти керівництва.  

4. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада.  

5. Адаптивне керівництво.  

6. Влада як елемент примушення.  

7. Форми впливу та влади.  

8. Теорії лідерства. Типологія лідерів.  

9. Поняття стилю керування та континууму стилів керування.  

10. Характеристика та класифікація стилів керування.  

11. Фактори та передумови формування стилів керівництва.  

12. Критерії оцінки стилю менеджера.  

13. Загальна характеристика моделі сучасного менеджера. 

Тема 7. Ефективність менеджменту.  

1. Видова класифікація ефективності організації: індивідуальна, групова, 

загально- організаційна.  

2. Особливості оцінки різновидів ефективності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тестові завдання з дисципліни  

«Дизайн-менеджмент» 

 

1. Як називається намічена на певний період робота із зазначенням її цілей, 

змісту, обсягу, методів, послідовності, термінів виконання; 

а) план 

б) стандарт 

в) правила 

г) принципи 

 

2. Назвіть поняття, що об'єднує основні правила діяльності організації для 

досягнення поставлених цілей, вперше сформульовані А. Файолем 

(розподіл праці; повноваження і відповідальність; дисципліна; 

єдиноначальність і т.д.) 

а) принципи менеджменту 

б) процедури 

в) норми управління 

г) традиції 

 

3. Назвіть процес зміни менеджменту дизайну, його історичного розвитку, 

оформлення в систематизовану наукову дисципліну. 

а) еволюція менеджменту 

б) інформатизація управління 

в) централізація управління 

г) специфікація менеджменту 

 

4. Процес перевірки того, як дана організація здійснює свої цілі, і 

коригування її дій, що складається з трьох етапів: постановка завдань для 

виконання; перевірка реального виконання завдань; вирішення проблем. 

а) контроль 

б) звіт 

в) планування 

г) облік 

 

5. Основною відмінністю команди від звичайної робочої групи є: 

а) наявність лідера 

б) розмір 

в) групова однодумність 

г) наявність рольової структури 

 

6. Стрес на робочому місці вимагає: 

а) усунення 

б) підтримання 

в) звертання до лікаря 

г) зміни роботи 

 



7. Назвіть еталони прийнятної і неприйнятної поведінки в групі. 

а) норми 

б) традиції 

в) звичаї 

г) ритуали 

 

8. Назвіть функціональну сферу діяльності, завдання якої - забезпечення 

підприємства в потрібний час кадрами в необхідній кількості та необхідної 

якості, їх правильна розстановка і стимулювання. 

а) управління персоналом 

б) маркетинг 

в) планування 

г) фінансування 

 

9. Одна з найважливіших функцій корпоративної культури - це: 

а) зміцнення дисципліни 

б) формування сприятливого психологічного клімату в організації 

в) правильний розподіл винагород 

г) створення сприятливого іміджу компанії. 

 

10. Перевагою матричної структури управління є 

а) можливість поглибленої ділової і професійної спеціалізації персоналу 

б) ясність у розподілі повноважень і відповідальності 

в) можливість адекватного врахування регіональних умов бізнесу 

г) створення умов для централізації в структурі управління. 

 

11. Соціокультурне проектування застосовується для: 

а) побудови «стратегічної лінії» розвитку 

б) упорядкування розподілу лінійних і штабних повноважень 

в) вирішення конкретних проблем 

г) оптимального розподілу обмежених ресурсів. 

 

12. Назвіть поняття, що представляє собою передачу підлеглим права 

прийняття певних рішень або права на вирішення певних проблем. 

а) делегування повноважень 

б) делегування відповідальності 

в) централізація 

г) управління 

 

13. Назвіть поняття, що визначає певний рівень добровільного відгуку на 

соціальні проблеми суспільства з боку організації. 

а) відповідальність юридична 

б) відповідальність соціальна 

в) відповідальність корпоративна 

г) особиста відповідальність 

 

14. Найбільш ефективну структуру управління творчим колективом 



а) лінійна 

б) функціональна 

в) проектна 

г) лінійно-штабна 

 

15. Складова частина управлінської діяльності, що займається: 

виробленням корпоративної політики; координацією фінансів; 

виробництвом, розподілом і встановленням меж організації і контролем. 

а) адміністрація 

б) кооперація 

в) корпорація 

г) комунікація 

 

16. Назвіть процес в організації представляє собою інформацію, що 

переміщається знизу вгору і виконує функцію оповіщення керівництва про 

те, що робиться на нижчих рівнях. 

а) комунікації горизонтальні 

б) комунікації неформальні 

в) комунікації формальні 

г) комунікації вертикальні 

 

17. Послідовність дій із забезпечення досягнення організацією своїх цілей, 

що складається з трьох етапів: вироблення стандартів і критеріїв оцінки; 

зіставлення реальних результатів зі стандартами; прийняття необхідних 

коригувальних дій. 

а) процес контролю 

б) процес прийняття рішень 

в) процес визначення мети 

г) процес програмування 

 

18. Метод, в якому використовуються як накопичений в минулому досвід, 

так і поточні припущення щодо майбутнього з метою його визначення. 

а) прогнозування 

б) контроль 

в) цілепокладання 

г) мотивація 

 

19. Результативність організації, співвідношення результатів діяльності та 

витрачених на їх досягнення трудових і матеріальних ресурсів. 

а) ефективність організації 

б) організаційний ефект 

в) управління 

г) менеджмент 

 

20. Назвіть поняття, що об'єднує чинники, які безпосередньо впливають на 

організацію: постачальники, трудові ресурси, закони та установи 

державного регулювання, споживачі і конкуренти. 



а) зовнішнє середовище організації непрямого впливу 

б) зовнішнє середовище організації прямого впливу 

в) внутрішнє середовище організації 

г) організаційне середовище 

 

21 Додаткові кошти залучаються в сферу культури тому, що: 

_ а) види діяльності в ній комерційно неконкурентні 

_ б) необхідно забезпечити зайнятість працівників культури 

_ в) вони дають можливість реалізації соціального партнерства 

 

22 Благодійність - це справа і турбота: 

_ а) держави 

_ б) бізнесу 

_ в) громадян 

 

23 Лист-пропозиція має бути підписаний: 

_ а) менеджером проекту 

_ б) головою оргкомітету 

_ в) засновником організації, що відповідає за реалізацію проекту 

 

24 Державне регулювання діяльності у сфері дизайну це: 

_ а) прийняття законодавчих норм і гарантій 

_ б) контроль виконання законодавства 

_ в) виділення коштів держбюджету 

   г) всі відповіді вірні 

 

25 Успішному фандрейзингу заважає: 

_ а) непрофесіоналізм виконавців 

_ б) недостатні заходи адміністративного впливу на бізнес 

_ в) недолік кадрів у сфері культури 

 

26 Фандрейзинг це: 

_ а) технологія просити грошей 

_ б) залучення коштів на некомерційні проекти 

_ в) робота із залучення інвесторів 

 

27 Проблема «бізнес і дизайн» це: 

_ а) питання співпраці бізнесу та культури 

_ б) ділова активність у сфері культури 

_ в) культура бізнес_процесів і управління ними 

   г) всі відповіді вірні 

 

28 Мета (цілі) проекту це: 

_ а) основні завдання 

_ б) опис бажаного результату 

_ в) рішення соціально-значимої актуальної проблеми 

 



29 Кошти держбюджету, що виділяються на діяльність у сфері культури, 

можуть отримувати: 

_ а) лише державні установи та організації 

_ б) приватні особи та ініціативні групи 

_ в) громадські організації 

 

30 Визначення пріоритетів підтримки та розвитку сфери культури це 

завдання: 

_ а) органів влади 

_ б) громадських організацій 

_ в) працівників культури 

_ _ 

31 Розробка проектів починається з: 

_ а) визначення цілей 

o б) виявлення актуальних проблем 

_ в) пошуку необхідних коштів 

 

32 Потенційних спонсорів у проекті цікавить насамперед: 

_ а) отримання прибутку 

_ б) отримання додаткових вигод 

_ в) рекламний потенціал проекту 

 

33 Некомерційна діяльність це: 

_ а) невигідна діяльність 

_ б) діяльність, здійснювана некомерційними організаціями 

_ в) соціально значуща діяльність, нездійсненна на комерційній основі 

 

34 Умовою успішного фандрейзингу є: 

_ а) гарна реклама проекту 

_ б) хороша репутація і привабливий імідж організації 

_ в) велике коло особистих знайомств 

_ 

35 Особливості менеджменту у сфері дизайну обумовлені :: 

_ а) специфікою некомерційної діяльності 

_ б) специфікою виробленої продукції (товарів, послуг) 

_ в) специфікою законодавства, що регулює діяльність у сфері культури 

 

36 Після отримання позитивної відповіді потенційного донора на 

пропозицію слід: 

_ а) розробити бюджет проекту 

_ б) підготувати проект договору 

_ в) оформити листа з подякою 

 

37 У розробці проекту бажано участь: 

_ а) майбутніх виконавців 

_ б) представників замовника 

_ в) партнерів 



   г) всі відповіді вірні 

 

38 Нормативне планування: 

_ а) полегшує менеджмент 

_ б) утрудняє менеджмент, ставить йому рамки та обмеження 

_ в) є державним втручанням в бізнес-процесси 

 

39.Чим обумовлені складності менеджменту у сфері дизайну: 

     а) двоїстої роллю менеджера; 

     б) необхідністю тонко відчувати, передбачати ціннісні властивості 

продуктів культури; 

      в) необхідністю розташовувати знаннями не тільки в області конкретного 

виду мистецтва, так і в галузі управління; 

      г) всім перерахованим. 

 

40.Сучасний менеджер починає організаційну роботу у фірмі: 

     а) з розробки структури організації; 

     б) визначення мети організації; 

     в) розробки проекту або програми; 

     г) формування команди однодумців. 

 

41. Організаційна культура: 

     а) культура спілкування; 

     б) культура управління; 

      в) культура внутрішньофірмової життя; 

      г) все перераховане. 

 

42.Работа з персоналом включає: 

      а) планування персоналу; 

      б) підбір і відбір персоналу; 

      в) розстановку і просування персоналу; 

      г) все перераховане 

 

43.Вибір пріоритетів: 

      а) система процедур прийняття рішень щодо підтримки та розвитку 

культури; 

      б) визначення напрямів робіт, які потребують додаткової підтримки; 

      в) регламент бюджетного фінансування на «госпрозрахунковій основі»; 

      г) все перераховане. 

 

44.Інформаційна інфраструктура дизайну: 

     а) інструмент культурної політики; 

     б) метод, що сприяє зміцненню міжрегіонального та міжнародного 

співробітництва в культурі та мистецтві; 

     в) інструмент аналізу внеску культури і мистецтва у розвиток суспільства; 

     г) взаємопов'язаний комплекс напрямків діяльності, що забезпечує 

об'єднання зусиль і ресурсів учасників дизайн процесу. 



  

45. Традиційні вимоги, пропоновані до менеджера: 

     а) комунікабельність; 

     б) вміння користуватися сучасними технічними засобами; 

     в) знання фінансової сторони справи; 

     г) все перераховане. 

 

46. Менеджер ХХ1 століття повинен знати: 

     а) соціальну психологію; 

     б) культурологію; 

     в) фінанси; 

     г) все перераховане. 

 

47.Які органи державної влади здійснюють реалізацію культурної 

політики в Україні? 

     а) президент 

     б) Верховна Рада; 

     в) Кабінет міністрів; 

 

48.Об'екти, відповідні поняттю «організація»: 

     а) виробничі підприємства; 

     б) комерційні структури; 

     в) держбюджетні освіти; 

     г) всі перераховані підприємства та установи. 

 

49.Менеджмент являє собою: 

     а) синонім поняття «управління»; 

     б) один з напрямків теорії і практики управління; 

     в) інструмент раціонального управління організацією; 

     г) механізм вирішення конкретних ситуацій розвитку організацій у 

ринковому середовищі. 

 

50. Роль менеджера в управлінні організацією: 

     а) здійснення прийнятих рішень; 

      б) збір і поширення необхідної інформації; 

      в) організація процесу виробництва; 

      г) формування організаційних відносин на основі мотивації та координації. 

 

51. До числа основних ознак організації відносяться: 

     а) об'єднання двох або більше людей; 

     б) наявність однієї чи більш загальних цілей; 

     в) свідоме об'єднання, поєднане з відмовою від частини своих цілей на 

користь общеорганизационной; 

     г) наявність об'єднуючих процесів, що забезпечують стійкість і 

повторюваність діяльності. 

 

52.Принцип управління: 



     а) визначається як правила і норми поведінки; 

     б) визначає вимоги до системи управління; 

     в) представляє результат узагальнення моделі законів управління; 

     г) реалізується на основі певного закону управління. 

 

53. Економічні методи управління: 

   а) представляють способи досягнення економічних цілей управління; 

   б) є найбільш ефективними тільки в соціальних організаціях; 

  в) вимагають поєднання матеріальних стимулів з санкціями за невиконання 

зобов'язань; 

  г) визначаються як система прийомів впливу за допомогою вимірювання 

витрат і результатів. 

 

54. Організаційні методи управління включають: 

        а) організаційно стабілізуючі методи; 

        б) організаційно-розпорядчі методи; 

        в) організаційно-дисциплінарні методи; 

        г) організаційно-адміністративні методи. 

 

55.Функція «організація» в управлінні передбачає створення: 

   а) реальної системи ресурсів в організації; 

  б) механізму прийняття оптимальних рішень; 

  в) плану розподілу робіт і повноважень; 

  г) нового колективу для вирішення завдань. 

 

56. Одна із загальних функцій управління: 

  а) комунікації; 

  б) мотивація; 

  в) прийняття рішень; 

  г) нормування. 

 

57. У системі функцій управління виділяють: 

  а) загальне управління; 

  б) апарат управління; 

  в) управління структурою організації; 

  г) конкретні галузі управління. 

 

58. Управлінське рішення: 

а) вольовий акт керівника; 

б) показник життєздатності організації; 

в) розпорядження до дії для організації; 

г) розумовий процес, пов'язані з вибором з безлічі альтернатив. 

 

59. Ухвалення рішення містить такі процедури: 

а) оцінка альтернатив; 

б) експериментальна оцінка альтернатив; 

в) вибір єдиного рішення з альтернатив; 



г) розумовий процес, пов'язані з вибором з безлічі альтернатив. 

 

60. Підходи до прийняття рішень: 

а) інтуїтивний, на основі суджень, на основі програми; 

б) інтуїтивний, на основі програми, раціональний; 

в) на основі суджень, на основі програми, раціональний; 

г) інтуїтивний, на основі суджень, раціональний. 

 

61. Головне призначення зворотного зв'язку при реалізації рішень: 

а) попередження помилок; 

б) своєчасне встановлення помилок; 

в) виявлення причин помилок; 

г) забезпечення більш швидкій реалізації. 

 

62. Працівники, які мають право приймати управлінські рішення: 

а) керівники вищого і середнього рівнів; 

б) всі керівники; 

    в) керівники та спеціалісти4 

    г) всі працівники апарату управління підприємства. 

 

63. Один з факторів внутрішнього середовища організації: 

  а) місія; 

  б) структура; 

  в) стратегія; 

  г) інвестиції. 

 

64. Яку відповідь характеризує визначення мети: 

  а) бажаний кінцевий результат; 

  б) кількісно виражений і досяжний результат; 

  в) необхідний результат; 

  г) прогнозований результат. 

 

65. Назвіть фактор, що істотно впливає на величину трудових витрат: 

  а) потреби; 

  б) здібності; 

  в) тип вищої нервової діяльності; 

  г) ціннісна орієнтація. 

 

66. Що мається на увазі під терміном «завдання»: 

  а) проблема, що підлягає вирішенню; 

  б) посадові обов'язки; 

  в) певна робота, що підлягає виконанню встановленим способом в заздалегідь 

обумовлені терміни; 

  г) подцели підприємства. 

 

67. Назвіть один з факторів, що характеризує зовнішнє середовище: 

      а) однорідність; 



      б) невизначеність; 

      в) ієрархічність; 

      г) стійкість. 

 

68. Яким чином організації повинні діяти, реалізуючи соціальну 

відповідальність: 

       а) захист середовища проживання; 

       б) сегмент ринку; 

       в) маркетингова діяльність; 

       г) захист інтересів споживачів. 

 

69. Назвіть перешкоди для соціальної відповідальності: 

       а) порушення принципу максимізації прибутку; 

       б) недолік вміння вирішувати соціальні проблеми; 

       в) видатки на соціальну залученість; 

       г) все перераховане. 

 

70. Етичні нормативи: 

       а) правила, що визначають правильне і неправильне поводження; 

       б) регламент роботи підприємства; 

       в) правила спілкування; 

       г) посадові обов'язки співробітників організації. 

 

71.Організаційна структура: 

      а) характеризує зміст системи управління; 

      б) є самим статичним елементом організації; 

      в) включає вертикальні і горизонтальні зв'язки в організації; 

      г) представляє сукупність взаємин рівнів управління та функціональних 

областей організації. 

 

72. До основних різновидів структур управління відносять: 

      а) лінійну структуру; 

      б) лінійно-функціональну структуру; 

      в) матричну структуру; 

      г) багатовимірну структуру. 

 

73.Демократичний стиль управління характеризується: 

      а) делегуванням повноважень з утриманням ключових позицій у лідера; 

      б) системою участі у прийнятті рішень; 

      в) прерогативою лідера у встановленні цілей і виборі засобів; 

      г) здійсненням комунікацій у двох напрямках. 

 

74. Авторитарний стиль управління характеризується: 

      а) зосередженням всієї влади і відповідальності в руках лідера; 

       б) колегіальним прийняттям рішення; 

      в) тенденцією стримування індивідуальної ініціативи; 

      г) надмірною увагою до терміновості і порядку виконання справ 



. 

75. Джерелом влади є: 

      а) структура організації; 

      б) посада або повноваження; 

      в) культура або менталітет; 

      г) особистість або авторитет. 

 

76.В яких сферах життєдіяльності має місце менеджмент: 

     а) політика; 

      б) наука; 

     в) комерційний і некомерційний бізнес; 

     г) всі сфери. 

 

77. Які види організацій характерні для дизайну: 

     а) комерційні; 

     б) некомерційні; 

     в) змішаного типу господарювання; 

     г) всі перераховані. 

 

78. Менеджмент дизайну: 

     а) управління організаціями культури; 

     б) діяльність керівника установи дизайну з просування організації до 

поставленої мети найбільш ефективним способом; 

     в) свідома діяльність, щодо регулювання процесів у культурі і надання 

впливу на економічне, політичне, соціальне і духовний розвиток суспільства; 

     г) мистецтво управління. 

 


