
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра управління 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«Теорія управління» 

курс 6 

рівень освіти: другий (магістр) 

Спеціальність: 073 «Управління закладом освіти» 

Форма проведення                                      тестові завдання в Moodle 

Тривалість проведення                               1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:                    40 балів 

Критерії оцінювання:                                  1 бал за 1 тест 

 

Перелік допоміжних матеріалів:  комп’ютерна аудиторія 

 

Орієнтований перелік питань 

1. Соціальне управління як система 

2. Поняття менеджменту, його сутність і характерні ознаки 

3. Соціальна ефективність управління 

4. Предмет дисципліни, її структура, цілі та завдання 

5. Управлінська праця як складова управлінської діяльності 

6. Менеджер в організації. Класифікація груп менеджерів 

7. Основні види розподілу і кооперації праці менеджера на підприємстві 

8. Функціональний аналіз діяльності менеджера 

9. Основні критерії, показники й методологія оцінки економічної 

ефективності управління 

10. Передумови виникнення науки управління 

11. Шляхи становлення та етапи розвитку теорії та практики управління 

12. Порівняльна характеристика стародавньої та сучасної організації 

управління 

13. Еволюція управління як наукової дисципліни 

14. Передумови виникнення наукових шкіл у менеджменті 

15. Основні положення системи управління Ф. Тейлора 

16. Послідовники Ф. Тейлора та їх внесок у розвиток школи наукового 

управління 

17. Основні недоліки та внесок школи наукового управління в розвиток 

системи управління 

18. Передумови виникнення класичної школи управління 

19. Принципи управління Анрі Файоля 

20. Послідовники А. Файоля та їх внесок у розвиток школи наукового 

управління 

21. Управління конфліктною ситуацією 

22. Природа конфліктів у організації, типи конфліктів 



23. Стиль управління і його вплив на ефективність діяльності організації 

24. Процесний підхід як концепція сучасної науки менеджменту 

25. Системний підхід концепції сучасної науки менеджменту 

26. Ситуаційний підхід як концепція сучасної науки менеджменту 

27. Функція менеджменту – планування: сутність, основи планування в 

організації 

28. Місія і цілі в управлінні організацією, особливості встановлення та 

реалізації 

29. Бар’єри на шляху планування та способи їх подолання 

30. Стратегічне планування як основа стратегічного управління 

31. Функція менеджменту – організація: сутність та зміст 

32. Делегування, відповідальність, повноваження 

33. Організаційна структура управління: типи й характерні особливості 

34. Сутність мотивації, її основні елементи й мотиваційний процес 

35. Теорії мотивації: змістовні й процесуальні 

36. Особливості практичного застосування теорій мотивації 

37. Помилки та шляхи мотивування 

38. Сутність контролю та його значення в процесі управління 

39. Формальні й неформальні групи, їх характеристики й основні 

показники 

40. Необхідність і сутність влади в менеджменті 

41. Процес контролю: сутність і зміст основних етапів 

42. Моделювання в процесі прийняття управлінських рішень 

43. Сутність та зміст моделювання; поняття “модель” у менеджменті 

44. Етапи побудови моделі: постановка завдання, побудова, перевірка на 

достовірність, застосування, оновлення моделі 

45. Поняття впливу, форми та значення в процесі управління 

46. Лінійне та функціональне управління 

47. Організація виконання управлінських рішень 

48. Оцінка ефективності управлінських рішень 

49. Модель прийняття рішень Врума-Йетонна 

50. Модель прийняття рішень Врума-Джаго 

51. Методи творчого пошуку альтернатив при прийнятті управлінських 

рішень 

52. Сутність комунікацій та ефективність управління 

53. Поняття інформації, її види та значення в процесі управління 

54. Елементи процесу комунікацій – відправник, повідомлення, канал, 

одержувач 

55. Причини утворення неформальних груп і їх вплив на процес 

управління колективом 

 

Екзаменатор        Краус К. М. 

 

Завідувач кафедри       Ільїч Л. М. 


