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П Р О Г Р А М А 

вступного іспиту в аспірантуру із спеціальності 073 Менеджмент  

в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності  

 

ОСНОВНІ РОЗДІЛИ ПРОГРАМИ 

1. Інтелектуальна власність 

За інтенсивного розвитку ринку прав на об’єкти інтелектуальної є дуже ва-

жливим формування комплексу теоретичних знань з питань інтелектуальної влас-

ності, як визначальної економіко-правової категорії інформаційного суспільства.  

Система інтелектуальної власності включає: поняття інтелектуальної влас-

ності, об’єкти і суб’єкти права інтелектуальної власності, систему охорони інте-

лектуальної власності в Україні. Набуття прав інтелектуальної власності базуєть-

ся на правовій охороні об’єктів патентного права, засобів індивідуалізації учасни-

ків товарного обігу, товарів і послуг, об’єктів авторського та суміжних прав, між-

народній правовій охороні інтелектуальної власності, захисті прав інтелектуаль-

ної власності. Здійснення прав та економіка інтелектуальної власності розглядає 

права та обов’язки власників охоронних документів на об’єкти права інтелектуа-

льної власності та правову форму реалізації права на об’єкт інтелектуальної влас-

ності. 

 (Література 1-5) 
 

2. Охорона праці в галузі  

Забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов 

праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного 

досвіду є нерозривна єдність ефективної професійної діяльності з обов’язковим 

дотриманням вимог безпеки праці в контексті галузі. 

Міжнародні норми в галузі охорони праці, основні законодавчі та нормати-

вно-правові акти з охорони праці в галузі, система управління охороною праці в 

організації, травматизм та професійні захворювання в галузі, спеціальні розділи 

охорони праці в галузі професійної діяльності, актуальні проблеми охорони праці 

в наукових дослідженнях, основні заходи пожежної профілактики на галузевих 

об’єктах, державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці, со-

ціальне страхування від нещасного випадку. 

(Література 6-9) 
 

3. Цивільний захист  

Цивільний захист включає в себе загальну підготовку і профільну. Загальна 

підготовка складається із: моніторингу небезпек, що можуть спричинити НС, пла-

нування заходів з питань цивільного захисту, методи розрахунку зон ураження від 

техногенних вибухів і пожеж та противибуховий і протипожежний захист ОГ, 

прогнозування обстановки, прогнозування обстановки та планування заходів за-

хисту в зонах радіоактивного, хімічного і біологічного зараження, оцінювання ін-

женерної обстановки та соціально-економічних наслідків НС. Профільна підгото-

вка за економічним профілем орієнтована на забезпечення заходів і дій в межах 

єдиної системи цивільного захисту, спеціальну функцію у сфері цивільного захисту. 



3 

 

(Література 10-14) 

4. Договірне право  

Загальні положення договірного права. Поняття та загальна характеристика 

договірного права в Україні, загальні положення про договори у господарській ді-

яльності, використання договірних зобов’язань суб’єктами господарювання. 

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. 

(Література 15-21) 
 

5. Методологія і організація наукових досліджень  

Методологія: сутність, зміст, поняття. Поняття про діяльність людини: пі-

знавальну, аксіологічну, праксіологічну. Наука, як результат і особистий вид пі-

знавальної діяльності людини. 

Проблеми наукового пізнання в історії філософії. Діалектичні та логічні ос-

нови наукового пізнання, специфіка наукового пізнання. Концептуальні основи 

наукового знання. Зміст та структура процесу наукового дослідження. Проблема 

істини. Основні етапи та форми процесу наукового дослідження, рівні та методи 

наукового дослідження, організація науково-дослідної роботи. Оформлення ре-

зультатів наукових досліджень та їх впровадження у практику. 

(Література 22-26) 

 

6. Публічне адміністрування 

Публічне адміністрування як системне явище  в суспільстві. Предмет і ме-

тодологічна основа публічного адміністрування. Основні теорії управління суспі-

льством, публічна сфера – єдність економічної, соціальної та політичної сфер. 

Громадянське суспільство як суб’єкт формування цілей публічного адміністру-

вання. Публічне адміністрування та влада, муніципальна публічна влада. Закони 

та принципи публічного адміністрування. Публічне адміністрування як процес 

вироблення, прийняття та виконання управлінських рішень. 

Організація публічного адміністрування. Цінності та «дерево цілей» публі-

чного адміністрування. Механізми, органи, методи та стилі публічного адмініст-

рування. Антикорупційна діяльність у сфері публічного адміністрування. Резуль-

тативність та ефективність публічного адміністрування. 

Публічне адміністрування в соціальній та економічній сферах, найважливі-

ші його функції у сфері економіки. Відповідальність у публічному адмініструван-

ні. 

(Література 27-32) 

 

7. Менеджмент організацій 

Системна модель менеджменту організації. Організація як складна система 

та як об’єкт управління: взаємозв’язок та взаємозалежність її внутрішніх елемен-

тів і факторів зовнішнього середовища. Особливості функціонування та систем-

ного бачення організації. Рівні досконалості організації. 
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Еволюція організації. Організаційний механізм менеджменту організації, 

організаційний інжиніринг. Організаційний дизайн. Управлінські моделі, їх ком-

бінація. Керівництво в організації. Ризикозахищеність організації. Управління ре-

зультативністю менеджменту організації. 

(Література 33-37) 
 

8. Корпоративне управління 

Інституційні та інформаційні інструменти забезпечення функціонування си-

стеми корпоративного управління на вітчизняних підприємствах. Теоретичні ос-

нови корпоративного управління. Принципи корпоративного управління, його 

моделі. Зовнішня сфера корпоративного управління, учасники корпоративних ві-

дносин та органи корпоративного управління. Тактичне і стратегічне управління 

корпораціями. Управління корпоративними витратами. Звітність та контролюван-

ня в системі корпоративного управління. Оцінювання ефективності корпоратив-

ного менеджменту. 

(Література 38-40) 

 

9. Управління змінами 

Теоретичні основи управління змінами. Індивідуальні, командні, організа-

ційні зміни. Роль керівництва в управлінні змінами. Розвиток організації в сучас-

них умовах та проблеми управління опором змінам. Структурні зміни. Управління 

змінами у стратегічному розвитку організації, стратегія інтенсивного зростання, 

процеси диверсифікації, інтеграційні процеси та зміни в організаціях. Причини 

об’єднання та поглинання. Зміни корпоративної культури. Зміни на основі інфор-

маційних технологій, стратегія та інформаційні технології. 

(Література 41-44) 

 

10. Управління проектами 

Управління проектами в системі менеджменту організації. Основні риси 

проекту, види проектів, їх характеристика, учасники. Фази життєвого циклу прое-

кту. Обґрунтування проекту, планування проекту, суть мета та завдання ініціалі-

зації проекту, структура та зміст проектного завдання. Управління часом вико-

нання проекту. планування ресурсного забезпечення проекту. Контролювання ви-

конання проекту, управління ризиками проектів. Управління якістю проекту, уп-

равління персоналом у проектах. 

 (Література 45-50) 

 

11. Управління якістю 

Стандартизація термінології в галузі управління якістю. Основні проблеми 

управління якістю. Проблема якості продукції на сучасному етапі. Міжнародний 

досвід управління якістю. Вітчизняний досвід управління якістю. Базова концеп-

ція загального управління якістю. Системи управління якістю. Система якості в 

стандартах ISO серії 9000. Статистичні методи контролю якості та інструменти 

управління якістю та процес розгортання функції якості. Сертифікація систем 
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якості підприємства. витрати на якість та їх класифікація. Облік витрат на якість в 

умовах TQM. Аудит якості та премії якості. 

(Література 51-55) 

 

12. Фінансовий менеджмент 

Сутність, мета і функції фінансового менеджменту підприємств. Місце фі-

нансового менеджменту в загальній системі управління підприємством. Основні 

принципи фінансового менеджменту. Методологічні засади формування систем 

забезпечення фінансового менеджменту підприємств. Фінансова стратегія підпри-

ємства. Роль фінансової стратегії у забезпеченні розвитку підприємства та реалі-

зації його фінансової філософії. Управління активами підприємства. управління 

капіталом підприємств. 

Основи управління інвестиціями підприємств. Управління грошовими пото-

ками підприємств. Управління фінансовими ризиками підприємств. Основи анти-

кризового фінансового управління підприємствами. 

(Література 56-59) 

 

13. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією 

Уведення до інформаційних систем в управління організацією. Етапи розви-

тку та сутність інформаційних систем в управлінні організацією. Типологія інфо-

рмаційних систем у менеджменті організацій. Планування розвитку управлінсь-

ких інформаційних систем. Управління інформаційними системами в організації. 

Системи підтримки прийняття управлінських рішень. Корпоративні інформаційні 

системи. Інформаційні ресурси глобальної мережі Інтернет. Локальні та регіона-

льні інформаційні мережі в сучасних організаціях. Безпека інформаційних систем. 

Автоматизовані системи управління, оброблення та аналізу інформації. Техноло-

гій оброблення інформації. Математичне та інформаційне забезпечення  автома-

тизованих систем аналізу інформації, їх застосування для аналізу діяльності підп-

риємства та прийняття  управлінських рішень. Автоматизовані системи плануван-

ня та аналізу маркетингової діяльності. 

(Література 60-65) 
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Контрольні питання до програми 

 

1. Поняття і зміст інтелектуальної власності. 

2. Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності. 

3. Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охо-

роною праці (СУОП). 

4. Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях. 

5. Порядок подання фінансової допомоги та схема опрацювання звернень 

щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету. 

6. Особливості визначення терміну окупності проекту захисту населення від 

нещасних випадків. 

7. Поняття та загальна характеристика договірного права в Україні. 

8. Загальні положення про договори у господарській діяльності. 

9. Методологія наукових досліджень: сутність, зміст, поняття. 

10. Діалектичні та логічні основи наукового пізнання, специфіка наукового 

пізнання.  

11. Основні теорії управління суспільством.  

12. Закони та принципи публічного адміністрування. 

13. Результативність та ефективність публічного адміністрування. 

14. Системна модель менеджменту організації.  

15. Поняття організації, її ознаки. 

16. Поняття системи менеджменту. Її компоненти та специфічні властивос-

ті. 

17. Елементи управління підприємством та їх взаємозв’язок. 

18. Організаційний механізм менеджменту організації. 

19. Принципи системного підходу в управлінні організацією. Організація – 

відкрита система. 

20. Методологічні основи побудови типології системних концепцій мене-

джменту. 

21. Теоретичні основи корпоративного управління.  

22. Принципи корпоративного управління, його моделі. 

23. Сучасний стан розвитку корпоративного управління в Україні. 

24. Місце корпоративного управління в системі загального менеджменту. 

25. Основні риси сучасного корпоративного управління. 

26. Органи, що регулюють корпоративне управління в Україні. 

27. Розвиток організації в сучасних умовах та проблеми управління опором 

змінам. 

28. Сутність та класифікація видів змін. 

29. Основні складові організаційної досконалості за Харінгтоном. 

30. Стилі та навички керівника змін. 

31. Самоаналіз та внутрішні ресурси управлінця змінами. 

32. Інтеграційні та диверсифікаційні процеси в організаціях. 

33. Причини та висновки із досліджень вдалих і невдалих поглинань. 

34. Проблеми та перспективи розвитку управління проектами в Україні.  

35. Управління проектами в системі менеджменту організації.  
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36. Результат проекту. Чинники зовнішнього й внутрішнього оточення про-

екту. 

37. Сутність, завдання та основне призначення бізнес-плану проекту. 

38. Завершення проекту: сутність, особливості та звітування. 

39. Організація ефективної діяльності команди проекту. 

40. Основні риси проекту, види проектів, їх характеристика, учасники. 

41.  Фази життєвого циклу проекту. Управління якістю проекту. 

42. Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів. 

43. Планування проекту як складова управління проектами. 

44. Управління вартістю проекту: оцінка, аналіз, прогнозування.  

45. Зміст категорій «якість», «управління якістю», «якість продукції», «про-

цес», «процесний підхід». 

46. Концепція TQM. Найважливіші її елементи. 

47. Застосування основних принципів теорії управління до економічних 

об’єктів. Структурна схема управління процесом. 

48. Складові документації на систему якості. 

49. Загальні відомості стосовно використання інструментів контролю та уп-

равління якістю. 

50. Основні проблеми управління якістю. Проблема якості продукції на су-

часному етапі.  

51. Сертифікація систем якості підприємства.  

52. Витрати на якість та їх класифікація.  

53. Сутність, мета і функції фінансового менеджменту підприємств.  

54. Роль фінансової стратегії у забезпеченні розвитку підприємства та реалі-

зації його фінансової філософії. 

55. Управління фінансовими ризиками підприємств.  

56. Основи антикризового фінансового управління підприємствами. 

57. Зміст поняття “фінансова система”, принципи щодо її організації. 

58. Склад фінансової системи України. 

59. Характеристика ланок фінансової системи та їх взаємозв’язок. 

60. Зміст та значення фінансової політики як складової частини економічної 

політики держави. 

61. Типи фінансової політики: класична фінансова політика. 

62. Види і характеристика цінних паперів. 

63. Державне страхування, його організація та регулювання. 

64. Загальна характеристика страхового ринку та його структура. 

65. Сутність та особливості економічної інформації. Види економічної ін-

формації. 

66. Структура і властивості економічної інформації. 

67. Класифікація економічної інформації. 

68. Режими оброблення інформації та їх вплив на інформаційну технологію. 

69. Особливості та структура інформаційного забезпечення автоматизованої 

інформаційної системи. 

70. Організація баз даних інформаційної системи. Формулювання та аналіз 

вимог до баз даних. 
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71. Проектування реалізації бази даних. Вибір системи управління базами 

даних. 

72. Класифікація та вибір програмного забезпечення для ведення бухгалтер-

ського обліку. Місце і роль бухгалтерської ІС на підприємстві. 

73. Загальна характеристика програми 1С Бухгалтерія. 

74. Управління інформаційними системами в організації.  

75. Автоматизовані системи управління, оброблення та аналізу інформації. 
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