
 

 

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ (УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ)» 

 

1. Організація як відкрита система. 

2. Суб'єкт і об'єкт в управлінні організацією. 

3. Поняття і цілі змін в організаціях. 

4. Роль і місце управління організаційними змінами в системі наук 

менеджменту. 

5. Необхідність вирішення проблем, через які постійно змінюються 

зовнішні і внутрішні умови діяльності. 

6. Пошук можливостей поліпшення і розвитку діяльності. 

7. Досягнення балансу функціонування і розвитку організацій. 

8. Дозвіл (лікування) організаційних патологій. 

9. Організаційна культура (зміст, типи, функції, параметри виміру і под.). 

10. Підходи до змін: «зверху-вниз» і «знизу-вгору». 

11. Поняття швидкості та глибини організаційних змін. 

12. «Організаційний айсберг» С. Германа. 

13. Поняття організаційних втручань та організаційного розвитку. 

14. Способи втручання і важелі змін. 

15. Модель втручання «Перепроектування робіт». 

16. Модель втручання «Система-4». 

17. Модель втручання «соціотехнічних систем». 

18. Модель втручання «Управління за цілями». 

19. Поняття та сутність організаційного розвитку. 

20. Особливості організаційного розвитку. 

21. Застосування підходу організаційного розвитку. 

22. Бачення в системі організаційного розвитку. 

23. Потенціал і ресурси розвитку організацій. 

24. Модель організаційного розвитку «Управлінська решітка». 

25. Модель організаційного розвитку «Формування команди». 



 

 

26. Модель організаційного розвитку «Групова чутливість». 

27. Модель організаційного розвитку «Процесне консультування». 

28. Методи зняття опору змінам. 

29. Залученість співробітників. 

30. Доцільність застосування методів організаційного розвитку. 

31. Основні відмінності методів організаційного проектування та 

організаційного розвитку. 

32. Застосування влади і стилів управління в організації. 

33. Структурні та культурні зміни в організації. 

34. Відмінності експертного та процесного консультування. 

35. Функції та навички процесного консультанта (фасилітатора). 

36. Метод аналізу силових полів К. Левіна. 

37. Методи організаційної діагностики та аналізу в процесі змін. 

38. Діаграми Гантта і мережне планування. 

39. Ефективність використання робочих груп і команд. 

40. Чотири принципи залучення співробітників Д. П'ю. 

41. Матриця проведення змін Д. П'ю. 

42. Модель «Розморожування - Рух-заморожування» К. Левіна. 

43. Ефективність організаційного розвитку. 

44. Модель організаційних змін «7С». 

45. Модель організаційних змін «VOCATE». 

46. Управління опором змінам.  

47. Оцінювання економічної ефективності розвитку підприємства з 

урахуванням опору змінам.  

48. Особливості змін корпоративної культури.  

49. Роль ІТ-менеджменту в організаційних змінах.  

50. Класифікація підходів до індивідуальних змін (біхевіористичний, 

когнітивний, психодинамічний, гуманістично-психологічний). 

 


