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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Програма фахового випробування призначена для кількісного та якісного 

оцінювання ступеня сформованості знань, умінь та навичок, професійної 

компетентності осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора 

філософії за освітньо-науковою програмою «Менеджмент» зі спеціальності 073 

«Менеджмент». 

Вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до 

здобуття вищої освіти, що проводиться у формі вступного іспиту, фахового 

випробування, додаткового вступного випробування. 

Фахове випробування - форма вступного випробування для вступу на 

основі здобутого ступеня вищої освіти, яка передбачає перевірку здатності до 

опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих 

раніше компетентностей. 

Фахове випробування вступників здійснюється за допомогою засобів 

контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освітньої підготовки з 

дотриманням принципів формування і реалізації системи засобів діагностики 

якості знань. Принципами формування і реалізації системи засобів діагностики 

якості знань вступників є: уніфікація, комплексність, взаємозамінність та 

взаємодоповненість, актуальність, інформативність, дієвість, індивідуальність, 

диференційованість, об’єктивність і відкритість, єдність вимог, предметність, 

інноваційність, валідність, варіативність. 

Фахове випробування є елементом конкурсного відбору вступників на 

навчання для здобуття ступеня доктора філософії за освітньо-науковою 

програмою «Менеджмент» зі спеціальності 073 «Менеджмент». Метою 

фахового випробування є діагностика рівня знань з фахових дисциплін. При 

складанні фахового випробування абітурієнт повинен продемонструвати 

теоретичні знання в процесі виконання тестових завдань. Екзаменаційний білет 

складається з 60 тестових завдань та одного практичного (ситуаційного) 

завдання. Фахове випробування проводиться в письмовій формі. На виконання 

завдань фахового випробування відводиться 2 години. Оцінка повідомляється 

після підведення підсумків роботи фахової екзаменаційної комісії. 

Результати фахового випробування є основою для зарахування на 

навчання для здобуття ступеня доктора філософії за освітньо-науковою 

програмою «Менеджмент» зі спеціальності 073 «Менеджмент». 

 

2. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ПЕРЕДБАЧЕНІ 

ВСТУПНИМ ВИПРОБУВАННЯМ 

- «Менеджмент організацій»; 

- «Управління змінами»; 

- «Управління проектами»; 

- «Фінансовий менеджмент»; 

- «Публічне адміністрування»; 

- «Договірне та інвестиційне право»; 

- «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією». 
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3. ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

І. Програма вступного випробування містить такі змістові модулі: 

 

Модуль 1. Управління організацією 

Системна модель менеджменту організації. Еволюція організації. 

Організаційний механізм менеджменту організації. Організаційний інжиніринг. 

Організаційний дизайн. Управлінські моделі. Керівництво в організації. 

Ризикозахищеність організації. Управління результативністю менеджменту 

організації. 

Теоретичні основи управління змінами. Індивідуальні зміни. Командні 

зміни. Організаційні зміни. Роль керівництва в управлінні змінами. Розвиток 

організації в сучасних умовах та проблеми управління опором змінам. 

Структурні зміни. Управління змінами у стратегічному розвитку організації. 

Зміни корпоративної культури. Зміни на основі інформаційних технологій. 

Управління проектами в системі менеджменту організації. Обґрунтування 

проекту. Планування проекту. Управління часом виконання проекту. 

Планування ресурсного забезпечення проекту. Контролювання виконання 

проекту. Управління ризиками проектів. Управління якістю проекту. 

Управління персоналом у проектах. 
1. Матросов О.Д., Матросова В.О., Доуртмес П.О. Сучасні технології в менеджменті 

підприємств та організацій : навч. посіб. Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». Харків: 

НТУ «ХПІ», 2019. 91 с.  

2. Гуменник В.І., Копчак Ю.С., Кондур О.С. Менеджмент організацій: навч. посіб. К.: 

Знання, 2012. 503 с. 

3. Ігнатьєва І.А., Паливода О.М., Янковой Р.В. Менеджмент організацій (малого та 

середнього бізнесу): підруч. Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. К.: КНУТД, 2014. 359 с. 

4. Оліховська М., Лелик Л., Оліховський В. Менеджмент організацій: навч. посіб. 

Львів. ін-т приват. акціонер. т-ва «ВНЗ «Міжрегіон. акад. упр. персоналом», Нац. ун-т 

«Львів. політехніка». Львів: Ліга-Прес, 2018. 370 с. 

5. Осовська Г.В., Масловська Л.Ц., Осовський О.А. Менеджмент організацій : 

підруч. К.: Кондор-Видавництво, 2014. 366 с. 

6. Галушка З.І, Волощук О.А. Управління проектами. Project management: навч. 

посіб. Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича: Рута, 2018. 

119 с. 

7. Довгань Л.Є., Мохонько Г.А., Малик. І.П. Управління проектами: навч. посіб. 

К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 420 с.  

8. Петрович Й.М., Новаківський І.І. Управління проектами: підруч. Нац. ун-т 

«Львів. політехніка». Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2018. 395 с. 

9. Приймак В.М. Управління проектами: навч. посіб. Київ: КНУ ім. Тараса 

Шевченка, 2017. 459 с. 

10. Старченко Г.В. Управління проектами: теорія та практика: навч. посіб. 

Чернігів. нац. технол. ун-т. Чернігів: Брагинець О.В. [вид.], 2018. 304 с. 

11. Управління проектами: навч. посіб. / П.П. Микитюк та ін. Терноп. нац. екон. 

ун-т. Тернопіль: ТНЕУ, 2017. 319 с. 

12. Шишмарьова Л.О. Управління проектами: навч. посіб. Харків. нац. екон. ун-т 

ім. Семена Кузнеця. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015.135 с. 

13. Яковенко О. І. Управління проектами та ризиками: навч. посіб. Ніжин: Лисенко 

М.М., 2019. 196 с. 
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14. Адізес І.К. Управління змінами: для досягнення найліпшого результату в 

бізнесі й повсякденному житті; з англ. пер. Т.Семигіна. Розшир. і випр. вид. 2015 р. К.: 

BookChef: Форс Україна, 2018. 397 с. 

15. Живко З.Б. Управління змінами: навч. посіб.; Львів. держ. ун-т внутр. справ. 

Львів: ЛДУВС, 2016. 251 с. 

16. Мазур Н.А., Семенець І.В. Управління змінами: навч. посіб.; Кам'янець-Поділ. 

нац. ун-т ім. Івана Огієнка. Кам'янець-Подільський: Друкарня Рута, 2017. 165 с. 

17. Полінкевич О.М., Волинець І.Г. Управління стратегічними змінами та 

інноваціями на підприємстві: навч. посіб.; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. Луцьк: 

Вежа-Друк, 2018. 351 с. 

18. Управління змінами: навч. посіб. / О. Є. Кузьмін та ін.; Нац. ун-т «Львів. 

політехніка». Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2014. 355 с. 

 

Модуль 2. Фінансовий та інформаційний менеджмент 

Сутність, мета і функції фінансового менеджменту підприємств. 

Методичні засади формування систем забезпечення фінансового менеджменту 

підприємств. Фінансова стратегія підприємства. Управління активами 

підприємств. Управління капіталом підприємств. Основи управління 

інвестиціями підприємств. Управління грошовими потоками підприємств. 

Управління фінансовими ризиками підприємств. Основи антикризового 

фінансового управління підприємствами. 

Уведення до інформаційних систем в управлінні організацією. Етапи 

розвитку та сутність інформаційних систем в управлінні організацією. 

Типологія інформаційних систем у менеджменті організацій. Планування 

розвитку управлінських інформаційних систем. Управління інформаційними 

системами організації. Системи підтримки прийняття управлінських рішень. 

Корпоративні інформаційні системи. Інформаційні ресурси глобальної мережі 

Інтернет. Локальні та регіональні інформаційні мережі в сучасних організаціях. 

Безпека інформаційних систем. Автоматизовані системи управління, 

оброблення та аналізу інформації. Технології оброблення інформації. 

Математичне та інформаційне забезпечення автоматизованих систем аналізу 

інформації. Застосування автоматизованих систем для аналізу діяльності 

підприємства та прийняття управлінських рішень. Автоматизовані системи 

планування та аналізу маркетингової діяльності. 
1. Дема Д. І., Дорохова Л. М., Віленчук О. М. Фінансовий менеджмент: підручник. 

Житомир: ЖНАЕУ, 2018. 320 с. 

2. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / І. С. Лапіна, О. М. Гончаренко, Г. О. 

Величко та ін..; за ред. І. С. Лапіної. Одеса: Атлант, 2016. 313 с. 

3. Фінансовий менеджмент: підручник / А. М. Поддєрьогін, Н. Д. Бабяк, М. Д. Білик 

та ін.; кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 2-ге вид., перероб. Київ: КНЕУ, 

2017. 534 с. 

4. Фінансовий мененджмент: елект. навч. посіб. / І. А. Бігдан, Л. І. Лачкова, В. М. 

Лачкова, О. В. Жилякова. Х.:ХДУХТ, 2017. 197 с. 

5. Галич. О. А. Управління інформаційними зв’язками та бізнес-процесами : 

[Навч. посіб.] / О. А. Галич, О. П. Копішинська, Ю. В. Уткін. – Харків: Фінарт, 2016. – 244 c. 

6. Про інформацію [Електронний ресурс] : Закон України [від 13.01.2011 р. № 

2938-17]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2657-12. – Назва з титул. 

екрану. 
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Модуль 3. Публічне адміністрування та правові засади менеджменту 

Поняття та загальна характеристика договірного права в Україні. Загальні 

положення про договори у господарській діяльності. Виконання договірних 

зобов’язань суб’єктами господарювання (підприємцями). Окремі види 

договорів. Договори про передачу майна у власність. Договори про передачу 

майна в користування. Договори про виконання робіт. Договори про надання 

юридичних та фактичних послуг. Правове регулювання кредитно-

розрахункових відносин. Зобов’язання про спільну діяльність. 

Основні теорії управління суспільством. Громадянське суспільство як 

суб’єкт формування цілей публічного адміністрування. Публічне 

адміністрування та влада. Публічне адміністрування та муніципальна публічна 

влада. Закони та принципи публічного адміністрування. Публічне 

адміністрування як процес вироблення, прийняття та виконання управлінських 

рішень. Цінності та «дерево цілей» публічного адміністрування. Механізми, 

органи, методи та стилі публічного адміністрування. Бюрократія в системі 

публічного адміністрування. Антикорупційна діяльність у сфері публічного 

адміністрування. Результативність та ефективність публічного адміністрування. 

Основні засади публічного адміністрування в соціальній сфері. Публічне 

адміністрування та економіка. Найважливіші функції публічного 

адміністрування у сфері економіки. Корпоративна влада та публічне 

адміністрування в добровільних об’єднаннях. Відповідальність у публічному 

адмініструванні. 
1. Конституція України від 28.06.1996. 

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. 

2. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15. 

3. Господарський кодекс України : Закон України від 16.01.2003 № 436-IV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15. 

4. Державне управління : підручник / А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васша 

; за ред. А.Ф. Мельник. − К. : Знания, 2009. − 582 с. 
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4. КРИТЕРІЇ ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

 

Оцінка виконання завдань фахового випробування здійснюють члени 

фахової екзаменаційної комісії на основі встановлених правил, принципів, 

критеріїв, системи і шкали оцінювання. 

Об’єктом оцінювання якості підготовки вступника є сукупність знань, 

умінь і навичок, набутої системи компетентностей магістра з менеджменту, 

відтворених у процесі виконання тестових завдань. 

Оцінювання рівня якості підготовки вступника здійснюється членами 

фахової екзаменаційної комісії на основі принципів об’єктивності, 

індивідуальності, комплексності, етичності, диференційованого та 

компетентнісного підходу з урахуванням набутої системи типових 

універсальних і спеціальних професійних компетенцій за складовими: 

адміністрування, керування колективом, стратегічного управління, управління 

операційними процесами, управління фінансово-економічною, маркетинговою 

та інноваційною діяльністю, управління логістичними процесами в 

структурних підрозділах на середньому та вищому рівнях організацій, науково-

дослідної та науково-педагогічної діяльності.. 

Результати оцінювання рівня якості підготовки вступника повинні 

довести, що він(вона): 

- має концептуальні знання, здобуті у процесі навчання та практичної 

діяльності, включаючи основи знань сучасних досягнень науки у сфері 

професійної діяльності; 

- вміє розв’язувати складні та непередбачувані завдання і проблеми з 

предмета професійної діяльності, що вимагає самостійного збирання та 

інтерпретації інформації, вибір методів та засобів вирішення, застосування 

інноваційних підходів. 

Оцінювання виконаних завдань фахового вступного випробування 

проводиться відповідно до прийнятого порядку за стобальною системою. 

Підсумкова оцінка складається із суми балів за виконання тестових завдань 

(кожна правильна відповідь на тестове завдання оцінюється у 1 бал) та оцінки 

за виконання практичного (ситуаційного) завдання (до 40 балів). Розподіл балів 

наведено в таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Критерії оцінювання вступного іспиту 

Кількість балів за тести 
Кількість балів за 

практичне завдання 

Загальна кількість 

балів 

54-60 36-40 90-100 

49-53 33-36 82-89 

44-48 30-33 74-81 

38-43 26-30 64-73 

36-37 24-26 60-63 

21-35 14-24 35-59 

0-20 0-14 0-34 

* Підсумкова оцінка вступного іспиту складається із сумарної оцінки за 

кожне з його завдань. 

 

 


