
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Ділове адміністрування» («Управління змінами») 

 

для студентів галузі знань 07 – «Управління та адміністрування» 

спеціальність 073 – «Менеджмент»  

ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» 

для студентів галузі знань 28  «Публічне управління та адміністрування» 

спеціальність 281  «Публічне управління та адміністрування»  

ОПП «Муніципальний менеджмент», ОПП «Бізнес-адміністрування» 

ОС «Магістр» 

 

 

 

Варіант 1 

 

1. Визначити сутність змін. 

2. Надати характеристику методам згуртування членів групи у команду. 

3. Охарактеризувати правила інформаційного суспільства. 
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Варіант 2 

 

1. Обґрунтувати взаємозв’язок змін у природі і соціально-економічній 

системі. 

2. Охарактеризувати сутність організаційних змін. 

3. Назвати існуючі методи проведення організаційних змін . 
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Варіант 3 

 

1. Навести класифікацію змін. 

2. Описати класифікацію організаційних змін. 

3. Охарактеризувати п’ять стовпів організаційної досконалості за 

Харрінгтоном. 
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Варіант 4 

 

1. Визначити сутність індивідуальних змін. 

2. Описати принципи підходів до змін в організаціях з використанням 

організаційних метафор. 

3. Назвати список основних складових організаційної досконалості. 
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Варіант 5 

 

1. Обґрунтувати значення навчання у здійсненні індивідуальних змін. 

2. Охарактеризувати підходи до змін та розроблені на їх основі моделі 

змін. 

3. Назвати види змін, необхідних для підвищення ефективності кожної 

складової організаційної досконалості 
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Варіант 6 

 

1. Визначити сутність біхевіористичного, когнітивного, 

психодинамічного, гуманістично-психологічниого підходів до змін 

та обґрунтувати їх ефективність та доцільність для різних 

психологічних типів особистості. 

2. Охарактеризувати сутність та види реструктуризації. 

3. Пояснити механізм активної інерції 
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Варіант 7 

 

1. Описати індивідуальні зміни в організації. 

2. Описати класифікацію причини реструктуризації. 

3. Охарактеризувати індивідуальні реакції, які можливі при 

впровадженні інновацій. 
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Варіант 8 

 

 

1. Охарактеризувати різні моделі навчання та їх ефективність. 

2. Визначити основні фактори успіху змін в організації. 

3. Назвати основні принципи управління змінами. 
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Варіант 9 

 

1. Охарактеризувати сутність командних змін. 

2. Назвати види загальних стратегій підприємств. 

3. Визначити особливості управління змінами на різних стадіях 

розвитку організації. 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри менеджменту 

протокол № 1 від "31" серпня 2018 р. 

 

Завідувач кафедри __________ проф., д.е.н. М. М. Хоменко 

 

 



КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Ділове адміністрування» («Управління змінами») 

 

для студентів галузі знань 07 – «Управління та адміністрування» 

спеціальність 073 – «Менеджмент»  

ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» 

для студентів галузі знань 28  «Публічне управління та адміністрування» 

спеціальність 281  «Публічне управління та адміністрування»  

ОПП «Муніципальний менеджмент», ОПП «Бізнес-адміністрування» 

ОС «Магістр» 

 

Варіант 10 

 

1. Надати загальну характеристику команд. 

2. Охарактеризувати необхідність та види диверсифікації. 

3. Розкрити відповідність стратегії управління змінами і стадії 

розвитку організації. 
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1. Дати оцінкуспільним та відмінним рисам між групою та командою. 

2. Охарактеризувати необхідність та види інтеграції. 

3. Проаналізувати вплив стилів керівника на процес управління 

змінами. 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри менеджменту 

протокол № 1 від "31" серпня 2018 р. 

 

Завідувач кафедри __________ проф., д.е.н. М. М. Хоменко 

 

 



КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Ділове адміністрування» («Управління змінами») 

 

для студентів галузі знань 07 – «Управління та адміністрування» 

спеціальність 073 – «Менеджмент»  

ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» 

для студентів галузі знань 28  «Публічне управління та адміністрування» 

спеціальність 281  «Публічне управління та адміністрування»  

ОПП «Муніципальний менеджмент», ОПП «Бізнес-адміністрування» 

ОС «Магістр» 

 

Варіант 12 

 

1. Описати типи команд в організації. 

2. Назвати переваги та недоліки різних організаційних структур та 

об’єднань. 

3. Охарактеризувати наслідки опору змін для організації. 
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Варіант 13 

 

1. Назвати особливості, якими відрізняється ефективна команда. 

2. Дати характеристику основним принципам успішної корпоративної 

культури. 

3. Розкрити особистісні та структурні бар'єри у сприйняті змін. 
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Варіант 14 

 

1. Описати модель ефективної команди. 

2. Обґрунтувати значення корпоративної культури як елементу 

стратегічного менеджменту. 

3. Пояснити модель «силового поля». 
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Варіант 15 

 

1. Назвати ролі і функції лідера в управлінні командою. 

2. Назвати приклади успішного ребрендингу з практичної діяльності 

відомих фірм. 

3. Дати характеристику адаптації до змін на різних рівнях 

організаційного управління. 
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Варіант 16 

 

1. Перелічити фактори ефективної діяльності команд. 

2. Обґрунтувати значення корпоративної культури та HR-бренду у 

формуванні бренду компанії. 

3. Назвати основні методи подолання опору змінам. 
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Варіант 17 

 

1. Розкрити зміст технології побудови команд. 

2. Назвати роль ІТ при створенні та обґрунтуванні загальних, бізнес-

стратегій та функціональних стратегій підприємства. 

3. Обґрунтувати напрями стратегічного розвитку для підприємств 

України. 
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Варіант 18 

 

1. Проаналізувати методи, які використовують для підвищення 

ефективності команд. 

2. Назвати методи оцінки стану інформаційних технологій та 

охарактеризуйте їхню суть. 

3. Назвати форми, причини та методи злиття/поглинання компаній. 
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Варіант 19 

 

1. Назвати особливості команди залежно від її повноважень. 

2. Визначити підходи до менеджменту ІТ при провадженні змін. 

3. Обґрунтувати роль корпоративної культури в управлінні змінами. 
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1. Охарактеризувати ролі в команді. 

2. Описати модель ефективної команди. 

3. Обґрунтувати взаємозв’язок стратегічних напрямів розвитку 

підприємства та ІТ-технологій. 
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