
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ З ДИСЦИПЛІНИ 
«МЕНЕДЖМЕНТ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» 

 
1. Етапи розвитку науки управління: від класичної теорії до сучасних напрямків.  
2. Класична теорія менеджменту: основні досягнення та недоліки.  
3. Поведінкова теорія менеджменту: напрямки і цілі досліджень, внесок у 

розвиток науки управління, недоліки.  
4. Кількісна теорія менеджменту: напрямки і цілі досліджень, внесок у розвиток 

науки управління, недоліки.  
5. Порівняльна характеристика інтуїтивної та раціональної технологій прийняття 

рішень: сутність, основні переваги та недоліки, сфери застосування.  
6. Основних етапів раціональної технології прийняття рішень.  
7. Оцінка альтернативних варіантів в процесі прийняття управлінських рішень.  
8. Методи обґрунтування управлінських рішень за критерієм ступеня 

невизначеності інформації про ситуацію прийняття рішення.  
9. Метод “дерево рішень” як інструмента обґрунтування управлінських рішень.  
10. Експертні методи обґрунтування управлінських рішень: сфери застосування, 

критерій вибору кращого рішення.  
11. Планування організації за критеріями: широти охоплюваної сфери; часового 

горизонту планування; ступенем конкретизації.  
12. Концепція управління за цілями: змістовна характеристика та послідовність 

етапів процесу управління.  
13. Переваги і недоліки процесу управління за цілями.  
14. Основні елементи стратегії та рівні стратегій організацій.  
15. Логіка процесу формування стратегії організації: основні етапи процесу 

формування стратегії і їх послідовність.  
16. Зовнішній та внутрішній аналізу організації як етапів процесу формування 

стратегії.  
17. Метод “пакетного менеджменту” як інструмента вибору загально-

корпоративної стратегії.  
18. Основні типи і форм планів впровадження стратегії на підприємстві.  
19. Результати досліджень впливу технології на організаційну структуру..  
20. Основні результати досліджень впливу розмірів організації на її структуру.  
21. Результати досліджень впливу середовища на структуру організації за 

концепцією Лоуренса-Лорша.  
22. Процесу проектування робіт в організації.  
23. Основні методи перепроектування робіт в організації.  
24. Делегування повноважень як складової організаційного процесу.  
25. Внутрішнє і зовнішнє винагородження як інструменти мотивації.  
26. Теорія “ієрархії потреб” А. Маслоу: базові передбачення, та основні висновки.  



27. Порівняльна характеристика змістовних і процесних теорій мотивації.  
28. Основні форм влади, їх переваги та недоліки як інструментів лідирування.  
29. “Теорії Х” і “теорії Y” Д. МакГрегора: система уявлень про мотиви виробничої 

діяльності людей.  
30. Стилі керування та їх особливості застосування при різних формах господарювання.  
31. Теорія “життєвого циклу” П. Херсі та К. Бланшара. 
32. Управлінський контроль : сутність, переваги і недоліки.  
33. Ефективна система контролю: “дисфункціональний ефект.  
34. Комунікації в управлінні. Модель процесу комунікації.  
35. Фактори перешкоджання здійсненню ефективних комунікацій.  
36. Методи підвищення ефективності комунікацій. 

 


