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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 наказу Міністерства освіти і науки України від 13.10.2021 р. № 1098 «Умови 

прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році», Правил прийому до 

аспірантури та докторантури Державного біотехнологічного університету. 

Освітньо-наукову 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 вступного випробування для участі в конкурсі щодо зарахування на 

навчання за ступенем вищої освіти «доктор філософії» за спеціальністю 073 

"Менеджмент" має за мету перевірку здатності вступника: 

- показати знання із загальних основ менеджменту, теорії організацій, 

стратегічного управління, управління персоналом та операційний менеджмент; 

- показати вміння використовувати придбані знання в практичній роботі; 

- ставити проблеми й обґрунтовувати їх актуальність; формулювати суть, 

необхідність і сфери реалізації функцій менеджменту; працювати з літературними 

джерелами та фактичним матеріалом; аналізувати й оцінювати різні аспекти діяльності 

організацій з урахуванням світового досвіду; обґрунтовувати та узагальнювати власну 

думку. 

Вступне випробування базується на вимогах до результатів навчання випускника 

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

освітніх компонентів: 

1. Теорія організації 

2. Операційний менеджмент 

3. Управління персоналом 

4. Стратегічне управління 

Організація вступного випробовування здійснюється відповідно до Положення про 

приймальну комісію Державного біотехнологічного університету. 
 






































































