
  



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма додаткового вступного випробування зі спеціальності 

«Менеджмент»  є нормативним документом Київського університету імені 

Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою управління на основі ОПП 

бакалавра галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 

«Менеджмент». 

Додаткове вступне випробування проводиться за основними 

дисциплінами навчального плану підготовки абітурієнтів на базі здобутого 

освітнього рівня «бакалавр». Програма визначає перелік питань, обсяг, 

складові та технологію оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на 

«Менеджмент». 

Мета додаткового вступного випробування – перевірка теоретичної та 

практичної підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітнього рівня і 

відповідності її вимогам підготовки студента спеціальності «Менеджмент». 

Додаткове вступне випробування проводиться в письмовій формі, 

передбачає відповіді на два теоретичних питання та розв’язання ситуаційної 

вправи. Відповіді на поставлені завдання дозволять встановити рівень 

підготовки абітурієнта та його потенціал і можливості для навчання і 

здобуття другого (магістерського) освітнього рівня спеціальності 

073 «Менеджмент». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерії оцінювання знань вступника  

 

Оцінка Критерії 
Склав Ставиться вступнику, який виявив знання основного 

навчального матеріалу в обсязі, необхідному для 
подальшого навчання і майбутньої роботи за фахом, 
здатний виконувати завдання, передбаченні програмою, 
ознайомлений з основною рекомендованою 
літературою; при виконанні завдань припускається 
помилок, але демонструє спроможність їх усувати 

Не склав Ставиться вступнику, який допускає принципові 
помилки у виконанні передбачених програмою завдань, 
не може продовжити навчання чи розпочати 
професійну діяльність без додаткових занять з 
відповідної дисципліни 

 

 



СТРУКТУРА ПРОГРАМИ 

Тема 1. Сутність менеджменту. Еволюція управлінської думки 
Сутність категорій «управління» і «менеджмент». Менеджери і 

підприємці – ключові фігури ринкової економіки. Інструменти менеджменту: 
ієрархія; організаційна культура; ринок. Сфери менеджменту: виробництво, 
фінанси, кадри, нововведення, облік, збут, зовнішньоекономічна діяльність. 

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Система 
відносин в організації як предмет вивчення менеджменту. Менеджмент як 
система наукових знань. Менеджмент як мистецтво управління. 

Методи досліджень: діалектичний, конкретно-історичний, системний 
підхід; моделювання: вербальне, фізичне, аналогове, математичне; науковий, 
експертний, соціологічні методи: анкетування, інтерв'ювання, тестування. 

Передумови виникнення науки управління. Основні школи управлiння. 
Науковий менеджмент. Адміністративний менеджмент. Менеджмент 
людських відносин. Поведінковий менеджмент. Кiлькiсний менеджмент. 
Системний  менеджмент. Ситуаційний менеджмент 

 
Тема 2. Елементи організації та процесу управління 
Поняття «організація» та її загальна характеристика. Формальні та 

неформальні організації. Загальні характеристики організацій: ресурси 
(люди, капітал, матеріали, сировина, енергія); залежність від навколишнього 
середовища (споживачі, постачальники, уряд, законодавчі акти тощо); 
горизонтальний поділ праці; підрозділи; вертикальний поділ праці; 
управління. Концепцiя життєвого циклу органiзацiї. 

Внутрiшнє середовище організації: стратегія, тактика, інновація, 
фінанси, людські ресурси, матеріальна база. Характеристика зовнішнього 
середовища організації: взаємозв'язок факторів зовнішнього середовища; 
складність; рухомість;невизначеність. Фактори прямої дії: споживачі, 
постачальники, конкуренти, державні органі влади, інфраструктура, 
законодавчі акти, профспілки, партнери. Фактори непрямої дії: міжнародні 
події, міжнародне оточення, НТП, політичні обставини, соціально-культурні 
фактори, рівень техніки та технології, стан економіки. 

Процес управління як сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих 
функцій, методів, управлінських рішень та інших категорій менеджменту. 
Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення. 
Управлінський цикл. Управлінські процедури: цілевизначення, інформаційне 
забезпечення, аналітична діяльність, вибір варіанту дій, реалізація рішення, 
зворотний зв’язок. Особливості процесу управління: безперервність, 
нерівномірність, циклічність, послідовність, надійність. 

 
Тема 3. Функції та методи менеджменту 
Поняття функцій менеджменту, функції менеджменту як види 

управлінської діяльності. Особливості формування функцій менеджменту. 
Класифікація і характеристика функцій менеджменту. Загальні (основні), 
конкретні (спеціальні) функції менеджменту. Динамічний взаємозв'язок 



конкретний і загальних функцій. Механізм реалізації конкретних функцій 
менеджменту на засадах використання загальних. 

Методи управління. Методи формального і неформального впливу. 
Загальні методи управління: економічні; адміністративні (організаційно-
розпорядницькі); соціально-психологічні; правове регулювання. 

Економічні методи управління:планування, аналіз господарської 
діяльності, комерційний розрахунок, матеріальне стимулювання.   

Адміністративні методи управління. Методи організаційного впливу і 
розпорядницького впливу. Організаційний вплив у формах організаційного 
регламентування, організаційного нормування і організаційно-методичного 
інструктування. Організаційне регламентування за допомогою 
адміністративних актів: статуту підприємства, положень про структурні 
підрозділи, посадових інструкцій працівників, правил внутрішнього 
трудового розпорядку й ін. Основні форми розпорядницького впливу: накази, 
розпорядження, рішення оперативних нарад (протоколи) і вказівки. 

Соціально-психологічні методи управління. Соціальний вплив: 
соціальне регулювання, соціальне регламентування. Психологічний вплив: 
комплектування мікрогруп, гуманізація праці, моральне стимулювання. 

Механізм взаємодії методів, принципів та функцій менеджменту. 
 
Тема 4. Планування як загальна функція менеджменту 
Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їх 

взаємозв’язок. Основні елементи системи планування. Класифікація планів 
організації. Етапи процесу планування: визначення цілей; розробка стратегії; 
надання стратегії конкретної форми. Типи планів в  організації. Ситуаційні 
фактори планування: рівень управління; життєвий цикл організації; ступінь 
невизначеності середовища. Фактори, що впливають на ефективність 
планування в організації. 

Мета в управлінні та класифікація цілей організації. Концепція 
управління за цілями (концепція МВО). Зміст основних етапів управління за 
цілями. Переваги та недоліки управління за цілями. 

Стратегія планування. Рівні стратегії: загально-корпоративна, бізнесу, 
функціональна. 

Формування стратегії: визначення місії організації, аналіз зовнішнього 
середовища, аналіз внутрішніх можливостей: визначення цілей організації; 
оцінка стратегічних альтернатив: вибір стратегії. Вибір корпоративної 
стратегії (методи пакетного менеджменту). Вибір стратегії бізнесу (типові 
стратегії М. Портера). Вибір функціональних стратегій. 

 
Тема 5. Організація як загальна функція менеджменту 
Основні елементи організації. Поділ праці (спеціалізація). Групування 

(департаменталізація). Способи групування: за функціями; по продукту і за 
географічною ознакою; по споживачам. Делегування повноважень. Лінійні та 
штабні повноваження. Координація. Механізм вертикальної та 
горизонтальної інтеграції. 



Організаційні структури управління. Типи організаційних структур 
управління: лінійна; лінійно-штабна; функціональна; лінійно-функціональна; 
дивізіональна; матрична. Їх переваги і недоліки. Фактори формування 
оргструктур управління: зовнішнє середовище; стратегія; технологія; розміри 
організації; стадія життєвого циклу організації. Методи вибору типу 
організаційної структури управління: метод аналогії; метод структуризації 
цілей; метод організаційного моделювання. 

Управління організаційними змінами. Поняття організаційних змін. 
Зовнішні та внутрішні фактори цих змін. Процес та проведення 
організаційних змін: підготовчий етап; вибір тактики проведення змін 
(примушування, переконання, залучення); вибір підрозділу, що здійснює 
зміни (внутрішні, зовнішні); методи подолання опору змінам (залучення, 
навчання, сприяння,  аналіз поля сил, пілотні проекти). 

 
Тема 6. Проектування роботи в організації 
Концепція проектування роботи.  Сучасна модель проектування 

роботи.  
Аналіз роботи. Мета аналізу. Зміст роботи. Опис роботи. Вимоги до 

роботи. Метод посадового аналітичного опитувача та його призначення. 
Особливості аналізу роботи на фабриці або заводі; в конторі або офісі. 

 Параметри роботи. Масштаб та складність роботи. Ілюстрація 
масштабу та складності роботи, розбіжностей по видах робіт. 
Вузькоспеціалізовані та широко спеціалізовані роботи.  Відношення по 
роботі. Перехід від задачі до структури організації. 

Сприйняття змісту роботи. Його характеристики: різноманітність, 
автономність, закінченість, результативність, взаємодія та комунікативність. 

Технологія та проектування робіт. Модель впливу технології на 
проектування робіт. Чотири типа взаємозалежності робіт. 

Моделі проектування роботи: побудова роботи; розширення масштабів 
роботи; ротація кадрів; модель збагачення характеристик роботи; модель 
соціотехнічної системи.  

Відношення між характером змін у роботі та моделями проектування 
роботи. Вибір моделі проектування роботи. 

 
Тема 7. Мотивація як загальна функція менеджменту 
Людський фактор в менеджменті та сутність мотивації. Взаємозв’язок 

потреб, спонук, дій та цілей. Модель процесу мотивації. Еволюція поглядів 
на мотивацію (проста мотивація, концепція соціальної та психологічної 
мотивації). 

Змістовні теорії мотивації. Сутність змістовного підходу до мотивації. 
Теорія «Ієрархії потреб людини». А. Маслоу; теорія ERG Клейтона 
Альдерфера; теорія потреб Девіда МакКлеланда; теорія «мотиваційної 
гігієни» Ф. Герцберга, теорії Х та Y  Д. МакГрегора. 

Процесні теорії мотивації. Сутність процесного підходу до мотивації. 
Теорія «сподівань» В. Врума. Теорія справедливості С. Адамса. Модель 
Портера-Лоулера. 



Винагородження як інструмент мотивації. Система винагородження. 
Вплив винагороджень на відношення до роботи, на поведінку та на 
мотивацію. Параметри ефективної системи винагородження. Загальна 
характеристика сучасних систем винагородження. 

Вплив мотивації на формування та використання методів менеджменту. 
Мотиваційні засоби менеджера. Оплата праці як основний чинник 

мотивування продуктивності праці. Оплата праці: заробітна плата, система 
винагород і премій. Сучасні системи та форми стимулювання праці. Методи 
соціального впливу і морального стимулювання. 

 
Тема 8. Контроль  і регулювання як загальні функції менеджменту 
Поняття контролю, його місце в системі управління. Завдання 

контролю: пристосування до зміни середовища; обмеження нагромадження 
помилок; подолання складних організаційних проблем; мінімізація затрат.  

Види управлінського контролю. Рівні операційного контролю: 
попередній контроль; поточний контроль; підсумковий контроль.  

Етапи контролювання: затвердження стандартів; оцінка виконання; 
порівняння показників виконання за стандартами; внесення коректив. 

Основні характеристики ефективної системи контролю. Фактори, що 
обумовлюють вибір системи контролю (стиль керівництва, організаційні 
параметри, методи виміру). Фінансовий контроль (розробка бюджетів, аналіз 
фінансової звітності, аналіз беззбитковості). Операційний контроль (графік 
Г. Ганта, сіткові графіки, методи управління запасами, інструменти контролю 
якості). Контроль поведінки працівників. Контроль, як фактор підвищення 
ефективності діяльності організації. 

Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види 
регулювання. Етапи процесу регулювання. 

 
Тема 9. Керівництво та лідерство 
Вплив, влада та керівництво, лідерство. Поняття влади та впливу. 

Форми влади та впливу: влада примушуванням; влада на засадах 
винагородження; експертна влада; влада прикладом; традиційна влада. Вплив 
шляхом переконання та участі. Порівняння понять керівництво та лідерство. 

Теорія лідерства. Класифікація підходів до розуміння лідерства. Підхід 
з точки зору особистості (лідирування є сукупність певних рис характеру 
керівника). Підхід з точки зору поведінки керівника. Ситуаційний підхід до 
лідерства (ситуаційна модель керування Ф. Фідлера; модель «шлях-
мета» Т. Мітчела та Р. Хауса; теорія життєвого циклу П. Херсі та К. 
Бланшара; модель прийняття рішень керівником В. Врума та Ф. Йеттона). 

Стиль керівництва. Теорії керівництва та їх зміст. Стилі, що 
ґрунтується на використанні влади. Система стилів Р. Лайкерта. 
Класифікація стилів лідирування Р. Блейка та Дж. Моутон. Континуум стилів 
керівництва Р. Транненбаума та В. Шмідта. Типи керівників. 

 
 
 



Тема 10. Ефективність менеджменту 
Видова класифікація ефективності організації: індивідуальна, групова, 

загально-організаційна. Особливості оцінки різновидів ефективності. 
Концепції визначення ефективності менеджменту в організації. 

Підходи до оцінки ефективності менеджменту в організації. Економічна, 
організаційна та соціальна ефективність менеджменту. Системи показників 
економічної, організаційної та соціальної ефективності менеджменту, їх 
склад і методи визначення. 

Напрями підвищення ефективності управління організацією. 
Сутність та різновиди відповідальності та етики у менеджменті. 
Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні 

проблеми суспільства з боку організації. Сутність та значення соціальної 
поведінки менеджменту. 

Культура менеджменту. 
 
 
Тема 11. Інформація та комунікації в організації 
Природа інформації та еволюція поглядів на інформацію. Визначення 

інформації, види та загальна структура інформації. Властивості інформації: 
загальні і специфічні. Зв’язок між інформацією та управлінням. Принципи 
управління інформацією. Формування оптимальних інформаційних потоків. 
Інформація безпосереднього управління. Інформація розвитку системи. 
Інформаційний шум. 

Комунікативні процесі в організації. Поняття комунікації і 
комунікативного процесу. Цілі комунікації. Елементи та етапи процесу 
комунікації. Канали та засоби комунікації. Організація комунікативних 
процесів. Види і форми комунікації. Особливості комунікації у менеджменті 

Процес комунікації і ефективність управління. Бар’єри комунікації. 
Забезпечення ефективних комунікацій. Планування інформаційних 
комунікацій. Методи удосконалення процесів обміну інформацією та 
системи комунікації в організації. Комунікативні стилі. 

Інформаційно-технічна база процесу комунікації. Основні напрями 
розвитку інформаційних і комунікаційних технологій. 

 
Тема 12. Теоретичні основи ділового спілкування 
Управлінські ситуації під час ділового спілкування та їх основні типи. 

Робота з документацією. Завдання, рівні та зони спілкування. Сутність 
невербального спілкування. Правила проведення ділових бесід. Класифікація 
суб’єктів співбесіди. Службовий прийом. Основні правила та методи 
проведення адміністратором прийому. Підготовка та перебування на 
прийомі. Техніка проведення телефонних розмов. Основні правила 
проведення телефонних переговорів та структура використання часу 
розмови. 

 Планування, організація та проведення нарад. Поняття про переговори. 
Три основи стратегії переговорів: протистояння крайніх позицій партнерів; 
золота середина між м’якістю та жорсткістю; розв’язання проблем, виходячи 



із їхнього змісту. Етапи процесу планування переговорів: підготовка до 
переговорів; безпосереднє ведення переговорів; аналіз результатів і підсумків 
переговорів.     

 
Тема 13. Документування адміністративно-управлінської 

діяльності 
Форми діловодства: централізована, децентралізована та змішана. 

Переваги та недоліки, вибір форми діловодства. 
Типові організаційні структури служби діловодства. Завдання і функції 

служби діловодства. Посадовий і чисельний склад служби діловодства. 
Методики розрахунку чисельності працівників служби діловодства.  

Групи документів в апараті управління за функціональним 
призначенням. Розпорядчі документи (постанови, рішення, розпорядження, 
накази з загальних питань, вказівки). Особливості складання та оформлення.  

Особливості підготовки довідково-інформаційних документів та їх 
оформлення. Акт як один з найпоширеніших інформаційно-довідкових 
документів. Довідки, протоколи, доповідні, пояснювальні  та службові 
записки. Службові листи, інформаційні листи, рекламні листи, листи-
запрошення, супровідні листи, листи-повідомлення, листи-підтвердження, 
листи-нагадування, гарантійні листи, ініціативні листи, листи-відповіді.  

Поняття документообігу на підприємстві.  Документообіг та 
управлінська діяльність.  Вимоги щодо раціональної організації 
документообігу. 

Приймання та первинне опрацювання документів, що надходять до 
організації. Попередній розгляд і розподіл документів. Реєстрація документів 

Організація контролю за виконанням документів. Види контролю за 
виконанням документів. Перелік документів, що підлягають обов’язковому 
контролю за виконанням. Строки виконання документів. Технологія і техніка 
організації контролю. 

Інформаційно-довідкова робота за документами. Організація 
проходження документів в установі. Відправлення документів. 

 
Тема 14. Соціальна відповідальність організацій 
Суть та значення корпоративної соціальної відповідальності. Історія 

розвитку корпоративної соціальної відповідальності. Внутрішнє і зовнішнє 
середовище корпоративної соціальної відповідальності. Концепція 
менеджменту заінтересованих сторін. Переваги корпоративної соціальної 
відповідальності. Закон соціальної відповідальності. Модель К. Девіса. 
Особливості соціальної відповідальності менеджменту в різних країнах.  

Формування відносин з працівниками на засадах корпоративної 
соціальної відповідальності. Стандарти МОП і принципи Глобального 
Договору у сфері праці. Гідна праця як предмет корпоративної соціальної 
відповідальності. Європейські стандарти у сфері праці. Законодавство 
України у сфері праці як основа корпоративної соціальної відповідальності у 
відносинах з працівниками. Соціальний діалог і корпоративної соціальної 
відповідальності.  

http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97


Екологічні аспекти корпоративної соціальної відповідальності. 
Програми з контролю забруднення та захисту довкілля, збереження 
природних ресурсів, дотримання екологічних стандартів тощо. Міжнародний 
і український досвід впровадження принципів екологічної відповідальності 
організацій. 

Міжнародні ініціативи як чинник формування і розвитку корпоративної 
соціальної відповідальності (Глобальний договір ООН). Вітчизняний досвід 
становлення корпоративної соціальної відповідальності.  

 
Тема 15. Сутність, принципи і вимоги до управлінських рішень 
Вступ в теорію прийняття рішень. Проблемна ситуація. Проблеми 

стабілізації та проблеми розвитку. Традиційні визначення поняття 
«прийняття рішень».  

Сучасний етап розвитку теорії прийняття рішень. Закони управління, 
що впливають на прийняття управлінських рішень. Специфічні 
закономірності управління. Сутність, завдання, предмет, функції, суб’єкти й 
об’єкти управлінських рішень. Управлінське рішення в циклі управління. 
Основні ознаки управлінських рішень: цілі, наслідки, поділ праці, 
професіоналізм. Економічній, організаційній, технологічній, правовий та 
соціальний зміст управлінського рішення. 

Основні вимоги до управлінських рішень. Блочна модель підготовки й 
прийняття рішення. Ієрархічна взаємозалежність управлінських рішень. 
Класифікація управлінських рішень і вимоги до них. 

 
 
Тема 16. Методи прийняття управлінських рішень 
Дерево рішень:  сутність методу та ситуації, в яких він застосовується. 
Групові методи прийняття рішень: властивості групи та негативні 

ефекти прийняття рішень у групі.  
Метод мозкового штурму (колективної генерації ідей). Модифікації 

процедури проведення «мозкового штурму»:метод індивідуального 
мозкового штурму; письмовий мозковий штурм; метод прямого мозкового 
штурму; метод масового мозкового штурму; метод подвійного (парного) 
мозкового штурму; метод мозкового штурму з оцінкою ідей; зворотний 
мозковий штурм; метод  

Метод Дельфі: сутність, етапи, переваги та недоліки. 
Інші методи: японська (кільцева) система прийняття рішень, метод 

дискусії, морфологічний метод і метод аналізу кола проблем, метод аналогій, 
синектика, морфологічний аналіз, випадковий імпульс, метод «635», метод 
модерацій. 

  



ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ  
ДО ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З 

МЕНЕДЖМЕНТУ 
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 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. Охарактеризуйте регулювання як загальну функцію менеджменту. 
33. Характеристика комунікаційного процесу. 
34. Перепони міжособистісних комунікацій та шляхи їх подолання. 
35. Перепони організаційних  комунікацій та шляхи їх подолання. 
36. Технологія проведення нарад та зборів. 
37. Технологія проведення ділових переговорів. 
38. Система стилів керівництва Р. Лайкерта.  
39. Стилі керівництва на засадах управлінської ґратки Р. Блейка і Дж. 

Моутон. 
40. Ситуаційна модель стилів керівництва Фреда Фідлера.  
41. Ситуаційні стилі керівництва «Шлях — ціль» Т. Мітчела і Р. Хауса. 
42. Ситуаційна модель використання стилів  керівництва для прийняття 

рішень В. Врума та Ф. Йєттона. 
43. Загальне поняття ефективності менеджменту. 
44. Соціальна відповідальність сучасного менеджменту. 
45. Функції і характеристики корпоративної культури. 
46. Поясніть організаційні форми діловодства в організації та прокоментуйте 

їх ефективність. 
47. Розкрийте особливості складання та оформлення розпорядчих документів 

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

організації. 
49. Поясність особливості організації передачі документів та їх виконання в 

організації. 
50. Поясність процес приймання та первинного опрацювання документів, що 

надходять до організації. 
 

ПРИКЛАД СИТУАЦІЙНИХ ВПРАВ 
 

Ситуаційне завдання 1. 
 

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? 
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