
ПРАШАЊА – ДЕЛ 2 

1. Зошто е важно планирањето? 

2. Кои видови планови се разликуваат од аспект на нивната временска димензија? 

3. Кои три прашања треба да се одговорат при дефинирањето на бизнисот? 

4. Кои видови стратегии на ниво на бизнис постојат и како и даваат конкурентска 
предност на организацијата? 

5. Кои видови стратегии на корпоративно ниво постојат и како и даваат конкурентска 
предност на организацијата? 

6. Идентификувајте три компании кои работат во земјоделско-прехранбената дејност и 
коишто применуваат една од четирите главни стратегии на ниво на бизнис (ниски 
трошоци, насочени ниски трошоци итн.) 

7. Опишете неколку техники коишто менаџерите можат да ги применуваат за да го 
унапредат процесот на планирање така што подобро можат да ја предвидат иднината и 
да ги мобилизираат организациските ресурси за да ги пресретнат идните 
непредвидени ситуации? 

8. Што е SWOT анализа? 

9. Што е планирање на сценарио и како може тоа да им помогне на менаџерите да ја 
предвидат иднината? 

10. Што претставува бизнис план и зашто служи? 

11. Кои фактори влијаат врз изборот на организациска структура? 

12. Кои видови организациска структура се разликуваат и објаснете кога секоја од нив е 
најповолен избор? 

13. Како се групираат задачите во индивидуални работи? 

14. Како се групираат работите во функции и сектори? 

15. Која организациска структура (флексибилна или поформална) е поссодветна за голем 
земјоделси комбинат? Објаснете зошто? 

16. Како и под кои услови менаџерите можат да преминат од функционална на производна 
/ географска / пазарна структура? 

17. Зошто е потребна координацијата во организациите? 

18. Што е разликата помеѓу високите и рамни организации? 

19. Кои типови на меѓузависности на организациските единици се разликуваат? Дајте 
пример за секој од нив. 

20. Кои видови на механизми за интегрирање се разликуваат? 

21. Кои типови на менаџери според животниот циклус на претпријатието се разликуваат? 

22. Што е организациска контрола и зошто е важна? 

23. Во што се разликуваат контролата на резултатите и контролата на однесување? 

24. Зошто е важно во процесот на контрола да бидат вклучени и подредените? 

25. На кое ниво се случува контролата? 

26. Кои се главните пречки за организациска промена и со помош на кои менаџерски 
техники можат да бидат надминатаи тие? 


