
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Кафедра управління

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ
з дисципліни

 «МЕНЕДЖМЕНТ» 
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Спеціальність: 073 Менеджмент
Форма проведення                                      комбінована
Тривалість проведення                               1 год. 20 хв.
Максимальна кількість балів:                    40 балів
Критерії оцінювання:                                  1бал – за тестове завдання, 
                                                                       10 балів – розв’язок ситуаційного завдання
Перелік допоміжних матеріалів: ЕНК з дисципліни

Орієнтований перелік запитань для підготовки до тестування:
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 кількісного 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. Сутність i взаємозв’язок функцій  менеджменту
15. Охарактеризуйте економічні методи управління сучасною організацією. Визначте

їх пріоритетність з практичної точки зору.
16. Розкрийте особливості адміністративних методів управління
17. Наведіть сучасні соціально-психологічні методи управління на підприємстві
18. Розкрийте сутність і види планування
19. Дайте загальну характеристику бізнес-планування
20. Дайте  загальну  характеристику  лінійної  та  функціональної  організаційних

структур. Назвіть їх переваги та недоліки.
21. Дайте  загальну  характеристику  лінійно-функціональної  та  дивізіональної

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

Назвіть їх переваги та недоліки.
23. Охарактеризуйте  теорії  потреб М. Туган-Барановського та  А. Маслоу. Проведіть

їх порівняльний аналіз.
24. Поясніть двофакторну теорію Фредеріка Герцберга. Проведіть порівняльний аналіз

даної теорії з теорією мотивації А. Маслоу.



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

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

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

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

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

30. Охарактеризуйте контроль як загальну функцію менеджменту 
31. Основні помилки реалізації функції контролю в організації. Прокоментуйте кожну 

з них.
32. Характеристики ефективного контролю. Прокоментуйте кожну з них.
33. Охарактеризуйте регулювання як загальну функцію менеджменту
34. Характеристика комунікаційного процесу
35. Перепони міжособистісних комунікацій та шляхи їх подолання
36. Перепони організаційних  комунікацій та шляхи їх подолання
37. Технологія проведення нарад та зборів
38. Технологія проведення ділових переговорів
39. Система стилів керівництва Р. Лайкерта 
40. Стилі керівництва на засадах управлінської ґратки Р. Блейка і Дж. Моутон
41. Стилі керівництва на засадах компромісу інтересів
42. Ситуаційна модель стилів керівництва Фреда Фідлера 
43. Ситуаційні стилі керівництва «X» та «У» Дугласа Мак-Грегора. Ваші коментарі щодоШлях — ціль» Т. Мітчела і Р. Хауса.
44. Ситуаційні стилі керівництва на засадах життєвого циклу П. Херсі та К. Бланшара
45. Ситуаційна  модель  використання  стилів   керівництва  для  прийняття  рішень  В.

Врума та Ф. Йєттона
46. Загальне поняття ефективності менеджменту
47. Соціальна відповідальність сучасного менеджменту.
48. Функції і характеристики корпоративної культури
49. Процес і механізми формування корпоративної культури організації
50. Поясніть організаційні форми діловодства в організації та прокоментуйте їх 

ефективність
51. Розкрийте особливості складання та оформлення розпорядчих документів в 

організації
52. Поясність особливості інформаційно-довідкової роботи з документами в 

організації
53. Поясність особливості організації передачі документів та їх виконання 
54. в організації
55. Поясність процес приймання та первинного опрацювання документів, що 

надходять до організації

Приклад тестового завдання:
Методи управління – це:

Виберіть одну відповідь:

a. Засоби впливу керуючої системи на керовану з метою досягнення цілей, 
поставлених перед підприємством

b. Визначене коло завдань, які стоять перед посадовою особою або структурним 
підрозділом апарату управління



c. Засоби впливу керованої системи на керуючу для досягнення поставлених цілей

Приклад ситуаційного завдання:
Корпорація "Ремінгтон Продактс" робить електробритви "Ремінгтон". З

кінця  40-х  років  до  кінця  60-х  компанія  росла  і  процвітала  завдяки  своїй
репутації – виробника електробритв самої кращої якості.

Хоча  "Ремінгтон  Продактс"  була  частиною  холдингу  конгломерату
"Спэрри Ренд",  її  очолював сам засновник корпорації.  У 1967 р. найперший
власник  пішов  на  пенсію,  і  його  місце  зайняв  інженер,  що  пристрасно
захоплювався  створенням  нової  продукції.  Упродовж  останніх  12  років  він
направляв  усі  зусилля  корпорації  на  вдосконалення  продукції.  У  модель
вносилися зміни кожні 6 місяців. Іноді вони були настільки незначними, що
споживачі їх практично не помічали. Навіть і в такій ситуації  впровадження
нової продукції означало, що компанія переставала робити попередню модель.
Роздрібні торговці боялися тримати товарний запас електробритв "Ремінгтон",
тому що моделі застарівали мало не в межах доби.

У 1979 р. Віктор Кіам викупив "Ремінгтон" у "Спэрри Ренд". Після того,
як дружина купила йому електробритву "Ремінгтон", він дійшов висновку, що
компанія  "Ремінгтон  Продактс"  коштує  того,  щоб  її  зберегти.  Знавець
електробритв  з  практичного  боку,  Віктор  Киам  стверджував,  що  жодна
електробритва не голить краще, ніж "Ремінгтон".

Коли Кіам став власником "Ремінгтон Продактс", він вніс кардинальні
зміни  в  діяльність  компанії.  Перше,  що  він  зробив,  це  зібрав  в  одну  групу
керівників  з  різних  компаній,  з  ким  працював  довгі  роки,  відпустивши
колишніх керівників "Ремінгтона". Потім він намітив подальші скорочення і у
виробництві:  звільнив  трьох  з  чотирьох  керівників  виробництв  і  звільнив
більшу частину інженерів.

Перебудувавши компанію і надавши їй "швидкість і ефективність", Кіам
взявся  за  етичні  норми компанії.  Багато  співробітників,  яких  Кіам  не  хотів
звільняти, пішли з компанії, не витримавши пов'язаної зі змінами напруги. Щоб
зупинити цю небезпечну тенденцію, співробітників стали знайомити з планами
Кіама  по  розвитку  компанії,  і  все  до  єдиного  стали  учасниками  програм
стимулювання.

Коли організація дещо стабілізувалася, увага ще раз була спрямована на
електробритву.  Були  зняті  усі  хромовані  деталі  і  зовнішні  доповнення,  що
надавали електробритві зайвої ваги, але ніяк не покращували її дії. Поліпшений
дизайн був дешевший для виконання, так що економія на собівартості пішла на
користь  споживачеві.  Роздрібних  торговців  завірили,  що  номенклатура
виробництва  залишиться  стабільною,  і  що  замовлення  виконуватимуться
впродовж 24 годин. Оздоровленню компанії "Ремінгтон Продактс" допомогли
також  і  інші  новації  маркетингу,  такі  як  компактний  чохол  і  гарантія
повернення грошей.

Питання:
1. Виходячи з інформації, що стосується цієї конкретної ситуації, який з

п'яти стилів керівництва Врума-Йеттона використав Кіам після того, як став
власником "Ремінгтон Продактс"?

2. Який був стиль керівництва Кіама : орієнтованим на роботу або на
людину?

3. У яку сторону, на вашу думку, може змінитися ситуація в "Ремінгтон
Продактс", коли компанія прийде в норму? Чи знадобиться їй гнучкіший стиль
керівництва?



Екзаменатор           Олена АКІЛІНА

Завідувач кафедри                       Людмила ІЛЬІЧ 


	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 кількісного менеджменту
	7. Охарактеризуйте основні положення Школи системного менеджменту
	8. Охарактеризуйте основні положення Школи ситуаційного менеджменту

