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Кафедра 

_____________________________ 

 

Кафедра бібліотекознавства та інформології 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«___________________________» 

 

Менеджмент бібліотечно-інформаційної галузі 

Курс 4 курс 

Спеціальність 6.020102 «Книгознавство, 

бібліотекознавство і бібліографія» 

Форма проведення:  

письмова / усна / комбінована  
 

Письмова 

Тривалість проведення: 2 години на написання 

3 години на перевірку 

Максимальна кількість балів:  

40 балів 
40 балів 

Критерії оцінювання: Теоретичне питання - 15 балів; 

Аналітичне питання - 15 балів; 

Тестове завдання - 10 балів. 

Перелік допоміжних матеріалів: Програма, таблиця оцінювання знань студентів 

Орієнтовний перелік питань: 1. Подати класифікацію менеджменту і 

схарактеризувати його види, методи та 

інструменти. 

2. Здійснити характеристику основних 

компонентів системи менеджменту: мети, 

суб’єкта діяльності, об’єкта, предмета, 

ресурсів, процесів, умов, результатів 

діяльності. 

3. Порівняти види менеджменту. 

4. Описати методи менеджменту: 

адміністративні, економічні, соціально-

психологічні. 

5. Визначити поняття «бібліотечний 

менеджмент». 

6. Оцінити Маніфест публічних бібліотек 

ЮНЕСКО (1994). 

7. Описати різні стилі менеджменту: 

менеджмент як наука, менеджмент як 

мистецтво. 

8. Пояснити функції менеджменту: 

планування, організація, управління та 

контроль. 

9. Описати кадрове забезпечення. 

10. Пояснити різницю між менеджментом та 

маркетингом бібліотечно-інформаційної 

діяльності. 



11. З’ясувати особливості стратегічного 

планування, його функцій. 

12. Назвати етапи стратегічного планування. 

13. Установити елементи стратегічного 

плану. 

14. З’ясувати важливість SWOT-аналізу. 

15. Пояснити операційний менеджмент у 

бібліотеці. 

16. Оцінити операційний менеджмент як 

різновид функціонального менеджменту. 

17. Здійснити характеристику змісту 

операційної стратегії бібліотек. 

18. Встановити сутність і завдання організації 

та нормування праці. 

19. Установити нормативні матеріали для 

нормування праці. 

20. Подати загальну характеристика методів 

дослідження трудових процесів і затрат 

робочого часу. 

21. Схарактеризувати управлінське рішення: 

визначення, види, методи, специфіка і 

моделі прийняття управлінського 

рішення. 

22. Пояснити класичний, адміністративний, 

інтуїтивний підходи до ухвалення рішень. 

23. Встановити фактори впливу на процес 

ухвалення управлінських рішень. 

24. З’ясувати роль контролю як функції 

управління: значення контролю в 

сучасному управлінні, вид контролю, 

процес контролю. 

25. Подати класифікацію і схарактеризувати 

види контролю: попередній, поточний та 

заключний. 

26. Виявити основні методи контролю. 

27. З’ясувати основні етапи процесу 

контролю. 

28. Пояснити сутність фінансового контролю. 

29. Описати метод показників діяльності. 

30. Описати метод показників якості роботи. 

31. Описати методи прийняття рішень. 

32. Схарактеризувати прогнозування в 

управлінській практиці. 

33. Аргументувати антикризове управління 

бібліотечно-інформаційною установою. 

34. Встановити головні джерела 

фінансування. 

35. З’ясувати важливість пошуку 

позабюджетних фінансових джерел. 

36. Оцінити платні послуги як інструментарій 

для забезпечення збалансованості 

бюджету. 



37. Подати характеристику економіки 

бібліотеки в структурі бібліотечного 

менеджменту: профільна терміносистема; 

економічний макрорівень бібліотеки. 

38. З’ясувати особливості фінансування 

українських бібліотек: принципи та 

особливості. 

39. Установити джерела надходжень 

фінансових ресурсів. 

40. Описати ініціативну господарську 

діяльність бібліотеки: сутність, цілі, 

завдання, основні напрями. 

41. Схарактеризувати кадровий менеджмент. 

42. Проаналізувати сучасну концепцію 

управління персоналом, її пріоритети. 

43. Встановити засоби стилю менеджменту, 

що орієнтовані на особистість працівника. 

44. Вибрати інструменти менеджменту 

персоналу. 

45. Розділити матеріальні і моральні стимули 

мотивації праці. 

46. З’ясувати нові підходи до управління 

трудовими ресурсами бібліотечно-

інформаційної установи. 

47. Описати роль керівника в системі 

управління: вимоги до професії і 

особистості сучасного керівника. 

48. Пояснити керівництво і лідерство: 

визначення, значення в управлінні. 

49. Оцінити колектив як об’єкт управління: 

структура, формальні і неформальні 

групи; фактори ефективного управління. 

50. Подати мотивацію як функцію 

управління: визначення, значення. 

51. Визначити змістовні і процесуальні теорії 

мотивації, їх застосування в управлінні. 

52. Виявити конфлікти і управління ними в 

процесі керівництва. 

53. Проаналізувати особливості і основні 

напрями наукової організації праці. 

54. Подати загальну характеристику 

організації оплати праці. 

55. Визначити стиль керівництва: сучасні 

підходи. 

56. Описати лідерство і командний підхід. 

57. Проаналізувати зміни у професійному 

навчанні фахівців. 

58. Оцінити роль методичних служб 

бібліотеки в навчанні бібліотекарів. 

59. З’ясувати соціально-психологічні засади 

управління колективом бібліотечно-

інформаційної установи. 



60. Визначити чинники, що впливають на 

створення оптимального соціально-

психологічного клімату в колективі. 

61. Сформулювати принципи та особливості 

фінансування бібліотек. 

62. Схарактеризувати матеріально-технічне 

забезпечення бібліотек. 

63. Вибрати методику додаткового 

фінансування. 

64. Пояснити фандрейзинг у бібліотечно-

інформаційній галузі. 

65. Визначити специфіку організаційних та 

управлінських інновацій. 

66. Подати характеристику та описати процес 

управління нововведеннями в бібліотеці. 

67. Визначити поняття «ініціативна діяльність 

бібліотеки». 

68. Визначити роль комунікації у системі 

управління організацією. 

69. Пояснити, яку комунікацію вважають 

ефективною і чому. 

70. Охарактеризувати елементи 

комунікаційного процесу, яку роль у 

комунікаційному процесі відіграє 

зворотній зв’язок. 

71. З’ясувати як змінювалися уявлення про 

організаційну ефективність у процесі 

еволюції теорії управління. 

72. Обґрунтувати відмінності між цільовим та 

системним підходами до визначення 

організаційної ефективності. 

73. Виявити у чому сутність організаційної 

ефективності з погляду її стратегічних 

складових. 

74. Подати характеристику різних видів 

організаційної ефективності. 

75. Установити, які види витрат належать до 

витрат на управління. 

76. Пояснити, якими узагальнюючими 

показниками оцінюється ефективність 

системи менеджменту організації. 

77. Навести приклади розрахунку якісних 

показників ефективності системи 

менеджменту. 

78. Аргументувати, яким чином визначають 

ефективність роботи менеджерів, що 

керують роботою функціональних 

підрозділів. 

79. Пояснити на чому ґрунтується оцінка 

ефективності здійснення організаційних 

змін. 

80. Схарактеризувати показники, які 



використовують для оцінки доцільності 

реалізації інноваційних проектів. 

81. Визначити узагальнені статистичні 

показники: читаність, відвідуваність, 

обертаність, книгозабезпеченість. 

82. З’ясувати роль науково-методичного 

забезпечення в діяльності бібліотек. 

83. Схарактеризувати методичну діяльність: 

сутність, основні завдання та напрями, 

функції та цілі. 

84. З’ясувати сутність адвокації та основні 

аспекти роботи. 

85. Вибрати методику підготовки кампанії з 

адвокації. 

86. Установити принципи роботи з 

населенням для формування прихильників 

та захисників бібліотек. 

87. Аргументувати типи адвокаційних тактик. 

88. Запропонувати інструменти адвокації. 

89. Визначити етапи адвокаційного процесу. 

90. Визначити побудову та підтримку 

партнерств бібліотеки. 

Екзаменатор ______________  
                                                 підпис 

В. Є. Сошинська 

 


