
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Кафедра управління

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ
з дисципліни

 «МЕНЕДЖМЕНТ: АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
курс 4

спеціальність 073 «Менеджмент»

Форма проведення                                    комбінована
Тривалість проведення                            1 год. 20 хв.
Максимальна кількість балів:                 40 балів
Критерії оцінювання:                               1 бал – за тестове запитання,
                                                                    10 балів – розв’язок ситуаційного завдання
Перелік допоміжних матеріалів:             ЕНК з дисципліни

Орієнтований перелік питань для підготовки до тестів:
1. Ваше бачення внеску Линдалла Урвика та Олександра Г.Черча в теорію адміністрування
2. Ваше бачення концепції проектування роботи в організації
3. Ваше бачення корпоративної політики організації та її основних функцій
4. Ваше бачення сутності комунікацій та їх інформаційного забезпечення 
5. Ваше розуміння ієрархії в організації і її ланцюговості
6. Визначте перелік функцій, здійснюваних в організації в процесі її проектування
7. Наведіть класифікацію та прокоментуйте завдання аналізу документопотоків в організації
8. Наведіть сучасні можливості удосконалення структури управління організацією
9. Надайте загальну характеристику адміністративно-правових відносин
10. Охарактеризуйте виникнення та розвиток адміністративної школи управління
11. Охарактеризуйте комунікаційний процес в організації
12. Охарактеризуйте концепцію бюрократії. Ваше бачення її сучасної трансформації
13. Охарактеризуйте мережу процесів організації та прокоментуйте вимоги до них
14. Охарактеризуйте модель побудови роботи в організації. Прокоментуйте її прикладне значення
15. Охарактеризуйте модель розширення масштабу при проектуванні роботи в організації. 
Прокоментуйте їх прикладне значення 
16. Охарактеризуйте модель ротації  при проектуванні роботи в організації. 
Прокоментуйте їх прикладне значення 
17. Охарактеризуйте основні завдання і функції служби діловодства
18. Охарактеризуйте поняття та види інформаційних ресурсів в управлінській діяльності
19. Охарактеризуйте процеси департаментизації й кооперації в організації
20. Охарактеризуйте процеси поділу праці й спеціалізації в організації
21. Охарактеризуйте склад та структуру персоналу сучасної організації
22. Охарактеризуйте типові організаційні структури служби діловодства 
23. Охарактеризуйте функції  та методи адміністративного менеджменту. 
Прокоментуйте ефективність їх застосування.
24. Поясність особливості інформаційно-довідкової роботи з документами в організації. 
25. Поясність особливості організації передачі документів та їх виконання на підприємстві. 
26. Поясність процес приймання та первинного опрацювання документів, що надходять до організації
27. Поясніть здобутки адміністративного менеджменту в аспекті ощадливого виробництва 
товарів (на прикладі корпорації Тойота)
28. Поясніть класифікацію процесів в організації

http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=25201


29. Поясніть організаційні форми діловодства в організації та прокоментуйте їх ефективність 
30. Поясніть особливості аналізу та оцінювання організаційних структур управління 
31. Розкрийте особливості складання та оформлення розпорядчих документів в організації 
32. Розкрийте поняття та охарактеризуйте види процесів в організації
33. Розкрийте суть поняття «спеціальні установки» за А. Файолем та поясніть їх призначення.

Приклад тесту:
Якi операцiї включає оброблення вихiдної документацiї?i операцiї включає оброблення вихiдної документацiї?операцiї включає оброблення вихiдної документацiї?iї операцiї включає оброблення вихiдної документацiї?вкi операцiї включає оброблення вихiдної документацiї?лючає операцiї включає оброблення вихiдної документацiї?оброблення операцiї включає оброблення вихiдної документацiї?вихiдної документацiї?iдної операцiї включає оброблення вихiдної документацiї?докi операцiї включає оброблення вихiдної документацiї?ументацiї включає оброблення вихiдної документацiї?iї?

Виберіть одну відповідь:

a. Узгодження, реєстрацiя, вiдправленняя, вiя, вiдправленнядправлення

b. Пiя, вiдправленнядготовка проекту, узгодження, затвердження, вiя, вiдправленнядправлення

c. Складання проекту, узгодження, перевiя, вiдправленнярка, пiя, вiдправленнядписання, ресстрацiя, вiдправленняя, вiя, вiдправленнядправлення

Приклад ситуаційного завдання:
Корпорація  “Проун” була створена у 1988 році  і  почала свою діяльність  як мале

підприємство приватної форми власності. В перший рік існування воно нараховувало 15
чоловік  і  займалося  будівництвом.  Пізніше,  заробивши  певний  капітал,  підприємство
почало шукати варіанти його реінвестування. Найбільш перспективним напрямом здалося
виробництво м’яких меблів. На думку президента “Проун” Михайло Півня, на початок
1990-х років в Україні були відсутні меблеві фабрики, продукція яких відповідала б трьом
умовам:  помірна  ціна;  висока  якість;  хороший  дизайн.  Підприємство  “Проун”  було
зорієнтоване на розробку моделей, дизайн яких відповідав кращім європейським зразкам,
та проведення грамотної цінової політики, а тому захопило перші позиції на ринку меблів.

У  1994  році  в  період  приватизації  в  “Проун”  увійшли  три  ведучі  фабрики
Чернігівської області, кожна з яких стала спеціалізуватися на виробництві певної меблевої
продукції.  Всі  фабрики  об’єдналися  у  корпорацію  для  досягнення  єдиної  мети  –
підвищення  прибутковості  і  забезпечення  повного  завантаження  потужностей.  Всю
діяльність фабрик координує Рада  директорів, яка підпорядкована президенту.

У  1995  році  у  Києві  було  створене  управління  постачанням,  маркетингом  та
реалізацією,  що  дозволило  більш  гнучко  реагувати  на  потреби  ринку.  Корпорація
отримала більшу маневреність, оскільки новий підрозділ почав займатися питаннями, які
раніше вирішував лише президент.

За 1996-1997рр з’явилось більш ніж 20 моделей м’яких меблів. Корпорація  націлена
на сегмент м’яких меблів для середнього класу суспільства, дещо слабкіші її позиції на
сегменті  елітних  меблів,  достатньо  міцно  корпорація  утримується  на  ринку  офісних
м’яких меблів.

У зв’язку з тим, що фабрики, які приєдналися до “Проун” мали проблеми з якістю,
було  прийнято  рішення  переоснастити  їх  новим  обладнанням,  а  також  направити
провідних спеціалістів до Італії для вивчення досвіду кращих меблевих фірм цієї країни.
Технічне  переозброєння  фабрик  дозволило,  корпорації  значно  збільшити  виробничі
потужності. Тепер вони складають близько 15 тис. комплектів за рік. Сьогодні “Проун”
вийшов на трете місце в Україні по виробництву м’яких меблів. 

Питання: 
1. Якщо виходити з наведеної інформації, які фактори зовнішнього та внутрішнього

середовища  сприяли успіху корпорації “Проун”?
2. Виділить  та  охарактеризуйте  етапи  життєвого  циклу  організації,   висвітлені  в

наведеному прикладі? 
3.  На якому етапі, на вашу думку, корпорація “Проун” знаходиться сьогодні?



Екзаменатор           Олена АКІЛІНА

Завідувач кафедри                       Людмила ІЛЬІЧ 




