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ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ, КОРПОРАТИВНІ СТАНДАРТИ, СТАНДАРТИ ЯКОСТІ, ЗВИЧКИ, 

АНТИКОРРУПЦІЮ, КОМПЛАЄНС ТА ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ 

1. В рамках боротьби з корупцією індійський уряд випустив серію банкнот номіналом у СТІЛЬКИ рупій. 

Назвіть ЇЇ. Банкноти схожі на справжні, але мають напис "Я обіцяю не брати і не давати хабарів".  

Відповідь: нуль 

Коментар: як кажуть тамтешні антикорупціонери, банкноти користуються популярністю. Ними 

«нагороджуються» чиновники, котрі вимагають  хабарі за свої послуги. 

2. Американський економіст Альфред Чандлер висунув теорію, згідно з якою структура сучасної 

економіки залежить від роботи лише кількох управлінців компаній-гігантів ринку, так званої ЇЇ 

менеджменту. Назва твору Чандлера прямо протиставляє ідеї вченого концепції, котру висунув 

видатний британський економіст 18 століття. Що ж, на думку Чандлера, керує ринком. 

Відповідь: видима рука 

Залік: видима рука менеджменту 

Коментар: а вчений – Адам Сміт з його концепцією невидимої руки ринку. За 200 із зайвим років все 

змінилося. 

3. У американських айті-компаніях достатньо популярним кроком є видача працівникам компанії 

картинки з порізаною грушою, де кожен шматочок – різного розміру та кольору. Таким чином компанії 

намагаються нагадувати своїм співробітникам про необхідність різноманіття при виборі … ЧОГО САМЕ? 

Відповідь: паролів 

Коментар: малюнок натякає, що паролі не повинні бути легкими та по можливості складатися як з букв, 

так і з цифр.  

4. Райнхайтсгебот – це назва закону, котрий регламентував виробництво пива в середньовічній 

Німеччині. Згідно початкового тексту документа, за порушення котрого були суворі покарання, для 

виробництва пива повинні використовуватися тільки 3 інгредієнта: ячмінний солод, хміль та … Що ж 

ще? 

Відповідь: вода 

Коментар: з цим компонентом проблем якраз було найменше. 

5. 12 жовтня у відомій своїми святами Іспанії святкують Національний день Іспанії. В цей день у 

Каталонії поширений своєрідний демарш: працівники багатьох компаній роблять це, ризикуючи 

наразитися на адміністративний штраф. Що ж вони роблять? 

Відповідь: виходять на роботу. Залік: працюють і т.п. 

Коментар: Каталонія вже давно прагне відокремитися від Іспанії, от і демонструють там таку непокору 

у своєрідний спосіб. У Іспанії ж все просто – свято, значить треба святкувати. 

6. Фірма з продажу взуття Zappos стала відомою завдяки своїй корпоративній культурі. Все починається 

ще до початку роботи нового співпрацівника: на співбесіді всім шукачам компанія пропонує заплатити 

2 000 доларів. А за що саме, якщо цей крок, як вважають у компанії, допомагає їй знаходити дійсно 

унікальних людей?  
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Відповідь: за звільнення. Залік: за відмову від роботи 

Коментар: за статистикою, на це йдуть одиниці. 

7. Назва африканської країни Буркіна-Фасо перекладається як «Країна ТАКИХ людей». Не дивно, що 

після низки реформ у середині 80-х навіть Всесвітній банк визнав, що в цій країні була майже повністю 

викоренена корупція. 

Відповідь: чесних. Залік: порядних. 

Коментар: втім, згодом до влади прийшов інший президент і все стало погано. 

8. В одному з найбільших швейцарських банків UBS прописали цілий посібник з дрес-коду. Вимоги були 

різного характеру: заборонялося носити обтягуючі спідниці, взуття на гумовій підошві, спідню білизну 

будь-якого іншого кольору крім бежевого та краватки з цим героєм Діснея. За жартом одного з 

журналістів, котрий коментував цю новину, останнє було через несприйняття банком шпигунів. Назвіть 

героя. 

Відповідь: Міккі-Маус 

Коментар: шпигунів ще називають «крисами», Міккі-Маус – миша. 

9. За неформальною, але розповсюдженою звичкою, офіси в Швеції зобов'язані мати душі, аби 

стимулювати співробітників користуватися НИМИ. Не вигадуйте зайвого та скажіть, використанню чого 

своїми підлеглими радіють шведські керівники, котрі намагаються дбати про їх здоров’я. 

Відповідь: велосипедів 

Коментар: хочуть зробити своїх підлеглих більш спортивними та водночас дбають про екологію. 

10. Як йдеться у звіті британської юридичної фірми «Pannone», у Манчестері є компанії, котрі 

покривають своїм співробітникам витрати на ЦЕЙ ПРОЦЕС, вважаючи, що психічне здоров’я працівника 

дуже важливе. Один з британських монархів міг зайнятися цим процесом 6 разів, однак насправді 

обійшовся меншою кількістю. Що ж це за процес? 

Відповідь: розлучення 

Коментар: у Генріха Восьмого було шість дружин, однак когось він просто стратив. 

11. Цей майбутній лауреат Нобелівської премії виклав свої пригоди під час англо-бурської війни у книзі, 

котру намагався видати дуже швидко. Через це в книгу укралася величезна кількість друкарських 

помилок – більше двохсот. З тих пір ВІН завжди вимагав від складачів здавати гранки для особистої 

перевірки. 

Відповідь: Черчілль 

Коментар: лауреат Нобелівки з літератури. 

12. Компанії, котрі випускають ЦЕЙ ЗНАМЕНИТИЙ ІТАЛІЙСЬКИЙ СИР, перевіряють його якість із 

допомогою спеціального срібного молоточка: сир має бути твердим - якщо звук такий, як треба, то сир 

вже можна продавати. 

Відповідь: пармезан 

Коментар: Парма – місто в Італії, якщо хто забув. 
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13. У 2017 роцы Державна аудиторська служба провела ревізію по організації ЦЬОГО ЗАХОДУ в Києві і 

виявила порушення при веденні бухгалтерського обліку і при проведенні процедур закупівель на 

загальну суму 468,7 мільйонів гривень. Чи буде проведено аналогічний аудит цьогоріч в Португалії нам 

наразі невідомо. Назвіть захід. 

Відповідь: Євробачення 

Коментар: минулого року його приймала Україна і перемогу святкував португалець Салвадор Собрал. 

14. У 2015 році керівництво поліції Бангкока за пропозицію виплачувати премії поліцейським, які 

відмовилися від хабара отримало ЦЮ СВОЄРІДНУ НАГОРОДУ у галузі економіки. 

Відповідь: Шнобелівська премія 

Коментар: пропозиція давати гроші тим, хто від них відмовився і правда досить дивна. 

15. Мільйонер Генрі Форд скептично ставився до порядності журналстів. Йому належить афоризм: 

«Порядний журналіст РОБИТЬ ЦЕ лише одного разу». Дайте відповідь одним словом, що сам робить? 

Відповідь: продається 

Коментар: втім, ми ж з вами віримо в інше, чи не так? 

16. Під час бойових навчань на одному з навчальних кораблів ВМФ Великобританії його гармати 

завжди мовчать, а замість цього курсанти кричать «Ба-бах». Таким чином британська скарбниця … 

Робить що? 

Відповідь: економить на боєприпасах 

Коментар: більше мільйона фунтів стерлінгів на рік і це теж Ігнобелівська премія, цього разу за 2000 

рік. 

17. Навесні 1941 року німці відправили одного з чиновників рейхсканцелярії у відпустку до Швейцарії, 

видавши йому гроші у англійських фунтах. Після цього німці попередили швейцарських митників, що 

до них в країну їде підозріла особа, і дали опис чиновника. З якою метою це було зроблено? 

Відповідь: перевірити якість фальшивих англійських фунтів, надрукованих в Німеччині. 

Коментар: війна була у розпалі, тому і перевірка вийшла достатньо суворою. 

18. Німецький соціолог Макс Вебер є автором визначної роботи «Протестантська етика та дух 

капіталізму», де описано як релігійні вимоги протестантизму сприяли фінансовому піднесенню 

німецький компаній. Сам Вебер вважав, що капіталізм найпростіше визначити через цю формулу, 

вигадану американським філософом. 

Відповідь: час - гроші 

Коментар: філософ – Бенджамін Франклін. 

19. ЦЕЙ МІЦНИЙ НАПІЙ був частиною платні, котру отримували англійські моряки. Перед плаванням 

його якість перевіряли наступним чином: змішували з порохом і підпалювали.  

Відповідь: ром 

Коментар: таким чином перевіряли, чи не розбавлений він. Порох не загорявся, якщо ром мав фортеця 

нижче 57% алкоголю. 
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20. Раніше в Чехії під час випробувань мостів архітектори повинні були знаходитися САМЕ ТАМ, що 

споріднювало їх з ЦИМИ ПЕРСОНАЖАМИ МІФОЛОГІЇ. Назвіть, де саме, та що це за персонажі. 

Відповідь: під мостом, тролі 

Коментар: якість роботи та дотримання стандартів була гарантована. 

 

 


