
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра управління 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

курс 6 

Напрям підготовки:       073 Менеджмент 

Форма проведення                            тести 

Тривалість проведення                     1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:           40 балів 

Критерії оцінювання:  Тест складається з 40 тестових завдань  

в середовищі Moodle* 

Перелік допоміжних матеріалів: матеріали ЕНК «Освітній менеджмент» 

 

*кожен тест оцінюється у 1 бал максимально 

При  тестуванні онлайн оцінка обраховується: 

 для тестів, які передбачають одну правильну відповідь (формату «один з 

багатьох» та «так або ні») 1 бал виставляється, якщо відповідь правильна, у 

протилежному випадку виставляється оцінка 0 балів; 

 за тест, який передбачає декілька правильних відповідей (формат 

«декілька з багатьох», «відповідність») оцінка розраховується на пропорційній 

основі. Якщо, наприклад, в тесті передбачено дві правильні відповіді, то 1 бал 

виставляється, якщо студент навів обидві правильні відповіді, якщо одну 

правильну і одну неправильну – то оцінка за тест 0,5 балів, якщо ж обидві 

відповіді студента неправильні – тест оцінюється у 0 балів). Аналогічно для  

3 відповідей – кожна оцінюється у 0,33 бали і помилки враховуються 

відповідно 

Перелік тем, які виносяться на іспит: 

 

1.  Сутність, цілі та види менеджменту 

2.  Форми власності й типи менеджменту 

3.  Генезис менеджменту й державного управління 

4.  Головні принципи менеджменту та їх зміст 

5.  Принципи управління виробництвом 

6.  Взаємозв’язок закономірностей i принципів управлінської діяльності 

7.  3авдання підготовки менеджерів у ринкових умовах господарювання 

8.  Соціально-економічна природа управлінської праці та проблеми наукової 

організації. Процес управлінської праці в організації 

9.  Вимоги до сучасного менеджера 

10.  Вплив внутрішніх і зовнішніх факторів на етичні норми менеджерів 

11.  Ролі менеджерів, визначені Генрі Мінцбергом 

12.   Внесок Древнього Єгипту в розвиток управління 

13.   Розвиток основ управління в період зародження християнства 

14.  Сучасні підходи до вивчення управлінських проблем 



15.  Вплив на формування науки управління представників соціальної утопії 

– Т. Мора й Т. Кампанелла 

16.  Принципи системи управління Ф. Тейлора 

17.  Дослідження Ф. Гілберта і Л. Гілберта 

18.  Внесок Ф. Тейлора в розвиток науки управління 

19.  Тейлоризм – новий напрям розвитку управлінської думки на поч. ХХ ст. 

20.   Основні принципи фордизму 

21.  Функції управління А. Файоля 

22.  Ідея логічних квадратів як спосіб порівняння й систематизації концепцій 

менеджменту Л. Урвіком 

23.  Штабний принцип побудови організації Г. Емерсона 

24. Г. Емерсон про взаємозв’язок між ефективністю та організаційною 

структурою 

25.  Хоторинські експерименти Е. Мейо 

26.  Концепція цільового управління П. Друкера 

27.  Діалектика цілісних систем. Самокеруючі системи 

28.  П. М. Керженцев і його теорія організаційної діяльності 

29.  Сучасний стан американського менеджменту 

30.  Принципи японського менеджменту та їх еволюція 

31.  Розвиток менеджменту в Англії 

32.  Концепції сучасної науки менеджменту 

33.  Корпоративна культура організації та шляхи її вдосконалення 

34.  Методика проектування організації та шляхи удосконалення 

організаційного проектування (світовий досвід) 

35. Оцінка й контроль виконання стратегії. Стратегічне планування 

36.  Особливості стратегічного планування 

37.  Напрями наукового формування сучасної моделі вітчизняного 

менеджменту 

38.  Організація та навколишнє середовище 

39.  Внутрішнє середовище організації та загальна характеристика його 

основних елементів. 

40. Еволюція розвитку функцій менеджменту 

41. Умови побудови ефективної взаємодії організації та середовища 

42. Закони бюрократизації організації 

43. Оцінка й контроль виконання стратегії. Стратегічне планування 

44. Особливості стратегічного планування в провідних фірмах світу 

45. Інформація в управлінні: сутність та значення 

46. Сучасна типологія організацій 

47. Моніторинг як основна форма оцінювання. 

48. Сутність моніторингу як інструменту дослідження  

49. Організація науково-аналітичного супроводу навчально-методичної та 

управлінської діяльності процесу оцінювання в закладі освіти 

50. Сутність та зміст кваліметрії як методу дослідження.  

51. Методи кваліметрії.  

52. Розвиток кваліметрії як науки, що розробляє способи вимірювань 

53. Основні завдання і специфікації тесту  



54. Якісні показники тестів різних типів:  

55. Структура тесту; якість тесту 

56. Моніторинг як метод оцінювання 

57. Самоаналіз як підготовчий етап планування 

58. Громадська експертиза 

59. Планування діяльності (ЗДО/ЗЗСО) 

60. Нові підходи до планування діяльності (ЗДО/ЗЗСО) 

 

Екзаменатор     Панченко А.Г.. 

Завідувач кафедри    Ільїч Л.М. 


