
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 
Кафедра управління 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 
з дисципліни 

 «ТЕОРІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ»  
курс 2 

Спеціальність: 073 Менеджмент 
Форма проведення                                      комбінована 
Тривалість проведення                               1 год. 20 хв. 
Максимальна кількість балів:                    40 балів 
Критерії оцінювання:                                  15 балів -  письмова відповідь на                     

кожне питання, 10 балів – 
розв’язок ситуаційного завдання 

Перелік допоміжних матеріалів:  література, що рекомендована РП 
 

Орієнтований перелік питань: 
1. Якими на ваш погляд були передумови виникнення менеджменту? 

Назвіть  основні етапи менеджменту 
2. Охарактеризуйте школу наукового менеджменту з позитивного та 

негативного погляду 
3. Охарактеризуйте основні положення Школи адміністративного 

менеджменту 
4. Охарактеризуйте основні положення Школи менеджменту людських 

відносин 
5. Охарактеризуйте основні положення Школи поведінкового 

менеджменту 
6. Охарактеризуйте основні положення Школи кiлькiсного менеджменту 
7. Охарактеризуйте основні положення Школи системного  менеджменту 
8. Охарактеризуйте основні положення Школи ситуаційного менеджменту 
9. Поняття організації та її загальна характеристика 
10. Охарактеризуйте елементи процесу управління сучасною організацією 
11. Охарактеризуйте внутрішнє та зовнішнє середовище організації. 

Проранжуйте силу впливу факторів цього середовища. 
12. Розкрийте концепцію життєвого циклу організації. Які, на Вашу думку, 

особливості менеджменту існують на кожному з етапів її життєвого 
циклу. 

13.  Охарактеризуйте управлінське рішення та алгоритм його прийняття 
14.  Назвіть найбільш поширені методи прийняття управлінських рішень 
15. Сутність i взаємозв’язок функцій  менеджменту 
16. Охарактеризуйте економічні методи управління сучасною 

організацією. Визначте їх пріоритетність з практичної точки зору. 
17. Розкрийте особливості адміністративних методів управління 



18. Наведіть сучасні соціально-психологічні методи управління на 
підприємстві 

19. Розкрийте сутність і види планування 
20. Дайте загальну характеристику бізнес-планування 
21. Дайте загальну характеристику лінійної та функціональної 

організаційних структур. Назвіть їх переваги та недоліки. 
22. Дайте загальну характеристику лінійно-функціональної та 

дивізіональної організаційних структур. Назвіть їх переваги та 
недоліки. 

23. Дайте загальну характеристику матричної та проектної організаційних 
структур. Назвіть їх переваги та недоліки. 

24. Охарактеризуйте  теорії  потреб М. Туган-Барановського та  А. Маслоу. 
Проведіть їх порівняльний аналіз. 

25. Поясніть двофакторну теорію Фредеріка Герцберга. Проведіть 
порівняльний аналіз даної теорії з теорією мотивації А. Маслоу. 

26. Розкрийте сутність теорії «X» та «У» Дугласа Мак-Грегора. Ваші 
коментарі щодо ефективності її застосування на практиці. 

27. Охарактеризуйте теорію очікувань В. Врума. Ваші коментарі щодо 
ефективності її застосування на практиці. 

28. Охарактеризуйте теорію справедливості С. Адамса.  Ваші коментарі 
щодо ефективності її застосування на практиці. 

29. Дайте загальну характеристику систем матеріального стимулювання 
праці в сучасній організації 

30. Охарактеризуйте комплексну теорію Л. Портера і Е. Лоулера та 
можливості її застосування на практиці 

31. Охарактеризуйте контроль як загальну функцію менеджменту  
32. Основні помилки реалізації функції контролю в організації. 

Прокоментуйте кожну з них. 
33. Характеристики ефективного контролю. Прокоментуйте кожну з них. 
34. Охарактеризуйте регулювання як загальну функцію менеджменту 
35. Характеристика комунікаційного процесу 
36. Перепони міжособистісних комунікацій та шляхи їх подолання 
37. Перепони організаційних  комунікацій та шляхи їх подолання 
38. Технологія проведення нарад та зборів 
39. Технологія проведення ділових переговорів 
40. Система стилів керівництва Р. Лайкерта та стиль керівництва через 

структуру й увагу до підлеглих 
41. Стилі керівництва на засадах управлінської ґратки Р. Блейка і Дж. 

Моутон 
42. Стилі керівництва на засадах компромісу інтересів 
43. Ситуаційна модель стилів керівництва Фреда Фідлера  
44. Ситуаційні стилі керівництва «Шлях — ціль» Т. Мітчела і Р. Хауса. 
45. Ситуаційні стилі керівництва на засадах життєвого циклу П. Херсі та 

К. Бланшара 



46. Ситуаційна модель використання стилів  керівництва для прийняття 
рішень В. Врума та Ф. Йєттона 

47. Загальне поняття ефективності менеджменту 
48. Соціальна відповідальність сучасного менеджменту. 
49. Функції і характеристики корпоративної культури 
50. Процес і механізми формування корпоративної культури організації 
 
 
 
Екзаменатор               Акіліна О. В. 

 
Завідувач кафедри     Міляєва В.Р.  
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