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ВСТУП 

 

Програму складено з метою організації і проведення фахового випробування 

для вступу на програму підготовки доктора філософії галузі знань 07 «Управління 

та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». 

Мета вступного фахового випробування зі спеціальності 073 «Менеджмент» 

на освітньо-науковий рівень вищої освіти «доктор філософії» – оцінювання рівня 

знань, умінь і навичок вступників до аспірантури, виявлення схильності до само-

стійного ведення науково-дослідницької та пошуково-аналітичної роботи. 

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засво-

єння освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії вступників до аспі-

рантури повинні мати ступінь магістра (або освітньо-кваліфікаційний рівень спеці-

аліста) та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі загаль-

них нормативних («Філософія науки», «Методологія наукових досліджень», «IT у 

практиці наукових досліджень» тощо) та спеціалізованих фахових дисциплін. 

Вступник має володіти системою загальнонаукових та спеціальних методів, про-

фесійними методиками та технологіями, необхідними для забезпечення ефектив-

ного менеджменту на підприємствах. Обов’язковою умовою є вільне володіння 

державною мовою. 

Характеристика змісту програми. Програма вступного фахового випробу-

вання охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимоги до знань і 

вмінь особи, що бажає навчатись в аспірантурі ДВНЗ «ПДТУ» з метою здобуття 

освітньо-наукового рівня «доктор філософії» зі спеціальності 073 «Менеджмент». 

Програма має міжпредметний характер, охоплюючи ключові аспекти таких норма-

тивних дисциплін: «Менеджмент», «Стратегічне управління», «Проєктний мене-

джмент», «Фінансовий менеджмент», «Інноваційний менеджмент», «Інвестицій-

ний менеджмент». Модулі програми відповідають компетенціям, для виконання 

яких має бути підготовлений магістр (спеціаліст). Теоретичний зміст предметної 

області ґрунтується на поняттях, концепціях, принципах та їх використанні для ре-

алізації менеджменту на підприємствах. До комплексного фахового випробування 

увійшли такі дисципліни: менеджмент; стратегічне управління; проектний менедж-

мент; фінансовий менеджмент; інноваційний менеджмент, інвестиційний менедж-

мент. 

Організація вступного випробовування здійснюється згідно Правил прийому 

до Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний 

університет» для здобуття ступеня доктора філософії. 
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ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН 

 

МОДУЛЬ 1. МЕНЕДЖМЕНТ 

Місце і значення планування в циклі менеджменту. Основні елементи сис-

теми планування. Етапи процесу планування. Типи планів у організації: коротко- 

та довгострокові плани, завдання та орієнтири. Класифікація цілей організації. Ви-

моги до цілей в менеджменті. Сутність концепції управління за цілями (концепція 

МВО). Поняття стратегії та її елементи. Складові елементи місії організації. Осно-

вні методи аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища організації. Методи 

творчого пошуку альтернативних варіантів управлінських рішень. Інструменти 

оцінки стратегічних альтернатив. Використання методу «дерева рішень» для ви-

бору варіанту плану дій організації. Методи обґрунтування управлінських рішень 

в умовах невизначеності. 

Сутність функції «організовування» та її місце в системі управління. Основні 

складові організаційної діяльності. Організаційна структура як результат організа-

ційної діяльності. Вплив технології, розмірів організації, зовнішнього середовища 

та обраної стратегії на організаційну структуру. Сутнісна характеристика процесу 

організаційного проєктування. Поняття, принципи класифікації та базові схеми де-

партаменталізації. Поняття «делегування повноважень» і типи повноважень (лі-

нійні, штабні, функціональні). Співвідношення категорій «вплив», «влада», «по-

вноваження», «лідерство». Централізація і децентралізація. Поділ управлінської 

праці (сфери і рівні менеджменту). Діапазон контролю і фактори, що впливають на 

його величину. Характеристика основних типів організаційних структур управ-

ління: лінійної, функціональної, лінійно-функціональної, дивізіональної, матрич-

ної. Сфери застосування різних типів організаційних структур. 

Сутнісна характеристика «мотивування» як функції управління. Співвідно-

шення понять «потреби», «спонукання», «стимули», «мотивація». Види стимулів та 

їх характеристика. Модель процесу мотивації. Внутрішнє і зовнішнє винагоро-

дження. Класифікація потреб співробітників організації відповідно до теорій змісту 

мотивації. Метод збагачення праці і його застосування в практичній діяльності ор-

ганізації. 

Роль і місце контролю в системі управління. Етапи процесу контролю: вимі-

рювання процесів; порівняння реального виконання зі стандартами; оцінка та реа-

кція. Модель процесу контролю. Види управлінського контролю: попередній; по-

точний; завершальний. Класифікація інструментів управлінського контролю. Кон-

троль поведінки працівників: модель; методи оцінки реального виконання; прямий 

управлінський контроль; замінники прямого управлінського контролю. 
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Дисфункціональний ефект системи контролю та методи його подолання. 

Ефективність діяльності організації. Класифікація видів ефективності орга-

нізації: індивідуальна, групова, загальноорганізаційна. 

 

МОДУЛЬ 2. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ. 

Передумови формування системи стратегічного управління. Характеристика 

етапів еволюції стратегічного управління. Складові системи стратегічного управ-

ління. 

Мета діагностики факторів непрямого та прямого впливу зовнішнього сере-

довища. Методика проведення аналізу факторів зовнішнього середовища підпри-

ємства та визначення можливостей та загроз макросередовища підприємства. Ме-

тодика діагностики галузі. Методика проведення аналізу факторів внутрішнього 

середовища підприємства. Розробка профілю діяльності підприємства та профілю 

полярностей. Процес виявлення домінантних конкурентних переваг підприємства, 

його позиції на ринку та в конкурентній боротьбі, аналіз стану товарного (госпо-

дарського) портфелю. 

Роль, сутність, основні цілі стратегічного аналізу підприємства. Рівні страте-

гічного аналізу. Методи та інструменти стратегічного аналізу. Методика прове-

дення стратегічного аналізу. Особливості SWOT-аналізу як стратегічного інстру-

ментарію. Моніторинг в системі стратегічного планування. Генерування та аналіз 

стратегічних альтернатив як етап стратегічного планування. 

Мета та завдання формування стратегічного потенціалу підприємства. Скла-

дові стратегічного потенціалу підприємства. Багаторівнева структурна модель фо-

рмування стратегічного потенціалу підприємства. Етапи процесу формування стра-

тегічного потенціалу. Сукупність показників локальних потенціалів підприємства. 

Основні поняття конкурентоспроможності організації. Аналіз конкуренто-

спроможності компанії на основі визначення конкурентоспроможності товару. 

Оцінка конкурентної позиції організації методом конкурентних переваг. 

Класифікація стратегій. Зв’язок загальних стратегій із «життєвим циклом під-

приємства». Стратегічна піраміда (за А.А.Томпсоном та Дж.Стріклендом). Визна-

чення корпоративної стратегії диверсифікованої компанії. Визначення стратегії для 

вузькопрофільної компанії. Головні функціональні стратегії. Розподіл завдань з ро-

зробки стратегії за рівнями ієрархії. Взаємозв’язок місій, цілей і стратегій у піраміді 

створення стратегії. Базові стратегії розвитку бізнесу. Види конкурентних страте-

гій: стратегія лідерства за витратами, стратегія широкої диференціації, стратегія 

оптимальних витрат, стратегія ринкової ніші, стратегія упередження. Алгоритм 

здійснення стратегічного вибору підприємства. 
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Сутність аналізу портфеля бізнесів та його основні етапи. Матриця Бостон-

ської консультаційної групи «зростання – частка ринку». Матриця «привабливість 

– конкурентоспроможність» («McKincey» – «GeneralЕlectric»). Модель портфель-

ного аналізу методом «Shell» – DРМ. Матриця фірми Arthur D. Little (ADL/LC). 

Матриця Ансофа та трьохмірна схема Абеля. Діловий комплексний аналіз (PIMS). 

Бенчмаркінг: сутність, еволюція, принципи, різновиди. Порівняння бенчма-

ркінгу та конкурентного аналізу. Розробка стратегії організації з використанням 

бенчмаркінгового підходу. Послідовність впровадження бенчмаркінгу. Система 

бенчмаркінгу в організації. 

Роль та значення стадії реалізації в процесі стратегічного управління. Стра-

тегічне планування. Корпоративна культура і її роль у реалізації стратегії. Страте-

гічне лідерство та подолання опору змінам. Відділ стратегічного розвитку підпри-

ємства: мета, задачі, призначення. Стратегічний контроль. Стандарти виконання 

конкурентної стратегії. Порівняльна характеристика стратегічного та оперативного 

контролінгу. 

 

МОДУЛЬ 3. ПРОЄКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Функції та процеси проєктного менеджменту. Піраміда проєктного менедж-

менту: механізми, інструменти, методи, засоби, функції. Модель управління проє-

ктами як поєднання основних функцій проєктного менеджменту та інструментів їх 

реалізації. Основні риси проєкту. Види проєктів, їх характеристика. Учасники 

проєкту. Фази життєвого циклу проєкту. 

Організація системи управління проєктами. Основні різновиди організацій-

них структур управління проєктами: переваги та проблеми використання. Техно-

логія проєктування організації в системі управління проєктами. Проєктування ор-

ганізаційної структури управління проєктами. 

Сутність, мета та завдання ініціалізації проєкту. Структура та зміст проєкт-

ного завдання. Роль учасників розробки проєктного завдання. 

Мета та функції проєктного планування. Характеристика робіт з планування 

проєкту. Вимоги до послідовності виконання робіт з планування проєкту. Органі-

зація планування. Методологія «витрати-час-ресурси» (СТR), проєкти у контрольо-

ваному середовищі (PRINCE). 

Компонента структуризації проєкту. Методологія структуризації, її характе-

ристика і значення. Підсистеми робочої структури: кінцеві результати, субпроєкти, 

робочі модулі, робочі елементи; їх характеристика. Основні ознаки робочого па-

кета як найнижчого рівня робочої структури. Створення двоспрямованої структури 

проєкту на основі поєднання робочої та внутрішньої організаційної структури 
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проєкту. Структуризація затрат. Поєднання робочої, організаційної і затратної 

структури у трьоспрямованій структурі проєкту. Розробка матриці відповідально-

сті. Кодування робіт. СТR – словник для середніх та великих проєктів на підприєм-

стві. 

Планування послідовності робіт. Методи календарного планування. Сітьові 

графіки: основна мета та завдання розробки. Основні принципи побудови та від-

мінності стрілчастих графіків (АДМ) та графіків передування (РДМ). Оцінювання 

тривалості робіт (проекту). Моделювання тривалості робіт. Методологія календар-

ного планування проєктів. 

Характеристика ресурсів проєкту. Особливості планування людських ресур-

сів. Ресурсні гістограми: сутність, алгоритм побудови, згладжування ресурсних гі-

стограм за умов нестачі ресурсів. Система вимог до джерел забезпечення проєкту. 

Адміністрування контрактів. План залучення капіталу (джерела фінансування 

проєкту). Планування проєктних завдань. Види витрат по проєкту, методика їх об-

числення. Особливості планування витрат у часі. Підходи до скорочення тривало-

сті проєкту з урахуванням витрат по роботах. 

Інструментарій контролювання проєктів. Контролювання виконання кален-

дарних планів та бюджетів підрозділів. Звітність у системі контролю: завдання, 

принципи побудови, форма подання. Вимірювання та аналіз показників виконання 

проєкту. Оцінювання ходу виконання проєкту на основі методу скоригованого бю-

джету. Види проєктних змін та їх вплив на проєкт та проєктну команду. Процедура 

внесення змін до проєкту. Оцінювання результатів внесення змін. Основні роботи 

на етапі завершення проєкту. Передача продукту проєкту замовнику/споживачу. 

Зміст та призначення заключного внутрішнього звіту. Розпуск проєктної команди. 

Сутність та види проєктних ризиків. Причини виникнення та наслідки проє-

ктних ризиків. Якісний та кількісний аналіз ризиків проєктів. Ранжування ризиків. 

Можливі стратегії поведінки компанії щодо ризиків: стратегія усунення ризиків, 

стратегія розподілу ризиків, стратегія зменшення ризиків, стратегія сприйняття ри-

зиків. Формування програм реагування на ризик. 

Основні сфери та напрями управління персоналом у проєктах. Вимоги щодо 

проєктного менеджера. Ознаки ефективного проєктного менеджера. Формування 

команди проєкту. Стадії розвитку команди та специфіка управління на кожній ста-

дії. Стратегії запобігання конфліктів. Організаційна культура проєкту. 

 

МОДУЛЬ 4. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Мета короткострокового та довгострокового фінансування діяльності підп-

риємства. Ринки довгострокових та короткострокових капіталів. Процедура вибору 
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найбільш прийнятного джерела фінансування. Внутрішні та зовнішні джерела фі-

нансування підприємства. 

Операційна та фінансова діяльність підприємства. Управління прибутком від 

операційної і фінансової діяльності. Механізм та управління формуванням прибу-

тку та витрат підприємства. Планування прибутку й рентабельності. Платежі з при-

бутку та оподаткування прибутку підприємства. Використання прибутку та управ-

ління розподілом прибутку. 

Класифікація фондових ринків. Ринок власного і позикового капіталу, а та-

кож гібридних інструментів. Первинний і вторинний фондовий ринок. Основні ін-

дикатори фінансового ринку. Показники ринків облігацій та діяльність кредитних 

рейтингових агентств. Діяльність фондів взаємного інвестування. 

Вартість капіталу як міра прибутковості. Визначення середньозваженої і гра-

ничної вартості капіталу та їх роль в оцінці ефективності інвестицій. Управління 

структурою капіталу підприємства. Фінансовий, виробничий та фінансово-вироб-

ничий леверидж. Вплив структури капіталу на вартість фірми, доход на акцію. Вза-

ємозв’язок між структурою капіталу та середньозваженою вартістю капіталу підп-

риємства. 

Фінансове планування на підприємстві: зміст і завдання. Оперативне, пото-

чне, стратегічне фінансове планування. Бюджетування в системі фінансового пла-

нування. Операційний бюджет підприємства. 

Прогнозування фінансової діяльності фірми: прогноз обсягів продажу, метод 

проєктованого фінансового звіту. Фінансове планування як процес оцінки фінансо-

вих ресурсів, необхідних для продовження операцій компанії і своєчасного визна-

чення методів фінансування. Методи визначення фінансових потреб: метод відсо-

тка від товарообігу, метод балансу грошових надходжень, метод обліку обіговості 

коштів. 

Суть, призначення і структура активів підприємства. Політика управління 

оборотним капіталом та короткостроковий кредит. 

Управління грошовою готівкою компанії. Методи управління та контролю за 

грошовими операціями. Менеджмент дебіторської заборгованості. Здійснення ко-

нтролю за фінансовим станом дебіторських заборгованостей. Термін заборговано-

сті з продажу. Класифікація надходжень. Ефективне здійснення кредитної політики 

та застосування стандартів кредитоздатності. Менеджмент товарно-матеріальних 

запасів та визначення оптимальних розмірів замовлень. 

Поняття банкрутства, групи зобов’язань підприємства перед фіскальною си-

стемою, фінансово-кредитною системою, перед кредиторами, акціонерами та пра-

цівниками підприємства. Встановлення ознак банкрутства підприємства та 
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застосування «Z- рахунку» Альтмана для прогнозу краху. Заходи щодо запобігання 

банкрутству: тактичні, стратегічні. Реорганізаційні процедури регулювання кризо-

вого стану підприємств: санація, зовнішнє управління майном боржника. Ліквіда-

ційні процедури підприємства-боржника. 

 

МОДУЛЬ 5. ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Зміст понять «новація» та «інновація»: відмінність й взаємозв’язок. Сутність 

та види інноваційної діяльності організації. Структура інноваційного процесу: ос-

новні етапи та види діяльності. Моделі інноваційного процесу. Сутність, цілі, за-

вдання та принципи інноваційного менеджменту. Система управління інноваціями: 

суб’єкт, об’єкт управління, механізм управління. Функції та методи інноваційного 

менеджменту. 

Сутність, мета та принципи державної інноваційної політики. Прямі та не-

прямі методи державної підтримки інноваційного підприємництва в Україні. Дер-

жавні пріоритети у сфері науки та технологій. Джерела фінансування інноваційної 

діяльності підприємств в Україні (власні, залучені, позикові), види фінансування 

інноваційної діяльності. Організаційні форми забезпечення розвитку інноваційних 

процесів (технопарки, технополіси, бізнес-інкубатори, венчурні та консультативні 

фірми та ін.). 

Галузеві міжфірмові дослідницькі інститути, науково-технічні альянси, кон-

сорціуми та спільні підприємства як форми співробітництва між фірмами в іннова-

ційній діяльності. 

Поняття інноваційного потенціалу підприємства, його складові та методи 

оцінки. Маркетинг як основа ефективного впровадження продуктових інновацій. 

Загальна схема управління маркетингом. Зміст та маркетингова суть аналізу 

ринкових можливостей, вибору цільових ринків, комплексу маркетингу, організа-

ції та контролю маркетингової діяльності. Концепції управління маркетингом, їх 

суть, обґрунтування доцільності, недоліки. Поняття про маркетингове середовище. 

Суть маркетингової інформаційної системи та характеристика її складових. 

Процес маркетингового дослідження в інноваційному менеджменті. Визна-

чення, аналіз та прогнозування ринку. Суть теорії сегментації ринку. Вибір ринко-

вої стратегії. Поняття про конкурентні переваги. Аналіз конкурентного середо-

вища в інноваційному менеджменті. Сучасний підхід до вибору конкурентних 

стратегій. Модель поведінки покупців на споживчому ринку: блоки та складові мо-

делі, логіка побудови. Характеристики, що визначають поведінку покупця на ри-

нку. Схема процесу прийняття рішення про купівлю.  

Процес упровадження інновацій в організації. Стратегічне та тактичне 
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планування інноваційної діяльності. Зміст та типи інноваційних стратегій, умови 

та наслідки їх реалізації. Організаційні структури управління НДДКР на підприєм-

стві. Основні методи організації інноваційного процесу на підприємстві. Послідо-

вна, паралельна та інтегральна організація робіт, їх переваги та недоліки. Система 

мотивації інноваційної діяльності в організації. Методи стимулювання творчої ак-

тивності персоналу. Визначення причин та засобів подолання опору впровадженню 

інновацій в організації. 

Поняття ефективності та види ефектів інновацій. Система показників для оці-

нки інноваційної діяльності підприємства. Методи оцінки економічної ефективно-

сті та соціальних наслідків упровадження інновацій. Сутність інноваційного прое-

кту, його види та основні методи оцінки ефективності. Визначення показників ефе-

ктивності інноваційного проекту: чиста поточна вартість (NPV), період окупності 

(Ток), індекс доходності (ІD), середньорічна рентабельність (CP). 

 

МОДУЛЬ 6. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Економічна сутність інвестицій та інвестиційної діяльності підприємства, 

форми їх здійснення. поняття інвестиційної діяльності та її особливості. Форми 

державного регулювання інвестиційної діяльності та її особливості. Форми держа-

вного регулювання інвестиційної діяльності підприємства, їх особливості в Україні 

на сучасному етапі. Сутність інвестиційного менеджменту, його місце в системі за-

гального менеджменту підприємства. Мета, основні завдання і функції інвестицій-

ного менеджменту. 

Система організаційного забезпечення інвестиційного менеджменту. Сис-

тема інформаційного забезпечення інвестиційного менеджменту. Системи і методи 

інвестиційного аналізу. Системи і методи інвестиційного планування. Системи і 

методи інвестиційного контролю. Методичний інструментарій оцінки в інвестицій-

них розрахунках вартості грошей у часі.  Методичний інструментарій врахування 

фактора інфляцій в інвестиційних розрахунках. Методичний інструментарій враху-

вання в інвестиційних розрахунках фактора ризику. Методичний інструментарій 

врахування в інвестиційних розрахунках фактора ліквідності. Моделі формування 

та оцінки необхідного рівня доходу від інвестицій. 

Поняття інвестиційного ринку, класифікація і характеристика видів, його 

складові, учасники та основні опера на інвестиційному ринку. Кон'юнктура інвес-

тиційного ринку і методи дослідження. Поняття інвестиційної привабливості галу-

зей економік: методичні засади її дослідження. Поняття інвестиційної привабливо-

сті регіонів і методи засади її дослідження. Поняття інвестиційної привабливості під-

приємств, інструменти її оцінки і дослідження. 
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Інвестиційна стратегія підприємства та її роль у забезпеченні розвитку підп-

риємства. Принципи і методи розробки інвестиційної стратегії підприємства. Фор-

мування стратегічних цілей підприємства. Прийняття стратегічних інвестиційних  

рішень: основні напрями і моделі. Критерії і методи оцінки результативності роз-

робленої інвестиційної стратегії. 

Поняття   інвестиційних   ресурсів   підприємства:   класифікація, форми за-

лучення. Політика   формування   інвестиційних   ресурсів   підприємства: основні 

завдання та етапи розробки. Сучасні методи  фінансування інвестиційних проєктів 

і програм підприємства. Вартість інвестиційних ресурсів: поняття і методи оцінки. 

Розподіл коштів при фінансуванні інвестицій. 

Основні форми реального інвестування, обґрунтування їх вибору. Управ-

ління реальними  інвестиціями: зміст, порядок здійснення. Управління  розробкою  

інвестиційних  проєктів.   Бізнес-план реального інвестиційного проєкту, методичні 

засади його розробки.  Бюджет реального інвестиційного проєкту та його види. Ко-

нтроль реалізації інвестиційного проєкту, критерії її припинення. 

Методи обґрунтування відбору інвестиційних проєктів і критеріями ефекти-

вності. Правила  прийняття рішень з відбору незалежних альтернативних інвести-

ційних проєктів. Методичні підходи до обґрунтування рішень щодо замш капіталь-

них активів і зв'язку з вибором «покупка фінансовий лізинг». Прийняття рішень 

щодо вибору і реалізації інвестиційних проектів в операційні активи в умовах не-

визначеності і ризику. 

Поняття програми реальних інвестицій та принципи її формування. Методи-

чні  підходи до  відбору реальних  інвестиційних проєктів. Оптимізація програми 

реальних інвестицій.  

Поняття інноваційних інвестицій підприємства, характеристика їх основних 

форм. Управління інноваційними інвестиціями підприємства як інструмент реалі-

зації інноваційної стратегії. Правила прийняття рішень при інноваційному інвесту-

ванні. Особливості фінансування інноваційних інвестицій підприємства. 

Характеристика  основних форм фінансових інвестицій підприємства, осно-

вні цілі та умови здійснення. Методичні засади управління фінансовими інвестиці-

ями підприємства. Принципи і методи оцінки інвестиційної привабливості фінан-

сових інструментів. 

Інвестиційний фінансовий портфель: поняття, основні типи та їх характерис-

тика. Управління формуванням портфеля фінансових інвестицій підприємства. 

Принципи і параметри оперативного управління портфелем фінансових інвестицій 

підприємства. 
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