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1. Загальні положення

Комплексний вступний іспит до аспірантури зі спеціальності 073 
Менеджмент передбачає перевірку знань сучасних управлінських теорій, 
закономірностей динамічного розвитку, термінології сучасної управлінської, 
особливостей розвитку менеджменту та уміння використовувати теоретичні 
знання для розв’язання дослідницьких та практичних завдань у різних умовах.

Програму для складання вступного іспиту зі спеціальності 073 
Менеджмент галузі 07 Управління та адміністрування, розроблено відповідно 
до Правил прийому в ОНУ імені 1.1. Мечникова, стандарту вищої освіти 
магістра з відповідної спеціальності з урахуванням вимог до знань та вмінь, які 
необхідні для опанування відповідної освітньо-наукової програми на третьому 
(освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

Мета вступного іспиту -  виявлення рівня теоретичних знань вступників, 
наявності практичних навичок, уміння аналізувати управлінські процеси, 
робити узагальнення та проводити порівняльний аналіз.

Вимоги до рівня підготовленості вступників. Вступники до аспірантури 
повинні мати відповідний рівень теоретичної і практичної підготовки, який 
надає можливість оволодіти знаннями, набути умінь та навичок проведення 
наукових досліджень, необхідних для здобуття наукового ступеня доктор 
філософії із спеціальності 073 Менеджмент.

Вступник до аспірантури із спеціальності 073 Менеджмент має 
продемонструвати високий рівень теоретичної та практичної підготовки, знання 
з менеджменту, глибоке розуміння управлінських процесів, а також уміння 
застосовувати свої знання для вирішення науково-дослідницьких та прикладних 
завдань.

Вступний іспит проводиться в усній формі та/або з використанням 
тестових технологій.

Рекомендований список літератури для самостійного опрацювання носить 
орієнтовний характер і не виключає власних ініціатив абітурієнтів у доборі та 
використанні джерел.
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1. Сутність менеджменту і процесу управлінської праці.
2. Базові умови якості процесу управління діловою організацією.
3. Історичні передумови формування системи менеджменту.
4. Структура базових елементів сучасної системи менеджменту.
5. Функціональна характеристика процесу управління.
6. Поняття і загальна класифікація методів менеджменту.
7. Структурне та організаційне проектування.
8. Сполучні процеси системи менеджменту.
9. Керівництво діяльністю персоналу організації (базова складова).
10.Управління системою маркетингу організації (зовнішня складова).
11 .Управління технологічними системами організації (технологічна 

складова).
12.Концепція пріоритетів менеджменту в процесі інноваційного розвитку 

суспільства.
13.Історія розвитку науки менеджменту.
14.Ринкова система господарювання як адекватна середовище для 

формування науки менеджменту.
15.Формування сучасної структури ринку і нові напрямки розвитку науки 

менеджменту.
16.Постіндустріальні тенденції розвитку сучасної економіки.
17.Формально-аналітичний стиль підготовки кадрів менеджменту.
18.Системні методи організації управлінського процесу.
19.Інноваційні технології підготовки управлінського персоналу.
20.Принципи професійного управлінської освіти.
21.Професіоналізація управлінської діяльності як процес.
22. Сутність, передумови та фактори формування підприємницької та 

інноваційної економіки.
23.Становлення інноваційного менеджменту.
24.Поняття і характеристика інноваційного циклу.
25.Менеджмент як виконавське мистецтво.
26.Розвиток людського фактору в менеджменті.
27.Культура і національна традиція менеджменту.
28. Формування та розвиток професійної системи менеджменту.
29.Управлінська парадигма постіндустріального суспільства і 

трансформація професійних особливостей менеджменту.
30.Формування та спеціалізація науково-дослідної бази менеджменту.
3 1 .Трансформація процесу професіоналізації менеджменту.
32.Наукові та практичні фактори розвитку процесу професіоналізації 

менеджменту.
33. Концепція професійної управлінської освіти та професійної 

підготовки управлінських кадрів.
34.Безперервність системи професійної підготовки менеджерів протягом



всієї управлінської кар’єри.
З 5. Інноваційний вектор професійної підготовки управлінського

персоналу. Розвиток інноваційних технологій я результат ефективності 
управлінської науки.

З 6.Класифікація та спеціалізація технологій підготовки кадрів
менеджменту. Вивчення та структуризація управлінського процесу. 
Зв'язок науки та практики менеджменту.

З 7.Характеристика етапів взаємодії науки і практики менеджменту.
38.Роль управлінського консалтингу в розвитку інноваційних технологій 

професійної підготовки управлінського персоналу.
39.Теоретичні засади оцінки професійної діяльності управлінського 

персоналу.
40. Розвиток сучасних моделей оцінювання професійної діяльності 

управлінського персоналу.
41. Системний аналіз професійної діяльності управлінського персоналу.
42.Інформаційні засади формування механізму оцінювання професійної

діяльності управлінського персоналу.
43.Методичні засади формування механізму оцінювання професійної 

діяльності управлінського персоналу.
44.Система критеріїв та показників оцінювання ефективності професійної 

діяльності управлінського персоналу.
45. Організаційне забезпечення механізму оцінювання професійної 

діяльності управлінського персоналу на підприємстві.
46.Процедура оцінювання ефективності професійної діяльності 

управлінського персоналу.
47. Формування механізму професіоналізації управлінської діяльності.
48.Структурні елементи механізму та їх характеристика.
49.Мотивація процесів дії та розвитку механізму професіоналізації 

менеджменту.
50.Фактори і тенденції стримування процесів професіоналізації.
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3. Критерії оцінювання знань

Оцінювання знань вступників до аспірантури із спеціальності 073 
Менеджмент виставляється відповідно до основних критеріїв та показників 
рівня знань.

Згідно з Правилами прийому до аспірантури, результати складання 
вступних іспитів оцінюються за 100-бальною шкалою:

^  0-59 балів - незадовільно;
^  6 0 -7 4  бали - задовільно;
^  75-89 балів - добре;
^  90-100 балів - відмінно

Знання вступників оцінюються за такими критеріями:
«Відмінно» -  вступник твердо засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і 

всебічно знає зміст програми, основні положення наукових першоджерел та 
рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно 
використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, 
висловлює своє становлення до тих чи інших проблем, демонструє високий 
рівень засвоєння практичних навичок.

«Добре» -  вступник добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє 
основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, 
аргументовано викладає його; має практичні навички, висловлює свої 
міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається певних 
неточностей і помилок у логіці викладу теоретичного змісту або при аналізі 
практичного.

«Задовільно» -  вступник в основному опанував теоретичні знання 
програми, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але 
непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають 
невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання 
практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти 
та явища, пов’язувати їх із майбутньою діяльністю.

«Незадовільно» -  вступник не опанував навчальний матеріал дисципліни, 
не знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та 
рекомендованій літературі; відсутнє наукове мислення, практичні навички не

Сума балів Оцінка ЕСТЗ Оцінка за національною шкалою
90-100 А відмінно
85-89 В добре
75-84 с
70-74 и задовільно
60-69 Е

35-59 ЕХ
незадовільно

1-34 Р



4. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Нормативні акти:

1. Господарсикий кодекс України від 16.01.2003 р. №2 436-ІУ (із змін., у 
редакції від 08.12.2020 р.). ИНЕ : Ьпр : // гакоп2.гасіа.§оу.иа / 1а\уз / зкош / 436 15

2. М и т н и й  кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-УІ (із змін.; у 
редакції від 04.07.2020 р.). ІЖЬ : Ьпр : // гакоп .гас1а.£О У .иа / 1а\уз / зЬо\у / 4495 17

3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-УІ (із змін., у 
редакції від 23.11.2020 р.). ИРЬ : Ь и р ://2 а к о п 4 .га с Іа . £ОУ.иа/1а\уз/з1іо\у/2755-17.

4. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності України : Закон 
України від 08.09.2011 р. № 3715-УІ. Урядовий кур’єр. 2003. № 32. С. 1-4 (із 
змін.; у редакції від 05.12.2012 р.).

5. Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 р. № 40- IV. 
Урядовий кур ’єр. 2002. № 143. С. 1-7 (із змін.; у редакції від 05.12.2012 р.).

6. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18.09.1991 № 1560- 
XII (із змін.; у редакції від 09.11.2013) ІЖБ : Ьир://гакоп2. 
гасіа.§оу.иа/1а\У5/зЬо\у/1560-12.

7. Стратегія сталого розвитку «Україна-2020». Урядовий кур’єр. 2015. № 
6. С. 8

Основна література
1. Адізес Іцхак. Ідеальний керівник. Чому ним неможливо стати / пер. з 

англ. Софія Опацька. -К .:  Наш формат, 2017. -2 7 7  с.
2. Армстронг М. Менеджмент: методьі и приемьі: Пер. с 3-го англ. Изд. -  

К.: Знания-Прес, 2006. -  876 с. -  (Европейский менеджмент).
3. Введение в менеджмент: Учебное пособие. -  2-е изд., доп. / С.Д. 

Резник, И.А. Игошина // Под ред. д-ра зкон. наук, проф. С.Д. Резника. -  М.: 
ИНФРА-М, 2012. -  416 с. -  ( Менеджмент в вьісшей школе).

4. Джей Рос, Темплар Ричард. Знциклопедия менеджера: Алгоритми 
зффективной работьі / Пер. с англ. -  Альпина Бизнес Букс, 2004. -  678 с.

5. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. СПб: Издательство 
«Питер», 1999. -  560 с. -  (Серия «Теория и практика менеджмента».

6. Друкер, Питер, Ф. Знциклопедия менеджментам Пер. с англ. -  М.: 
ООО «И.Д. Вильямс», 2006. -4 3 2  с.

7. Друкер, П. Зффективньїй руководитель / Питер Друкер; пер. с англ. О. 
Чернявской. -  4-е изд. -  М.: Манн, Иванов и Фарбер; Зксмо, 2014. -  240 с.

8. Друкер, Питер, Ф. Менеджмент: задачи, обязанности и практика. : 
Пер. с англ. -  М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2008. -  992 с.

9. Здерсхейм 3. Лучшие идеи Питера Друкера / Пер. с англ. под ред.
А.А. Чернова. -  СПб.: Питер, 2008. -  384 с. ( Серия «Теория менеджмента»).

10. Каммингс С. Реконструкция стратегии / Пер. с англ. — X.: Изд-во 
Гуманитарньїй центр, 2010. -  560 с.
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П .К анке В.А. Философия менеджмента: учебник / В.А. Канке. -  М.: 

КНОРУС, 2010 .-392  с.
12. Коротков З.М. Менеджмент: учебник / З.М. Коротков. -  М.: 

Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2010. -  640 с.
13. Креймс Д. Думай как Друкер / Д. Креймс; пер. с англ. О.Г. Белошеев. 

-  Минск.: «Попурри», 2009. -  384 с.
14. Кузнєцов Е.А. Методологія професіоналізації управлінської 

діяльності в Україні. Монографія / Е.А. Кузнєцов. -  Херсон: ОЛДІ ПЛЮС, 
2017. -382 с.

15. Лапьігин Ю.Н. Теория менеджмента: учеб. Пособие / Ю.Н. Лапьігин. -  
М.: Рид Групп, 201 1. -  336 с.

16. Лоранж Питер. Новьій взгляд на управленческое образование: задачи 
руководителей / Пер. с англ. -  М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004. -  400 с.

17. Малик Ф. Управлять, работать, жить / Фредмунд Малик; пер. с нем. -  
М.: Издательство «Добрая книга», 2008. -  472 с.

18. Маслоу А. Маслоу о менеджменте /Пер. с англ. -  СПб.: Питер, 2003. -
416 с.

19. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основьі менеджмента: Пер. с 
англ. -  М.: «Дело», 1992. -  702 с.

20. Мильнер Б.З. Теория организаций. -  М.: ИНФРА-М, 1998. -  336 с.
21. Минцберг Генри. Требуются управленцьі, а не випускники МВА. 

Жесткий взгляд на мягкую практику управлення и систему подготовки 
менеджеров / Пер. с англ. -  М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. -  544 с.

22. Райченко А.В. Общий менеджмент: Учебник.-М.: ИНФРА-М, 2005. -
384 с.

23. Робинс, Стивен, П., Коултер, Мзри. Менеджмент, 6-е издание.: Пер. с 
англ. -  М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. -  880 с.

24. Сісодіа Раджендра С., Вольф Девід Б., Шет Джагдіш Н. Фірми, що 
несуть любов. Як компаніям зі світовим ім’ям вдається завойовувати серця 
людей / Пер. з англ.: За наук. ред. канд. економ, наук І.В. Тараненко. -  Дніпро: 
Баланс Бізнес Букс, 2017 .-336  с.

25. Хзмел Гари при участии Билла Брина. Будущее менеджмента / Пер. с 
англ. -  М.: ВезШизіпеззВоокз. -  2013. -  276 с.

Додаткова література

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е 
изд. / Пер. с англ. под ред. С.К. Мордовина. -  СПб.: Питер, 2004. -  832 
с.

2. Бажин И.И. Информационньїе системьі менеджмента.Новая зра 
управления. -  М.: ГУ-ВШМ, 2000. -  688 с.

3. Гріффітс Алан, Уолл Стюарт. Економіка для бізнесу та менеджменту / 
Пер. з англ. -  Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2007. -  944 с.

4. Ибарра, Зрминия. Действуй как лидер, думай как лидер / Зрминия 
Ибарра; [пер. с англ. М. Королева]. -  Москва: Издательство «З», 2017. -  192 с.
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5. Кейс, Стив. Третья водна интернета: какими качествами должен 

обладать предприниматель будущего / Стив Кейс; [пер. с англ. В. Сокова]. -  
Москва: Зксмо, 2017. -  192 с.

6. Коротков З.М. Исследование систем управления / З.М. Коротковю -  
М.: ООО Издательско-консалтинговая компания «ДеКА», 2000. -  288 с.

7. Кузнєцов Е.А., Кузнєцова З.В. Актуалізація принципів управлінського 
конституціоналізму професійної системи менеджменту. Розділ 14 // Актуальні 
проблеми економіки і менеджменту: теорія, інновації та сучасна практика. 
Монографія, книга пята / [за ред. д.е.н., проф. Кузнєцов Е.А.], - Херсон: ОЛДІ- 
ПЛЮС, 2 017 .-364  с.

8. Кузнєцов Е.А. Принципи демократичної меритократії професійної 
системи менеджменту / Ринкова економіка: сучасна теорія і практика 
управління. Т. 16, Вип. З (37): збірка наукових праць. -  Одеса: Одеський 
національний університет імені І.І. Мечникова, 2017. -  С. 9-19.

9. Управление человеческими ресурсами / Под ред. М. Пула, М. 
Уорнера. -  СПб.: Питер, 2002. -  1200 с.

10. Ферр, Натан. Создавая инновации. Креативньїе методьі от №ії1іх, 
Атахоп, Ооо§1 / Натан Ферр, Джефф Даер, Клейтон М. Кристенсен: пер. с англ. 
И Савиной. -  Москва: Зксмо, 2017. -  304 с.

11.Фергюсон Н. Глобальний занепад. Як помирають інститути та 
економіки. К.: Наш Формат 2020. 144 с.

Інформаційні ресурси:
1. Верховна Рада України
2. Урядовий портал
3. Міністерство фінансів України
4. Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України
5. Рахункова палата України

6. Аудиторська палата України
7. Національний банк України
8. Державна служба статистики України
9. Державна фіскальна служба України
10. Державна казначейська служба 

України
11 .Державна служба фінансового 

моніторингу України
12. Державна аудиторська служба України
13.Державна регуляторна служба України 
14.Інформаційний бізнес портал ЛІГА
15.Баланс

Ь и р ://\у \у \у .г а с Іа .§ о у .и а
Ь и р  ://\у \у \у  . к т и . £ 0  V. и а /с о п їг о ї/и к
Ь и р : / / \у \у \у .т іп Г т .§ о у .и а

Ьир:/Лу\у\у.те.£ОУ.иа/?1ап£=ик-1]А

Ьцр://\у\у\у.ас-
г а < іа .§ о у .и а /с о п їг о 1 /т а іп /и к /іп с Іе х
Ь и р : / / а р и .с о т .и а
Ь П р5 ://\у \у \у .Ь ап к .£О У .и а
Ь и р :// \у\у\у . икгзіаі. § о у  . иа
Ь п р ://5 Їз .£ О У .и а
Ьир://\у\у\у.Ц'еазигу.§оу.иа/таіп/ик/іп
б е х
Ь и р :/ / \у \у \у .з б к т .§ о у .и а / іп б е х .р Ь р ? 1 а п
£=ик
Ьир :/Лу\у\у . бкгз. §оу . иа/кги/ик/і пбех 
Ьир://\у\у\у . бгз. §о у . иа 
Ьир://\у\у\у.1і§а.кіеу.иа 
Ьир://\у\у\у.Ьа1апсе.с1р.иа



16.Бізнес
17.Дебет-Кредит
18.Національна бібліотека України імені 

В.І. Вернадського
19.Національна парламентська бібліотека 

України
20.Одеська національна наукова 

бібліотека імені М. Горького 
21 .Електронна бібліотека ОНПУ

Ьцр://\у\у\у.Ьи5Іпе53.кіеу.иа 
Ьир: /Лу\у\у . сккі. с о т . и а 
Ьир://\у\у\у.пЬиу.§оу.иа

Ьир://\у\у\у.пр1и.кіеу.иа

Ьир://\у\у\у.обпЬ.обезза.иа

Ьир://1іЬгагу.ори.иа

В. о. декана економіко-правового 
факультету, к.ю.н., професор Л. М. Токарчук


