
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра управління 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ 

ЛІДЕРСТВА» 

курс 1 

рівень освіти: перший (бакалавр) 

Спеціальність: 073 «Менеджмент» 

 

Форма проведення                                     тестові завдання в Moodle 

Тривалість проведення                             1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:                  30 балів 

Критерії оцінювання:                                1 бал за 1 тест 

Перелік допоміжних матеріалів:       комп’ютерна аудиторія 

 

Орієнтований перелік питань: 

1. Теорія організації як наука та її місце в системі наукових знань. 

1. Еволюція теорії організації. 

2. Основоположні ідеї теорії організації. 

3. Сучасна теорія організації. 

4. Моделі теорії організації.  

5. Організація як універсальна категорія: основні підходи. 

6. Основні положення організації. Генезис організації. 

7. Властивості організації 

8. Принципи організації. 

9. Система законів організації. 

10. Поняття організаційної системи. Організація як відкрита система. 

11. Життєвий цикл організації. 

12. Середовище організації: внутрішнє та зовнішнє середовище. 

13. Класифікація організацій. 

14. Типологія організацій. 

15. Організація як процес. Статика та динаміка організаційних систем. Динамічна 

організація.   

16. Принципи статичного та динамічного стану організації.  

17. Організація як система процесів. 

18. Організація та управління. 

19. Система управління організацією. 

20. Теоретичні засади технології управління організацією 

21. Поняття структури організації та принципи її побудови. 

22. Формальна та неформальна організаційна структура. 

23. Концепції організаційних структур. 

24. Підходи до формування організаційної структури. 



25. Характеристики організаційної структури. 

26. Поняття, структурні елементи та властивості організаційної культури. 

27. Типи організації за взаємодією з зовнішнім середовищем. 

28. Типи організації та принципи побудови організаційних структур. 

29. Типи організацій за взаємодією з людиною. 

30. Перспективи розвитку організаційних структур 

31. Сутність організаційного проектування. 

32. Універсальні погляди на проект організації.  

33. Етапи організаційного проектування. 

34. Методи проектування організації. 

35. Чинники проектування організації. 

36. Оцінка ефективності організаційних систем 

37. Суть  та принципи самоорганізації. 

38. Синергетична концепція самоорганізації 

39. Інформація в організації як чинник забезпечення її ефективності. Управлінська 

інформація. 

40. Технології інформаційної діяльності в організації. 

41. Інформаційна система організації. 

42. Поняття, структурні елементи і властивості організаційної культури.  

43. Функції організаційної культури. 

44.  Класифікація організаційної культури. 

45.  Система методів для підтримки організаційної культури. 

46.  Поняття іміджу. Зміна організаційної культури. 

47.  Лідерство та його роль в системі менеджменту організації.  

48. Класифікація типів лідерства. Використання ролі, яку виконують керівники-

лідери. 

49. Підхід з позиції лідерських якостей.  

50. Концепція ситуаційного лідерства. 

51. Концепція атрибутивного лідерства. 

52.  Концепція харизматичного лідерства.  

53. Концепція перетворюючого (реформаторського) лідерства. 

54. Типи лідерів. 

55. Різниця між менеджером та лідером 

56.  Визначення якості лідерів.  

57. Фактори, що створюють дійсного лідера (за А. Менегетті).  

58. Головні риси менеджера-лідера.  

59. Задачі менеджера в управлінні підприємством та  особисті цінності успішного 

керівника.  

60. Основні вимоги до лідерських якостей власника бізнесу-процесу. 

 

Приклади тестів: 

1. Організаційно-управлінські структури це:  

а зв’язки підпорядкування з усього кола питань; 

b сукупність зв’язків, що забезпечують підпорядкованість, координацію і 

регулювання діяльність організації з досягнення її цілей; 

с сукупність відносин економічної взаємодії окремих членів організації. 



 

2. Формальна структура – це:  

а заздалегідь спланований розподіл повноважень і функцій та 

зафіксований  у документах, що визначають побудову організації та 

регламентують її діяльність; 

b структури, що утворюються при переході системи з одного стану в 

інший; 

с структури, в яких повноваження розподілені по нижчим рівням 

управління. 

3. Мультінодальна організація: 

a. характеризується відсутністю персоніфікованої влади; рішення 

приймаються двома або кількома автономними відповідальними особами; 

b. управляє своїми членами більше, ніж вони керують цією організацією; 

с. має ієрархічну структуру, в ній на вершині піраміди влади перебуває 

індивід, який має вирішальний голос і здатний вирішити всі проблеми. 

4. Сутність системного підходу в менеджменті полягає в: 

a. уявленні про організацію як про систему; 

b. посиленні взаємозв’язків між підрозділами організації; 

c. обміні організації з зовнішнім середовищем. 

 

 

Екзаменатор                 Кожем’якіна С.М. 

 

Завідувач кафедри       Ільїч Л. М. 

 


