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Блок 1. 
1. Менеджмент як наука, мистецтво і практика 

2. Визначення менеджменту. Підходи до розуміння управління та управлінської 

праці. 

3. Розвиток управлінської думки в світі та в Україні, етапи становлення науки 

управління. 

4. Менеджери та підприємці: характеристики та особливості. 

5. Поняття організації та її види, загальні характеристики організацій. Типи 

організацій. 

6. Організація як відкрита система. Формальні та неформальні організації. 

7. Розвиток організацій. Теорії розвитку організації. 

8. Внутрішнє середовище організації та його складові.  Зовнішнє середовище 

організації та його складові. 

9. Визначення функцій менеджменту.  

10. Зміна змісту та ролі функцій менеджменту на різних рівнях управління. 

11. Визначення планування. 

12. Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів 

виробництва. 

13. Підходи до класифікації планів. 

14. Підходи до стратегічного планування. 

15. Планування реалізації стратегії. 

 

Блок 2. 
1. Визначення тактики, політики, процедури та правил. 

2. Бізнес–планування.  

3. Структура бізнес-планів. 

4. Поняття організації взаємодії як функції менеджменту. 

5. Відповідальність. Повноваження: лінійні повноваження, функціональні (штабні 

повноваження). 

6. Організаційні структури управління. 

7. Лінійні та функціональні управлінські структури. 



8. Функції менеджменту: суть, значення, класифікація. Структура апарату 

управління. 

9. Еволюція управлінської думки щодо визначення функцій менеджменту та їх 

значення для науки управління. 

10. Класифікація та загальна характеристика основних функцій менеджменту.  

11. Зміст планування як функції менеджменту. 

12. Формування власного капіталу аграрного підприємства та його значення в 

платоспроможності підприємства. 

13. Стратегічне планування. 

14. Характеристика стратегічних альтернатив.  

15. Процес реалізації стратегії. 

 

Блок 3. 
 

1. Організація наукових досліджень в Україні. Методи, методика і методологія 

науково-економічних досліджень. 

2. Аналіз собівартості продукції по статтях витрат. Шляхи скорочення витрат.  

3. Особливості використання бізнес-планів. 

4. Делегування повноважень. 

5. Організація підприємства як об'єкт управління, взаємозв'язок та 

взаємозалежність її внутрішніх елементів і факторів зовнішнього середовища.  

6. Класифікація організаційних структур управління. 

7. Матрична організаційна структура. 

8. Гілки державної влади в Україні. Органи державного управління.  

9. Типи дивізійних структур. Конгломератна структура. 

10. Кількісний підхід у наукових дослідженнях по менеджменту: Р.Акофф, 

Л.Берталанфі, С.Бір, Р.Люс та ін. 

11. Організація підприємства як об'єкт управління, взаємозв'язок та 

взаємозалежність їх внутрішніх елементів і факторів зовнішнього 

середовища. 

12. Удосконалення організаційних структур управління. 

13. Розвиток сільського господарства України: тенденції, досягнення та 

проблеми. 

14. Класифікація та загальна характеристика основних функцій менеджменту. 

15. Структура бізнес-планів. Особливості використання бізнес-планів.  

 

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту, 

права, статистики та економічного аналізу  

(протокол №  11  від «09» листопада 2020 року) 

 
 


