
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ  
МЕНЕДЖМЕНТ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

 
1. Сутність і основні категорії менеджменту.  
2. Предмет і методи менеджменту.  
3. Основні закони і принципи менеджменту.  
4. Менеджер як основний суб’єкт управління.  
5. Історія розвитку менеджменту 
6. Наукові школи менеджменту. 
7.  Сучасні тренди розвитку менеджменту.  
8. Сутність та види організацій.  
9. Внутрішнє та зовнішнє середовища організації.  
10. Взаємодія організації зі стейкхолдерами.  
11. Адаптація організації до ринкового середовища. 
12. Суть, принципи та види планування.  
13. Цільове планування діяльності організації.  
14. Етапи розроблення стратегічних планів діяльності організації.  
15. Планування роботи менеджера. 
16. Сутність організаційної діяльності, види та типи організаційних структур.  
17. Проектування організаційних структур управління.  
18. Процес реалізації організаційних змін. 
19. Сутність, принципи і цілі контролювання.  
20. Види контролю в діяльності організації.  
21. Процес реалізації функції контролювання.  
22. Індикатори необхідності контролювання діяльності організації.  
23. Сутність та роль комунікації в управлінні.  
24. Модель комунікаційного процесу.  
25. Види комунікацій у системі менеджменту.  
26. Комунікаційні бар’єри (перешкоди) на шляху ефективних комунікацій та їх 

подолання.  
27. Поняття та сутність мотивування.  
28. Основні теорії мотивування. 
29.  Розроблення системи мотивування в організації. 
30. Моделі мотивування діяльності менеджера.  
31. Типи груп і команд в організації.  
32. Сучасні моделі управління формальними і неформальними групами. 
33.  Управління конфліктами в організації.  
34. Способи активізації роботи груп і команд.  
35. Суть влади та відповідальності управління.  



36. Основні типи лідерства та інструменти його забезпечення.  
37. Емоційна компетенція менеджера.  
38. Методи формування функціонально адаптованого менеджера. 
39. Суть та види управлінських рішень.  
40. Основні моделі та методи ухвалення управлінських рішень.  
41. Алгоритм ухвалення управлінських рішень.  
42. Інформаційний супровід ухвалення і реалізації управлінських рішень. 
43.  Поняття та види етики управління.  
44. Підходи до формування суспільно позитивного іміджу організації.  
45. Кодекси організаційної поведінки. 
46. Соціальні проекти та ініціативи для забезпечення суспільно позитивного іміджу 

організації.  
47. Ефективність та результативність управління.  
48. Чинники впливу на ефективність управління.  
49. Критерії ефективності менеджменту.  
50. Методи підвищення ефективності управління. 


