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Форма проведення: 

Комбінована. Екзаменаційний білет складається з завдань, які включають 

тестові завдання і аналітичні задачі.  

 

Тривалість проведення: 

2 академічні години для письмової відповіді.  

 

Максимальна кількість балів: 

Загальна оцінка визначається як сума балів за всі виконані завдання 

екзаменаційного білета і може становити максимально 40 балів. З них: За 

відповіді на тестові завдання - 10 балів; за вирішення аналітичних задач - 10 

балів за кожну. 

 

Критерії оцінювання: 

Білет включає 13 завдань, з них 10 тестових завдань (закритих) і 3 аналітичні 

задачі. 
 

За відповіді на тестові завдання: 

10 тестів по 1 балу за кожну правильну відповідь. 
 

За вирішення аналітичної задачі: 

10 балів за правильне вирішення кожної аналітичної задачі. 

Сума балів знижується до 8,  завдання виконано повністю, але припущено 

незначних неточностей у розрахунках або оформленні; але за  умови 

належного оформлення завдання виконано не менше ніж на 80%;  

До 6 балів знижується оцінка у випадку, якщо завдання виконано не менш 

ніж на 60% за умови належного оформлення; або не менше ніж на 70%  за 

умови припущення незначних помилок у розрахунках або оформленні.  
 

Перелік допоміжних матеріалів: 

Калькулятор 
 

 

 



Орієнтовний перелік питань: 

1. Зміст, історія розвитку та роль менеджменту. Поняття менеджменту як 

науки і дисципліни.  

2. Що вивчає менеджмент? Взаємозв‘язок законів, принципів та методів. 

3. Сутність процесійного, системного та ситуаційного підходів і приклади  

їх застосування. 

4. Поняття організації, схема функціонування організації як відкритої  

системи, її характеристика. 

5. Внутрішнє і зовнішнє середовище організації. 

6. Горизонтальний та вертикальний поділ управлінської праці. 

7. Види організацій в Україні та світова практика формування 

підприємницьких структур. 

8. Законодавство України, яке регламентує діяльність підприємств. 

9. Об’єднання підприємств.  

10. Всебічна характеристика організацій, класифікація їх за різними 

ознаками. Формальні і неформальні організації. 

11. Сутність рівнів управління та причини їхнього виникнення. Рівні  

управління на прикладі підприємства середнього розміру. 

12. Організаційно-правові форми підприємств, які діють на Україні, їх 

характеристика. 

13. Складові внутрішнього середовища організації. 

14. Зовнішнє середовище організації і його основні елементи. Вплив 

зовнішнього середовища організації на її діяльність 

15. Класифікація функцій менеджменту, їх характеристика і взаємозв‘язок. 

16. Загальні та спеціальні функції менеджменту. 

17.Роль і місце функції планування серед загальних функцій менеджменту. 

18. Взаємозв’язок планування та контролю, як загальних функцій 

менеджменту.  

19. Визначення місії і цілей організації, їх досягнення через важелі 

стратегічного планування. 

20. Організація як функція менеджменту, її зв'язок з іншими загальними 

функціями менеджменту. 

21. Встановлення взаємин, повноважень і відповідальності. 

22. Види та характеристика організаційних структур управління.  

23. Організаційне проектування і формування організаційних структур  

управління. Види організаційних структур управління. 

24. Ефективність лінійних і функціональних повноважень, їх застосування в  

різних видах оргструктур. 

25. Взаємовідносини повноважень, влади і відповідальності. Лінійні і 

функціональні повноваження, забезпечення їх ефективності. 

26.  Лінійна і функціональна структури управління. Лінійно-функціональна 

структура управління. Їх сутність, органіграми, переваги і недоліки. 

27. Бюрократичні оргструктури. Їх види, сутність , переваги і недоліки 

застосування. 



28. Адаптивні оргстркуктури. Їх види, сутність, переваги і недоліки 

застосування (органіграма матричної структури). 

29. Мотивація як функція менеджменту, її взаємозв'язок з іншими загальними 

функціями менеджменту. 

30.Основні категорії мотивації. 

31.Змістовні теорії мотивації . 

32.Процесійні теорії мотивації . 

33. Зв‘язок між потребами і факторами змістовних теорій мотивації, 

порівняння їх основних аспектів . 

34 . Контроль як функція менеджменту, її роль та місце серед загальних 

функцій менеджменту 

35. Технологія прийняття управлінських рішень. Характеристика етапів та 

вимоги до рішень. 

36. Поняття і моделі прийняття рішень. 

37. Процес прийняття рішень. Послідовність етапів технології прийняття 

управлінських рішень.  

38. Методи творчого пошуку альтернативних варіантів. Послідовність 

оцінювання альтернатив в процесі прийняття рішень.  

39. Методи оцінювання і вибору альтернатив прийняття рішення. 

40. Елементи ефективного керівництва. Діапазон керівництва. Керівник.  

41. Влада. Вплив. Види впливу. Види влади. Поняття лідерства. Види 

авторитету.  

42. Моделі лідера. Особисті якості лідера.  

43. Підходи до вивчення важливих факторів ефективного лідерства. Стилі 

керівництва.  

44. Процес комунікації. Умови здійснення комунікаційного процесу.  

45. Етапи комунікаційного процесу. Види комунікацій. Типи комунікаційних 

мереж.  

46. Управління комунікаційними процесами. Фактори, що перешкоджають 

здійсненню ефективної комунікації.  

47. Основні методи підвищення ефективності комунікацій.  

48. Маркетинг: суть, чинники, етапи розвитку. 

49. Історія виникнення і розвитку маркетингу. Походження та еволюція 

концепцій маркетингу.  

50. Основні категорії маркетингу. 

51. Принципи та функції маркетингу. 

52. Виникнення комплексу маркетингу та його сутність.  

53. Функції та зміст складових елементів комплексу маркетингу.  

54. Еволюція концепції «4Рs».  

55. Сутність і система маркетингових досліджень.  

56. Маркетингова інформація та методи її отримання.  

57. Маркетингові дослідження ринку.  

58. Сегментація ринку: суть, мета, значення. 

59. Прогнозування динаміки розвитку сегментів: суть, методи 

60. Категорія «товар» в економіці та маркетингу. Ринкові атрибути товару. 



61. Крива життєвого циклу товару. 

62. Товарна політика. 

63. Конкурентти –основна характеристика та різновиди поведінки. 

64. Еволюція теорії ринкового ціноутворення.  

65. Цінотворні чинники. Класифікація цін. 

66. Сутність маркетингової цінової політики. 

67.Методи ціноутворення. 

68. Комунікації та комунікаційний процес.  

69. Маркетингова політика просування. Основні елементи комплексу 

просування.  

 
 

 

Екзаменатор  ___________________ к.е.н. Лаврик У.В. 

 

 

Завідувач кафедри _______________ д.психол.н., проф. Міляєва В.Р. 

 

 

 

 


