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«Організаційна теорія та культура» 

3 курс 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування  

Спеціальність 073 Менеджмент 

Форма проведення: комбінована 

Тривалість проведення: 2 години  

Максимальна кількість балів: 40 балів  

Екзамен проводиться online з використання сервісних служб Google: 

Google meet – для організації відеозвязку зі студентами; 

Google forms – для проведення тестування; 

Gmail – для отримання студентами практичних завдань та відповідей на них. 

Час на виконання тестових завдань: 40 хв. 

Час на виконання ситуаційної задачі: 40 хв. 

Критерії оцінювання:  
Виконання тестових завдань – 15 балів (30 тестових питань); 

Розв’язування ситуаційної задачі – 25 балів  

Бали Критерії оцінювання розв’язання задачі 

21– 25 балів Отримано правильну відповідь. Обґрунтовано всі ключові 

моменти розв’язування. 

16 – 20 балів Наведено логічно правильну послідовність кроків 

розв’язування. Деякі з ключових моментів розв’язування 

обґрунтовано недостатньо. Можливі 1–2 не грубі помилки, що 

не впливають на правильність подальшого ходу 

розв’язування. 

11-15 балів Наведено логічно правильну послідовність кроків 

розв’язування. Деякі з ключових моментів обґрунтовано 

недостатньо або не обґрунтовано. Можливі 1–2 помилки, що 

впливають на правильність подальшого ходу розв’язування. 

Отримана відповідь може бути неповною. 

6-10 балів У правильній послідовності ходу розв’язування немає деяких 

етапів розв’язування. Ключові моменти розв’язування не 

обґрунтовано. Отримана відповідь неправильна або завдання 

виконане не повністю. 

0 - 5 бали Задача не виконана або її виконання не має логічної структури 

виконання, результат є неправильним. Записано лише умову 

задачі. 

* При розірванні (відсутності) зв’язку, роботи будуть перевірені після його 

відновлення впродовж робочого дня. Оцінка виставляється не пізніше ніж на 

наступний день. 

 



Орієнтований перелік питань: 

1. Поняття і напрямки розвитку організаційної поведінки.  

2. Історія становлення організаційної поведінки: класична школа, 

адміністративний менеджмент, школа людських стосунків і ін.  

3. Поняття та види організації.  

4. Теорії особистості.  

5. Установки і цінності.  

6. Прийняття індивідуальних рішень.  

7. Комунікації, зміни та конфлікти. 

8. Сутність і зміст мотивації.  

9. Сучасні теорії мотивації.  

10. Формальні і неформальні групи і команди.  

11. Стадії розвитку групи та команди. потенційні переваги і недоліки 

роботи в групі.  

12. Лідерство і зміни.  

13. Різні підходи до розвитку організації.  

14. Сутність організаційної культури.  

15. Організаційна культура підготовки та проведення ділових зустрічей.  

16. Культура і методика проведення виробничих нарад: підготовка, обмін 

інформацією, аргументування, прийняття рішення.  

17. Культура дискусії.  

18. Культура прийому на роботу та звільнення співробітників.  

19. Культура спілкування.  

20. Електронні засоби зв’язку.  

21. Ділове листування.  

22. Спілкування через візитку.  

23. Робота з відвідувачами.  

24. Комунікативна компетентність керівника та його професійні якості. 

25. Культурно-виробничий потенціал працівника.  

26. Психологізація управління.  

27. Компоненти управлінських дій.  

28. Духовна культура та моральні якості керівника.  

29. Прояви культури керівника в моделях його поведінки у виробничому 

процесі. 

30. Культура умов праці та її безпека.  

31. Дипломатія в країнах Європи: Англії, Франції, Італії, Німеччині, 

інших європейських країнах.  

32. Дипломатія в країнах Північної і Південної Америки.  

33. Особливості дипломатії окремих країн Азії та Сходу: Японії, Китаю, 

Індії, арабських країн.  

34. Дипломатія в Австралії. 

35. Поняття корпоративізму.  

36. Основні елементи корпоративної культури/ 

37. Основні складові іміджу корпорації/ 

38. Засоби і методи управління корпоративною культурою.  



39. Розробка і реалізація програми розвитку корпоративної культури.  

40. Сучасний світовий досвід формування корпоративної культури. 

 

 

 

Екзаменатор     Світлана КРАВЕЦЬ 

 

Голова ЦК      Оксана ГОЛОВЧАНСЬКА 


