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КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩА БУДІВНИЦТВА І ДИЗАЙНУ 
(повне найменування вищого навчального закладу) 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст 

Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Семестр: ІІ (2021/2022) 

Навчальна дисципліна: Менеджмент 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 

 

Затверджено на засіданні 

методичної циклової комісії «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Протокол №  5 від  31 травня 2022 року 

 

Голова М(Ц)К _________  Наталія КВАША 
         (підпис)  (прізвище, ініціали) 

Екзаменатор __________ Ірина МАКСЮТЕНКО 
 (підпис)   (прізвище, ініціали)  

Теоретична частина: 

1 питання (оцінюється у 3 бали) 

Охарактеризуйте внутрішнє середовище організації. 

2 питання (оцінюється у 3 бали) 

Визначте основні етапи проектування організаційних структур. 

Практична частина: 

питання (оцінюється у 6 балів) 

Вказати, якого виду формальну групу доцільно створити організації у кожній ситуації 

для вирішення проблеми: 

А. Автотранспортне вантажне середнє підприємство. Загострення конкуренції на ринку.  

Б. ЗАТ, поліграфічне підприємство. Потреба скорочення 20 % персоналу у зв’язку зі 

зміною власника. 

В. ТзОВ, консалтингова фірма. Пошкодження комп’ютерної мережі. 

Г. Спільне підприємство, будівельна організація. Конфлікт між заступниками директора 

через  відмінності у поглядах щодо нововведень на виробництві. 

Д. Меблева фабрика, середнє підприємство. Потреба скоригувати стратегію розвитку 

фабрики відповідно до ситуації на ринку. 

Е. Об’єднана територіальна громада. Потреба у побудові медичної амбулаторії. 

Є. Громадська організація “Клуб ділових людей”. Сприяння розвитку малого бізнесу. 

 

  



КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩА БУДІВНИЦТВА І ДИЗАЙНУ 
(повне найменування вищого навчального закладу) 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст 

Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Семестр: ІІ (2021/2022) 

Навчальна дисципліна: Менеджмент 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2 

 

Затверджено на засіданні 

методичної циклової комісії «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Протокол №  5 від  31 травня 2022 року 

 

Голова М(Ц)К _________  Наталія КВАША 
         (підпис)  (прізвище, ініціали) 

Екзаменатор __________ Ірина МАКСЮТЕНКО 
 (підпис)   (прізвище, ініціали)  

Теоретична частина: 

1 питання (оцінюється у 3 бали) 

Визначте сутність змістовних теорій мотивації. 

2 питання (оцінюється у 3 бали) 

Охарактеризуйте зовнішнє середовище організації. 

Практична частина: 

питання (оцінюється у 6 балів) 

На малому торгово-посередницькому підприємстві виникла ситуація, пов’язана з 

нагальною потребою ремонту офісних приміщень у зв’язку з їхнім великим терміном 

служби та наріканнями персоналу на умови праці. Ви як керівник організації для вирішення 

цієї проблеми прийняли таке рішення: 

А. Створити неформальну групу з “відданих підлеглих” для виявлення незадоволених 

працівників і подальшої “серйозної розмови” з ними. 

Б. Створити постійно діючий комітет для нормалізації ситуації у колективі та ведення 

роз’яснювальної роботи. 

В. Створити командну групу з представників інституційного й управлінського рівнів 

управління організації для коригування стратегії розвитку підприємства відповідно до 

виявленої проблеми. 

Г. Створити виробничо-цільову групу з представників управлінських служб, 

працівників, які працюють у офісних приміщеннях, що потребують ремонту, заступника із 

загальних питань та бухгалтера для з’ясування можливих альтернатив ремонту, їхнього 

оцінювання, вибору ідеалізації. 

  



КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩА БУДІВНИЦТВА І ДИЗАЙНУ 
(повне найменування вищого навчального закладу) 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст 

Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Семестр: ІІ (2021/2022) 

Навчальна дисципліна: Менеджмент 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3 

 

Затверджено на засіданні 

методичної циклової комісії «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Протокол №  5 від  31 травня 2022 року 

 

Голова М(Ц)К _________  Наталія КВАША 
         (підпис)  (прізвище, ініціали) 

Екзаменатор __________ Ірина МАКСЮТЕНКО 
 (підпис)   (прізвище, ініціали)  

Теоретична частина: 

1 питання (оцінюється у 3 бали) 

Визначте сутність групової динаміки організації. 

2 питання (оцінюється у 3 бали) 

Охарактеризуйте організацію як систему. 

Практична частина: 

питання (оцінюється у 6 балів) 

Ви, пересічний громадянин України, прагнете започаткувати власну справу. У вас 

виникає ідея створити підприємство з надання послуг ландшафтного дизайну. Ви вже 

отримали дозвіл на ведення такої діяльності та набрали команду працівників. 

1.Сформулюйте місію організації. 

2.Визначте цілі. 

3.Проаналізуйте вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на ваше 

підприємство. 

4.Виберіть стратегію розвитку. 

5. Вказати, в рамках якої функції менеджменту здійснюються вищеперераховані 

пункти. 

 

  



КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩА БУДІВНИЦТВА І ДИЗАЙНУ 
(повне найменування вищого навчального закладу) 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст 

Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Семестр: ІІ (2021/2022) 

Навчальна дисципліна: Менеджмент 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4 

 

Затверджено на засіданні 

методичної циклової комісії «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Протокол №  5 від  31 травня 2022 року 

 

Голова М(Ц)К _________  Наталія КВАША 
         (підпис)  (прізвище, ініціали) 

Екзаменатор __________ Ірина МАКСЮТЕНКО 
 (підпис)   (прізвище, ініціали)  

Теоретична частина: 

1 питання (оцінюється у 3 бали) 

Визначте поняття та наведіть види конфлікту. 

2 питання (оцінюється у 3 бали) 

Охарактеризуйте процесуальні теорії мотивації. 

Практична частина: 

питання (оцінюється у 6 балів) 

Приватна косметична клініка, яка існує на ринку уже понад п’ять років та заснована на 

власності трудового колективу колишньої державної поліклініки від збанкрутілого проектного 

інституту, щораз частіше почала стикатись з проблемами у веденні бізнесу. На початку діяльності 

усе йшло добре. Молодий енергійний директор швидко зорієнтувався у ситуації та знайшов власну, 

доволі прибуткову нішу на ринку послуг.  

Пропоновані послуги завдяки невисоким розцінкам користувались попитом у молоді та жінок 

різного віку. Заробітна плата була високою, тому персонал працював заповзято і охоче. Проте з 

часом, оскільки чи не кожен лікар сформував коло “власних” клієнтів, частина коштів від наданих 

їм послуг не потрапляла безпосередньо у бюджет клініки. Отримувані для роботи медпрепарати та 

ліки не завжди були належної якості, тому доводилось самостійно шукати якісні, переважно 

імпортні, складники, опрацьовувати літературу та розробляти рецепти ефективних масок.  

Довіряючи підлеглим, керівництво не контролювало жорстко час та тривалість робочого часу 

лікарів, лояльно ставилось до тривалих перерв у роботі окремих працівників. Затишне становище 

на ринку з часом ускладнилось гострішою конкуренцією. Окремі скарги на якість послуг певних 

лікарів виглядали як непорозуміння і їх не сприймали серйозно. 

Внаслідок цього за 2-3 роки прибутки клініки впали на 60 %, зарплата персоналу знизилась на 

45%, довелось піти на скорочення 20% працівників. 

Вказати, які і де були допущені помилки у процесі контролювання? 

  



КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩА БУДІВНИЦТВА І ДИЗАЙНУ 
(повне найменування вищого навчального закладу) 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст 

Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Семестр: ІІ (2021/2022) 

Навчальна дисципліна: Менеджмент 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5 

 

Затверджено на засіданні 

методичної циклової комісії «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Протокол №  5 від  31 травня 2022 року 

 

Голова М(Ц)К _________  Наталія КВАША 
         (підпис)  (прізвище, ініціали) 

Екзаменатор __________ Ірина МАКСЮТЕНКО 
 (підпис)   (прізвище, ініціали)  

Теоретична частина: 

1 питання (оцінюється у 3 бали) 

Визначте основні причини конфліктів. 

2 питання (оцінюється у 3 бали) 

Охарактеризуйте контроль як функцію менеджменту. 

Практична частина: 

питання (оцінюється у 6 балів) 

З 2011 року Iвано-Франкiвська меблева фабрика значно збільшила виробничі площі, оскільки 

обсяги продукції постійно наростали з початку 2000-х рр. Для цих цілей був викуплено ряд цехів у 

іншого підприємства, а також побудовані нові будівлі інфраструктури – адмін.-побутовий комплекс 

на 900 м2 і новий цех на 4 тис. м2 . Крім того, продукція підприємства регулярно брала участь в 

меблевих виставках, де часто удостоєна високих нагород і оцінок. 

Однак, на підприємстві Iвано-Франкiвська меблева фабрика все частіше виникають такі 

ситуації, коли працівники проявляють пасивність до виконуваної праці. В більшості випадків це 

виникає в працівників, які лише були прийнятті на роботу. Керівництво фабрики здійснює протягом 

декількох останніх років свої спостереження щодо даної ситуації і виявило основні причини 

пасивності працівників: нестача необхідної інформації, незнання працівником своїх обов’язків та 

результатів своєї праці, надмірне втручання з боку безпосереднього керівника.  

У зв’язку із зростанням рівня цін на матеріали керівництвом підприємства в останні роки 

прийнято рішення замінити частину натуральних матеріалів штучними для виготовлення меблів. 

Це зумовило ситуацію, коли на продукцію підприємства почали надходити скарги і рекламації. Щоб 

з’ясувати реальний стан речей, керівництво планує контроль матеріальних і трудових ресурсів на 

підприємстві, регулювання виявлених під час контролю недоліків.  

Опишіть три етапи контролю необхідних ресурсів, і відповідні управлінські рішення під час 

регулювання виявлених недоліків 

  



КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩА БУДІВНИЦТВА І ДИЗАЙНУ 
(повне найменування вищого навчального закладу) 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст 

Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Семестр: ІІ (2021/2022) 

Навчальна дисципліна: Менеджмент 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6 

 

Затверджено на засіданні 

методичної циклової комісії «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Протокол №  5 від  31 травня 2022 року 

 

Голова М(Ц)К _________  Наталія КВАША 
         (підпис)  (прізвище, ініціали) 

Екзаменатор __________ Ірина МАКСЮТЕНКО 
 (підпис)   (прізвище, ініціали)  

Теоретична частина: 

1 питання (оцінюється у 3 бали) 

Розкрийте сутність неформальних груп. 

2 питання (оцінюється у 3 бали) 

Охарактеризуйте співвідношення задоволеності, стилю керівництва та 

продуктивності. 

Практична частина: (питання (оцінюється у 6 балів) 

Рекламне агентство “Європа” вже довгий час існує на ринку рекламних послуг та 

користується заслуженою повагою. Однак інколи виникають ситуації, які потребують контролю та 

негайних регулювальних дій. 

Дирекція однієї будівельної фірми замовила виготовлення великого щита (BigBoard) біля 

дороги, на якому було б зображено назву підприємства, його логотип та перераховано основні 

види послуг. Процедура виконання замовлень така: замовник співпрацює з менеджером, з яким 

обговорює всі свої побажання, та дизайнером. Узгодивши вигляд рекламного щита, менеджер 

пропонує замовнику матеріал, з якого доцільно виготовити щит, або окремі його компоненти, 

уточнивши ці питання перед цим з майстрами. Після взаємного погодження майстри починають 

виконання замовлення. 

Спочатку справу вела одна молода особа, яка через хворобу змушена була передати її своєму 

співпрацівникові. Він, своєю чергою, попрацювавши з клієнтом лише один день, поїхав у 

відрядження на вимогу агенції і тому справу було передано в треті руки. Саме в цей час у ході 

виконання замовлення виявилося, що матеріали, з яких виготовлятимуться окремі композиції, у 

поєднанні не дадуть гарного результату. На думку майстрів та й самого дизайнера, варто було 

використати дорожчий матеріал. І хоча з клієнтом вже була узгоджена сума оплати, на думку 

менеджера, який почав вести цю справу, варто було б повідомити представника будівельної фірми 

про отримані результати. 

1. Чому, на вашу думку, виникла ця проблема? 2. Які регулювальні дії ви б застосували з 

метою урегулювання цієї ситуації? 3. Кому ви доручите виконувати прийняте вами управлінське 

рішення?  
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7 

 

Затверджено на засіданні 

методичної циклової комісії «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Протокол №  5 від  31 травня 2022 року 

 

Голова М(Ц)К _________  Наталія КВАША 
         (підпис)  (прізвище, ініціали) 

Екзаменатор __________ Ірина МАКСЮТЕНКО 
 (підпис)   (прізвище, ініціали)  

Теоретична частина: 

1 питання (оцінюється у 3 бали) 

Розкрийте сутність планування як функції менеджменту. 

2 питання (оцінюється у 3 бали) 

Охарактеризуйте поняття та види управлінських рішень 

Практична частина: 

питання (оцінюється у 6 балів) 

Консалтингова фірма, яка спеціалізується на наданні послуг у сфері права та 

будівництва, уклала вигідний контракт з іноземним інвестором на складання бізнес-плану 

розбудови мережі автозаправок з відповідною інфраструктурою. Молодіжний колектив 

характеризувався високим рівнем амбіційності та відповідною працездатністю. Окремі 

суперечки в колективі торкались сум винагород різних виконавців та можливостей 

кар’єрного росту, що типово для фірми в ринкових умовах. 

Встановлені шведським інвестором високі вимоги до робіт були виправдані належним 

матеріальним стимулюванням. Терміни були доволі стислі. Проте колектив активно взявся 

за справу, очікуючи не лише “проковтнути ласий шматок”, але й сподіваючись на 

преміальні.  

На етапі завершення робіт назрів конфлікт щодо розподілу очікуваної винагороди. Через 

ускладнення стосунків між виконавцями та керівниками виконання замовлення було 

зірване, а інвестор зажадав ще й компенсації за втрачені вигоди. 

1. Які заходи з регулювання та поліпшення ситуації ви могли б запропонувати? 

2. На якому етапі були допущені помилки та ситуація вийшла з-під контролю? 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8 

 

Затверджено на засіданні 

методичної циклової комісії «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
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Голова М(Ц)К _________  Наталія КВАША 
         (підпис)  (прізвище, ініціали) 

Екзаменатор __________ Ірина МАКСЮТЕНКО 
 (підпис)   (прізвище, ініціали)  

1 питання (оцінюється у 3 бали) 

Визначте сутність організації як функції менеджменту. 

2 питання (оцінюється у 3 бали) 

Охарактеризуйте поняття влада, вплив та лідерство.  

Практична частина: 

питання (оцінюється у 6 балів) 

У директора машинобудівного підприємства на прийомі представник заводу, якому 

об’єднання постачає низку виробів за угодою кооперації, і з яким склались багаторічні добрі 

стосунки. Представник просить дещо змінити номенклатуру і терміни поставок, пояснює 

необхідність цього і передає відповідний лист. Не володіючи необхідною інформацією за 

суттю питання, що цілком нормально, щиро прагнучи допомогти заводу-замовнику, і 

водночас не бажаючи його безпідставно обнадіювати, директор залишає лист у себе, 

обіцяючи розібратися і допомогти. 

1. Як би ви охарактеризували інформацію, яка надійшла директору підприємства? 

2. Хто є відправником, а хто отримувачем інформації. 

3. Який вид комунікацій тут має місце? 

4. Який вид документації використано для передавання цієї інформації? 

5. Які дії для вирішення цієї ситуації. Яку інформацію та документацію слід використати 

у цьому випадку? 
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Голова М(Ц)К _________  Наталія КВАША 
         (підпис)  (прізвище, ініціали) 

Екзаменатор __________ Ірина МАКСЮТЕНКО 
 (підпис)   (прізвище, ініціали)  

1 питання (оцінюється у 3 бали) 

Визначте сутність організаційних змін в організації. 

2 питання (оцінюється у 3 бали) 

Охарактеризуйте види комунікацій в організації 

Практична частина: 

питання (оцінюється у 6 балів) 

Вас нещодавно призначили керівником великого колективу. Ще не всі знають вас в 

обличчя. Йдучи коридором, ви бачите трьох працівників, які щось жваво обговорюють і не 

звертають на вас уваги. Повертаючись через 20 хвилин, застаєте їх в тій самій ситуації. 

Обґрунтуйте свою реакцію. 

1. Зупинюся. Дам зрозуміти, що я їх новий начальник і мимохіть зауважу: “Бачу вас тут 

давно. Якщо немає роботи, то зайдіть до мене в кабінет”. 

2. Спитаю, хто їх безпосередній начальник. Попрошу, щоб він зайшов до мне. 

3. Поцікавлюся, що їх хвилює, про що розмова, як йдуть справи, чи немає якихось 

претензій до адміністрації. Після цього зауважу, що пора працювати. 

4. Насамперед поцікавлюся, як справи у їхньому відділі, які терміни закінчення роботи, 

що заважає працювати ритмічно. 

5. Зацікавлюся станом справ у відділі, де працюють ці троє, а дізнавшись, що там усе 

гаразд – підкину роботи, щоб не відволікались та не відволікали інших.  
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Голова М(Ц)К _________  Наталія КВАША 
         (підпис)  (прізвище, ініціали) 

Екзаменатор __________ Ірина МАКСЮТЕНКО 
 (підпис)   (прізвище, ініціали)  

1 питання (оцінюється у 3 бали) 

Визначте модель стресової реакції та її характеристика. 

2 питання (оцінюється у 3 бали) 

Охарактеризуйте модель мотивації поведінки людини через потреби. 

Практична частина: 

питання (оцінюється у 6 балів) 

Вирішити проблему, застосовуючи процес вироблення раціональних управлінських 

рішень: 

1) Погіршення дисципліни у відділі збуту колективного молокопереробного 

підприємства. 

2) Вихід на пенсію головного бухгалтера інвестиційної компанії. 

3) Конфлікт між працівниками планово-економічного відділу через розміри заробітної 

плати. 

4) Недоотримання будівельною організацією рідкого бетону від компанії-постачальника 

для продовження будівельних робіт. 

Охарактеризуйте прийняте рішення за відомими вам ознаками. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 11 

 

Затверджено на засіданні 
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Голова М(Ц)К _________  Наталія КВАША 
         (підпис)  (прізвище, ініціали) 

Екзаменатор __________ Ірина МАКСЮТЕНКО 
 (підпис)   (прізвище, ініціали)  

1 питання (оцінюється у 3 бали) 

Визначте принципи управління. Особливість принципів А.Файоля. 

2 питання (оцінюється у 3 бали) 

Охарактеризуйте поведінкові підходи до лідерства. Поняття “стилю керівництва”. 

Практична частина: 

питання (оцінюється у 6 балів) 

На підприємстві, яке виготовляє труби, планують впровадити нову технологічну лінію, 

яка дасть змогу покращити якість виготовленої продукції та зменшити витрати виробництва. 

Та серед працівників поширилась чутка, що через ці нововведення буде скорочено 15% 

персоналу. Внаслідок цього в організації знизився рівень продуктивності праці, почастішали 

порушення трудової дисципліни. Ваші дії як керівника підприємства: 

1. Зберете загальні збори, де обґрунтуєте ваші рішення щодо впровадження нововведень. 

Вислухаєте думки працівників підприємства. 

2. Обговорите це питання лише зі своїми заступниками. А ті, своєю чергою, пояснять 

ситуацію підлеглим. 

3. Насамперед з’ясуєте причини такої поведінки працівників вашого підприємства, і 

відповідно до отриманих результатів будете приймати рішення. 

4. Не будете здійснювати ніяких дій. Будете впроваджувати нововведення, а порушників 

дисципліни покараєте. Відповідь обґрунтуйте. 
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Голова М(Ц)К _________  Наталія КВАША 
         (підпис)  (прізвище, ініціали) 

Екзаменатор __________ Ірина МАКСЮТЕНКО 
 (підпис)   (прізвище, ініціали)  

1 питання (оцінюється у 3 бали) 

Визначте що таке ефективний контроль. 

2 питання (оцінюється у 3 бали) 

Охарактеризуйте стратегічне планування на підприємстві. 

Практична частина: 

питання (оцінюється у 6 балів) 

У рекламному агентстві Industrial Media виник конфлікт між начальником відділу 

рекламних програм і одним із рекламних агентів. Підлеглий скрупульозно, як 

висококваліфікований і досвідчений спеціаліст, виконував свою роботу. Інколи 

затримувався на 2-3 год. після закінчення робочого дня, а на наступний день запізнювався 

на роботу на 0,5-1 год. З приводу цього начальник відділу попередив працівника, який почав 

сперечатися з ним, оскільки той час, який він перепрацьовував після роботи, йому не 

оплачували. 

1. До якого типу за змістом можна зарахувати цей конфлікт? 

2. Які методи вирішення конфлікту може застосувати керівник відділу рекламних 

програм? 

3. Які наслідки вирішення цієї конфліктної ситуації? 
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Голова М(Ц)К _________  Наталія КВАША 
         (підпис)  (прізвище, ініціали) 

Екзаменатор __________ Ірина МАКСЮТЕНКО 
 (підпис)   (прізвище, ініціали)  

1 питання (оцінюється у 3 бали) 

Визначте та порівняйте командні групи, робочі групи і комітети. 

2 питання (оцінюється у 3 бали) 

Охарактеризуйте взаємозв’язок мотивації та оплати праці. 

Практична частина: 

питання (оцінюється у 6 балів) 

Молодий працівник, нещодавно прийнятий на посаду спеціаліста з обслуговування 

клієнтів у кредитному відділі банку, не справляється з поставленими перед ним завданнями. 

Це призвело до виникнення у нього стресу. Виберіть із наведених нижче варіантів ті, які, на 

вашу думку, дадуть змогу вирішити цю проблему: 

А. Вибрати той тип і обсяг робіт, який відповідав би здібностям, потребам і нахилам 

працівника. 

Б. Запропонувати працівникові пільгову відпустку, яка дасть змогу частково зменшити 

стрес. 

В. Призначити наставника, який би допоміг молодому працівникові розібратися з 

поставленими перед ним завданнями. 

Г. Запропонувати написати заяву на звільнення. 

Д. Інше:_____________________ 

  



КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩА БУДІВНИЦТВА І ДИЗАЙНУ 
(повне найменування вищого навчального закладу) 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст 

Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Семестр: ІІ (2021/2022) 

Навчальна дисципліна: Менеджмент 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 14 

 

Затверджено на засіданні 

методичної циклової комісії «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Протокол №  5 від  31 травня 2022 року 

 

Голова М(Ц)К _________  Наталія КВАША 
         (підпис)  (прізвище, ініціали) 

Екзаменатор __________ Ірина МАКСЮТЕНКО 
 (підпис)   (прізвище, ініціали)  

1 питання (оцінюється у 3 бали) 

Визначте основні типи організаційних структур, причини їх створення, переваги 

та недоліки. 

2 питання (оцінюється у 3 бали) 

Охарактеризуйте модель прийняття рішення керівником Врума-Йєтона. 

Практична частина: 

питання (оцінюється у 6 балів) 

Керівництво туроператора GTO travel планує зміни у туристичній політиці, а саме 

розробку та пропозицію туристичних турів в європейські країни. Для успішної реалізації 

таких змін потрібно розширити штат працівників, які би займалися турами в європейські 

країни. Одним із варіантів впровадження запланованих змін є створення нового відділу, 

який буде займатися розробкою та пропонуваннях цікавих турів в європейські країни.  

1. Які ще варіанти реалізації запланованих змін ви можете вказати?  

2. Яким чином туроператор GTO travel буде залучати туристичні фірми для реалізації 

запланованих змін? 

3. Чи можлива ситуація – виникнення опору перемінам і в чому вона може проявлятися? 

  



КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩА БУДІВНИЦТВА І ДИЗАЙНУ 
(повне найменування вищого навчального закладу) 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст 

Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Семестр: ІІ (2021/2022) 

Навчальна дисципліна: Менеджмент 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 15 

 

Затверджено на засіданні 

методичної циклової комісії «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Протокол №  5 від  31 травня 2022 року 

 

Голова М(Ц)К _________  Наталія КВАША 
         (підпис)  (прізвище, ініціали) 

Екзаменатор __________ Ірина МАКСЮТЕНКО 
 (підпис)   (прізвище, ініціали)  

1 питання (оцінюється у 3 бали) 

Визначте загальні риси організацій. Основні керуючі рівні в організаціях. 

2 питання (оцінюється у 3 бали) 

Охарактеризуйте основні підходи до ефективного лідерства 

Практична частина: 

питання (оцінюється у 6 балів) 

Конфлікт відбувся між компанією-постачальником Supplier продуктів харчування та 

мережею ресторанів Mafia. Основним продуктом, який ця компанія постачає до ресторанів 

Mafia, є риба (свіжа та морожена). Замовляє продукцію у компанії Supplier та займається 

платежами директор із закупівель мережі ресторанів Mafia. За два дні до травневих свят 

з’ясувалося, що з вини транспортної компанії й митної групи компанії Supplier поставка 

риби зривається, тобто в понеділок на складі може утворитися дефіцит продукції, 

споживання якої ресторанами під час свят повинне збільшитися. Виник конфлікт між 

компанією-постачальником та керівництвом мережі ресторанів. 

1. До якого типу за змістом можна зарахувати цей конфлікт? 

2. Які методи вирішення конфлікту може застосувати керівник відділу рекламних 

програм? 

3. Які наслідки вирішення цієї конфліктної ситуації? 


