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АНОТАЦІЯ 

 

Програма складена відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України, закону 

України від 06 вересня 2014 року «Про вищу освіту», постанови КМ України від 23 березня 

2016 року № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) та 

«Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2022 році», правил 

прийому до аспірантури Державного біотехнологічного університету. 

Мета додаткового вступного випробування – виявити достатність початкового рівня 

вступника в галузі підготовки «Менеджмент» для вступу на навчання для здобуття 

наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю «Менеджмент» 

Програму складено в обсязі програми вищої освіти магістра зі спеціальності 073 

«Менеджмент». Вимоги до рівня підготовки вступників наступні. 

Майбутній здобувач ступеня доктора філософії зі спеціальності «Менеджмент» має 

продемонструвати ступінь своєї підготовленості з обраної спеціальності, рівень загальної, 

наукової і професійної ерудиції, творчий пошук нових напрямків в науковому та 

практичному підході до розв’язання поставлених завдань. 

Проведення додаткового вступного випробування для участі в конкурсі щодо 

зарахування на навчання за ступенем вищої освіти «Доктор філософії» за спеціальністю 073 

"Менеджмент" за мету має реалізацію наступних складових: 

- показати знання вступника із загальних основ економічної теорії, економіки 

підприємства, маркетингу, менеджменту, операційного менеджменту, стратегічного 

управління, управління персоналом; 

- показати вміння вступника використовувати придбані знання в практичній роботі; 

- показати здатність вступника: ставити проблеми й обґрунтовувати їх 

актуальність; формулювати суть, необхідність та функції менеджменту; працювати з 

літературними джерелами та фактичним матеріалом; аналізувати й оцінювати різні аспекти 

діяльності організацій з урахуванням світового досвіду; обґрунтовувати та узагальнювати 

власну думку. 

Додаткове вступне випробування базується на вимогах до знань та вмінь випускника 

ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 073 «Менеджмент» і включає зміст 

навчальних дисциплін: 

1. Менеджмент організацій. 

2. Управління змінами. 

3. Управління проєктами. 

4. Управління конфліктами. 

Організація додаткового вступного випробовування здійснюється відповідно до 

Положення про приймальну комісію Державного біотехнологічного університету 

 



ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

Місце і роль менеджменту в організації. Сутність управлінської праці і ознаки 

діяльності менеджера. Функції і роль менеджерів. Цілі, суб'єкт та об'єкт управління. 

Розвиток теорії та практики менеджменту, сучасні парадигми. Рівні та сфери менеджменту. 

Принципи та функції менеджменту. Функція планування та його види. Процес стратегічного 

планування. Мотивація та її основні компоненти. Змістовні та процесуальні теорії мотивації. 

Сутність, елементи та процес управлінського контролю, його різновиди. Етапи 

регулювання: зворотний зв'язок, оцінка виконання рішень, корегування рішень. 

Стратегічне управління підприємством на корпоративному рівні та на рівні бізнес- 

одиниці. Передумови для прийняття стратегічних рішень у процесі управління 

підприємством. Корпоративний, діловий, функціональний та операційний рівні стратегічних 

рішень. Характерні риси стратегій підприємства. Основні типи конкурентної переваги. 

Диверсифікація господарської діяльності підприємства. Особливості стратегічного аналізу 

підприємства. Методи та моделі для проведення стратегічної діагностики підприємства. 

Поняття «портфель підприємства» у стратегічному управлінні та мета його розробки. 

Сутність портфельної стратегії підприємства та її різновиди залежно від галузевої 

привабливості та організаційної сили підприємства. Стратегічна позиція підприємства та 

стратегічні зони господарювання (СЗГ): поняття та характеристика. Параметри, які 

характеризують стратегічну позицію підприємства та СЗГ. Ключові фактори успіху СЗГ: 

види та характеристика. Стратегічна сегментація ринку в процесі управління стратегічною 

позицією підприємства. Визначення реальної та потенційної ємності ринку. Привабливість 

СЗГ та її оцінювання. Стратегічна гнучкість (зовнішня та внутрішня) та синергізм СЗГ. 

Використання матриць «Бостонської консультаційної групи», «МакКінзі», «Shell» - DPM, 

моделі ADL та інших для оцінювання стратегічної позиції підприємства та визначення 

стратегічно перспективних для нього напрямків розвитку/дій на ринку. 

Загальне управління якістю (TQM). Система технічного забезпечення TQM. Система 

вдосконалення і розвитку принципів і змісту TQM. Побудова бізнес-процесів відповідно до 

TQM. 

 

2. УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ 

Поняття і складові змін в соціально-економічній системі. Впливові фактори. 

Класифікація змін в організації. 

Характеристика концепцій життєвого циклу в системі стратегічного управління 

організацією. Обґрунтування необхідних перетворень за моделлю організаційного розвитку 

Л.Грейнера Модель змін в управлінні організацією І.Адізеса «РАЕІ». 

Діагностика необхідності змін. VRIO-аналіз для стратегічно-важливих ресурсів. Аналіз 

ланцюга створення вартості. GAP – аналіз. Підготовка до змін. Стейкхолдери та учасники 

стратегічних змін. Основні навички і якісні характеристики членів команд. Мотивація до 

змін. Вимоги до структури організації у підготовці до змін. 

Класифікація стратегій здійснення змін. Теорія «Е» і теорія «О» здійснення змін. 

Стратегічний континуум. Процес здійснення змін в організації. Концепція Курта Левіна. 

Модель ADKAR. Модель проведення змін Джона Коттера. 

 



Зміни організаційної структури. Діагностика структурних проблем. Типи 

організаційних структур. Концепція реінжинірингу бізнес-системи. Сучасні напрямки 

розвитку організаційних структур. 

Зміни ресурсної бази. Сутність і види ресурсів і компетенцій організації. Аутсоринг як 

метод вдосконалення бізнес-системи. Умови та доцільність аутсорсингу. Аутстаффінг 

персоналу як метод управління ресурсною базою. 

Психологічний стан і адаптація працівників до змін. Управління опором змінам. 

Сутність опору змінам і його причини. Підходи до управління опором змінам. Визначення 

потенційно лояльних та резистентних працівників 

Зміна організаційної культури. Сутність та складові організаційної культури. 

Типологія організаційних культур. Реформування організаційної культури. Основні 

помилки. 

Закріплення проведених змін та подальший розвиток. Безперервні та дискретні 

зміни. 

 

3. УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ 

 

Поняття проєкту. Умови виникнення проектів. Класифікація проектів. Характеристика 

проектної діяльності. Середовище проєкту. Заінтересовані особи та учасники проєкту. 

Життєвий цикл проєкту. 

Проект як об’єкт управління. Функції проектного менеджменту. Методи в управлінні 

проектами. Процеси управління проектами. Міжнародні стандарти управління проектами. 

Сертифікація в галузі управління проектами. 

Базові засади створення організаційної структури проєкту. Основні форми проектних 

структур. Переваги і проблеми матричної структури. Внутрішні організаційні структури у 

великих проектах. 

Загальна характеристика і види сіткових графіків. Переваги і додаткові можливості 

сіткових графіків. Сіткове планування в умовах невизначеності Методи скорочення 

тривалості виконання проєкту. Календарне планування проектів. Бюджет проєкту. 

Процес управління вартістю проєкту. Елементи вартості проєкту. Чинники вартості 

проєкту. Показники оцінки вартості (витрат). Планування ресурсів проєкту. Методи 

моніторингу проєкту. Інструменти контролю проєкту. 

 

4. УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ 

 

Феномен «лідерство»: поняття й сутність. Функції лідера, його особистісні 

характеристики. Типи лідера та їх характеристика. 

Еволюція теорії лідерства. Персоналістичні теорії (теорії лідерських «якостей»); 

ситуаційні теорії; поведінкові теорії; ціннісні теорії. 

Імідж керівника-лідера та його складові. «Зовнішній» та «внутрішній» імідж 

керівника. Гендерні аспекти лідерства. Напрямки дослідження гендерних аспектів лідерства. 

Лідерство як груповий процес. Основні причини створення груп. Етапи розвитку 

групи. Класифікація груп за розміром, сферою діяльності, рівнем розвитку, метою 

існування, ступенем формалізації, періодом функціонування та ін. Групова поведінка. 

Сутність та специфіка процесу прийняття групового рішення. 

Визначення природи конфлікту у функціональній теорії, теорії соціальних груп, теорії 

конфліктного функціоналізму, когнітивній концепції, теорії поля, психоаналітичних 



уявленнях про природу індивіда. 

Рівні прояву конфліктів: емоційний, когнітивний, поведінковий, регулятивний, 

комунікативний. Структура конфлікту. Класифікація конфліктів: за джерелом виникнення, 

за змістом, значущістю, типом розв’язання, формою виявлення, типом структури стосунків, 

соціальним результатом, обсягом соціальної взаємодії тощо. 

Міжособистісні конфлікти як відображення суперечностей у стосунках. Стилі 

поведінки в конфліктній ситуації. Причини виникнення міжособистісних конфліктів. Стадії 

розв’язання міжособистісного конфлікту. Наслідки розв’язання міжособистісного 

конфлікту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

1. Зміст і види корпоративних стратегій. Матричні методи вибору корпоративних 

стратегій. 

2. Природа організаційних змін, різновиди нововведень. 

3. Розвиток теорії та практики менеджменту, сучасні парадигми. 

4. Соціальна відповідальність у менеджменті. 

5. Поняття і класифікація проектів. 

6. Життєвий цикл проєкту. 

7. Функції та методи проектного менеджменту. 

8. Міжнародні стандарти управління проектами. 

9. Основні форми проектних структур, їх переваги і обмеження. 

10. Календарне планування проектів. Бюджет проєкту. 

11. Процес управління вартістю проєкту. Показники оцінки вартості (витрат). 

12. Планування ресурсів проєкту. 

13. Поняття й сутність лідерства. 

14. Типи лідера та їх характеристика. 

15. Еволюція теорії лідерства. 

16. Імідж керівника-лідера та його складові. 

17. Лідерство як груповий процес. Сутність та специфіка процесу прийняття 

групового рішення. 

18. Природа та рівні прояву конфліктів. 

19. Конфліктні ситуації: різновиди та причини виникнення. 

20. Класифікація конфліктів в організації. 

21. Стилі поведінки в конфліктній ситуації. 

22. Причини виникнення міжособистісних конфліктів. 

23. Стадії розв’язання міжособистісного конфлікту. 

24. Дайте визначення поняттям «зміни», «стратегічні зміни», «управління 

змінами». 

25. Перелічіть фактори впливу на організацію, що спонукають до змін. 

26. Характеристика концепцій життєвого циклу в системі стратегічного управління 

організацією 

27. Модель організаційного розвитку Л. Грейнера 

28. Перелічіть основні стадії життєвого циклу за моделлю І.Адізеса «РАЕІ» 

29. Діагностика необхідності змін. Аналіз організаційних ресурсів 

30. Діагностика необхідності змін. Аналіз ланцюга створення вартості 

31. Діагностика необхідності змін. GAP - Аналіз 

32. Карта стейкхолдерів та поведінки з ними в залежності від можливостей та 

інтересу 

33. Основні групи, залучені до процесу змін 

34. Мотивація до змін 

35. Стратегії Змін типу "великого вибуху", «пробні дослідження» і «Паралельне 

впровадження»: характеристика, переваги і недоліки. 

36. Теорія «Е» і теорія «О» здійснення змін: характеристика, переваги і недоліки 

37. Концепція процесу здійснення змін Курта Левіна 

38. Модель ADKAR процесу здійснення змін 

39. Модель проведення змін Джона Коттера 

40. Вимоги до плану впровадження змін 



41. Проблеми організаційних структур 

42. Поняття і характеристика реінжинірингу 

43. Сучасні напрямки реорганізації та розвитку організаційних структур 

44. Поняття аутсорсингу, класифікація і типологія відносин. 

45. Методи прийняття рішень щодо застосування аутсорсингу бізнес-процесів. 

46. Поняття аутстаффінгу, його цілі і завдання: скорочення витрат, підбір і 

оптимізація кадрів 

47. Проблемні питання використання запозиченої праці 

48. Основні фази психологічного сприйняття змін. Основні дії менеджера в кожній 

фазі 

49. Сутність опору змінам і його причини 

50. Підходи до управління опором змінам 

51. Сутність та складові організаційної культури 

52. Реформування організаційної культури 

53. Дискретні та безперервні зміни 

54. Комбіновані стратегії диверсифікації, їх характеристика. 

55. Концепція інтернаціоналізації фірми і стратегічне управління. 

56. Аналіз факторів конкурентної переваги за М. Портером. 

57. Аналіз конкурентоспроможності фірми за Ж-Ж. Ламбертом. 

58. Методи аналізу конкурентних переваг (SWOP, GAP), порядок їх використання. 

59. Методи аналізу конкурентних переваг, порядок їх використання 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі 

наступних критеріїв:  

1. Правильність відповіді;  

2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;  

3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.  

Результати додаткового фахового вступного випробування оцінюються за 100 бальною 

шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою: 

Рівень 

підготовки 

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання Бал за 

100 

бальною 

шкалою 

1 2 3 

А Вступник володіє глибокими, міцними, узагальненими, дієвими 

знаннями предмету, виявляє неординарні творчі здібності, 

аргументовано застосовує отримані знання в нестандартних 

ситуаціях, може самостійно ставити та розв'язувати проблеми. 

Виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти 

рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками 

при виконанні практичних задач. 

90-100 

В Вступник продемонстрував в цілому високий рівень теоретичної 

підготовки згідно вимог, вміння застосовувати отриманні знання 

в процесі аналізу поставленої проблеми, логічно та послідовно 

викласти фактичний матеріал, робити порівняно аргументовані 

висновки; Виявляє вміння в цілому вірно обирати необхідні 

методи розв’язання проблем, правильно їх використовувати, 

досить коректно інтерпретувати отримані результати. 

82-89 

С Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю 

викладає його, припускаючи незначні неточності в доказах, 

трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними 

уміннями та навичками при виконанні практичних задач 

74-81 

D Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає 

неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у 

викладанні відповідей. При цьому нетривке володіння уміннями 

та навичками при виконанні практичних занять. 

64-73 

E Вступник продемонстрував певну теоретичну підготовку; виявив 

уміння проаналізувати поставлену проблему та більш-менш 

логічно та послідовно викласти фактичний матеріал, робити 

певні висновки на основі проведеного аналізу. 

60-63 

FX Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При 

цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці 

понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, 

не володіє основними уміннями та навичками при виконанні 

практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на 

контрольні запитання. Знання та уміння з програмного матеріалу 

практично відсутні. 

Менше 60 

Рівень підготовки FX є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування. 
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