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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Для вступу на навчання за ступенем освіти «Доктор філософії» за 
спеціальністю 073 Менеджмент освітньо-науковою програмою 

«Менеджмент» Донецького національного університету імені Василя Стуса 
необхідно скласти вступне випробування зі спеціальності в обсязі програми 

рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності. 
Вступний іспит до аспірантури зі спеціальності 073 «Менеджмент» є 

комплексним випробуванням, що дозволяє перевірити володіння 

вступниками загальними та спеціальними компетенціями із зазначеної 
спеціальності.  

Вступники повинні продемонструвати фундаментальні та професійно- 
орієнтовані знання в межах відповідної спеціальності, зміст якої складають 

теоретичні, методологічні, методичні та прикладні проблеми взаємодії 
об’єктів та суб’єктів управління, організаційно-економічних механізмів 

забезпечення цілей і функцій менеджменту, методів оптимізації структури 
організації, сучасних систем менеджменту. 

Вступне випробування проводиться у вигляді тестових завдань на 
платформі МООDLE. Час проходження тестування – 40 хвилин. 

Оцінювання результатів проходження випробування  здійснюється 
членами комісії відповідно до затверджених критеріїв оцінювання.  
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ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 
 

Тема 1. Поняття та сутність менеджменту 

Поняття «менеджмент» та необхідність управління організацією. 
Співвідношення категорій «управління» та «менеджмент». Менеджмент як 

наука і мистецтво. 
Види менеджменту: загальний та функціональний менеджмент. Сфери 

менеджменту: виробництво, фінанси, кадри, інновації, облік, маркетинг, 
логістика. 

Функції менеджменту. Загальні та конкретні функції менеджменту в 
організації. Поняття управлінського циклу. Методи управління.  

 

Тема 2. Еволюція управлінської думки 

Класична теорія менеджменту. Передумови виникнення науки 
управління. Школа наукового управління. Адміністративна школа 

управління. 
Неокласична та кількісна теорія менеджменту. Школа поведінки. 

Школа людських відносин. Кількісна теорія менеджменту.  
Сучасні напрямки теорії менеджменту. Процесний підхід до 

управління. Системний підхід до управління. Ситуаційний підхід. Сучасна 
парадигма менеджменту. Сучасні напрями розвитку науки управління: 

тенденція посилення технократичного аспекту менеджменту, орієнтація на 
технічні та технологічні нововведення. 

Поняття соціальної відповідальності менеджменту: соціальні 
зобов’язання, соціальна взаємодія, соціальна чутливість. Внутрішні та 

зовнішні соціальні зобов’язання. Соціальний контракт. 
Етика менеджменту. Сутність етики менеджменту. Механізм 

формування етичного поводження. Етичний кодекс. Культура корпорацій.   

 

Тема 3. Організація як об’єкт управління 

Організація, цілі діяльності та критерії успіху. Сутність та зміст 

поняття «організація». Види організацій: формальні та неформальні. Спільні 
характеристики організацій: ресурси, залежність від зовнішнього 

середовища; горизонтальний та вертикальний поділ праці; необхідність 
управління. Цілі діяльності та критерії успіху організації  

Зовнішнє середовище організації та його характеристики. Середовище 
прямого впливу. Середовище непрямого впливу. 

Внутрішнє середовище організації. Внутрішні змінні та їх 
характеристики. Взаємозв’язок внутрішніх змінних. 
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Тема 4. Менеджер та його роль в організації 

Сутність та особливості діяльності менеджера. Професійні та 

психологічні вимоги до менеджерів. 
Рівні управління в організації. Сутність поняття “рівні управління”. 

Формування рівнів управління. Категорії керівників: керівники нижчої 
ланки; керівники середньої ланки; керівники вищої ланки.  

Ролі керівника в організації: міжособові; інформаційні; пов’язані з 
прийняттям рішень. Здібності менеджера: до спілкування, технічні, 
аналітичні, діагностичні, концептуальні тощо. Співвідношення здібностей, 

необхідних менеджеру, на різних рівнях управління. 
Стилі управління. Сутність поняття “стиль управління”. Класифікація 

стилів управління: автократичне та демократичне управління. 
Делегування повноважень. Поняття делегування повноважень. 

Елементи делегування повноважень.  
Організація праці менеджера. Робочий час керівника. 
 

Тема 5. Процес прийняття управлінських рішень 

Сутність процесу прийняття рішень. Сутність поняття “управлінське 

рішення”. Місце прийняття рішень в процесі управління. Види 
організаційних рішень: запрограмовані, незапрограмовані, компроміси. 

Моделі прийняття рішень. Інтуїтивна та раціональна технології прийняття 
рішень.  

  Етапи прийняття рішень. Етапи раціонального рішення проблем: 
діагностика проблеми; формулювання обмежень та критеріїв прийняття 
рішень; визначення альтернатив; оцінка альтернатив; вибір альтернатив.  

Реалізація та оцінка рішень. 
  Фактори, які впливають на процес прийняття рішень: особові; 

організаційні; матеріальні фактори. Індивідуальне та групове прийняття 
рішень. 

  Методи та моделі прийняття рішень. Класифікація методів 
обґрунтування управлінських рішень. Використання аналітичних, 

статистичних, теоретико-ігрових методів та методів математичного 
програмування. Інструменти обґрунтування рішень. Кількісні та якісні 

методи. Методи прогнозування. Сутність і цілі використання платіжної 
матриці. Побудова «дерева рішень» і вибір оптимального варіанта. 

Обґрунтування рішень в умовах невизначеності. Експертні методи прийняття 
рішень. 

Тема 6. Комунікації 

Процес комунікацій та ефективність управління. Сутність  поняття 
«комунікація». Види комунікацій: між організацією та її  середовищем; між 

рівнями та підрозділами організації.  
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Сутність та зміст комунікаційного процесу. Сутність поняття 
«комунікаційний процес». Мета комунікаційного процесу. Елементи 

комунікаційного процесу: відправник; повідомлення; канал зв’язку; 
одержувач.  

Етапи комунікаційного процесу: ідея; кодування повідомлення; 
передача повідомлення; сприйняття повідомлення; декодування 

повідомлення; розуміння. Зворотний зв’язок. Інформаційні шуми.  
Комунікативні бар’єри. Перешкоди у міжособових комунікаціях: 

семантичні; невербальні; неякісний зворотний зв’язок; “невміння слухати”. 
Перешкоди в організаційних комунікаціях: перекручення інформації, 

інформаційне перевантаження. Шляхи вдосконалення організаційних 
комунікацій: регулювання інформаційних потоків; ефективні управлінські 

дії, ефективний зворотний зв’язок, збір пропозицій, видання інформаційних 
бюлетенів, впровадження сучасних інформаційних технологій. Стратегії 

підвищення ефективності комунікацій. 
 

Тема 7. Планування в організації 

Сутність планування та основні елементи системи планування. Поняття 

планування. Місце планування серед функцій управління. Основні елементи 
процесу планування. Види планування. 

Стратегічне планування. Сутність стратегічного планування. Модель 
стратегічного планування. Місія та цілі організації. Визначення місії 

організації. Класифікація цілей організації. Вимоги до правильно 
сформульованих цілей. Аналіз та оцінка зовнішнього середовища: сприятливі 

можливості і загрози. Управлінське обстеження внутрішнього середовища 
організації. SWOT- аналіз. 

Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії. Фактори впливу на 
вибір стратегії. Методи вибору загальнокорпоративної стратегії. Вибір 

стратегії бізнесу (типові стратегії М. Портера). Функціональні стратегії.  
Планування реалізації стратегії. Основні компоненти реалізації 

стратегії: тактика, політика, процедури, правила. Інструментарій 
стратегічного управління: складання бюджету, управління за цілями (МВО), 
моделі ВКG, GAP. 

 
Тема 8. Організація як функція управління 

Сутність функції організації та її місце в системі управління. Поняття 
“організаційна діяльність”. Складові організаційної діяльності.  

  Основи теорії організації. Класична теорія організації: принципи 
організації А.Файоля; модель бюрократичної організації М. Вебера. 
Поведінковий підхід в теорії організації: організаційна теорія Р. Лайкерта. 

Ситуаційний підхід у теорії організації  
  Створення організаційної структури. Основи організаційного 

проектування: аналіз виробничих операцій, проектування робіт; методи 
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перепроектування робіт. Модель характеристики роботи Р. Хекмана. 
Делегування повноважень. Типи повноважень. Діапазон контролю. 

Спеціалізація та департаменталізація. Типи функціональних оргструктур. 
Типи гнучких (адаптивних) структур:  проектна, матрична та конгломерат.  

  Типи організаційних структур управління. Лінійна, функціональна, 
лінійно-функціональна, дівізіональна структури управління: їх переваги та 

недоліки. Фактори та методи формування організаційної структури 
правління. 

  Управління організаційними змінами. Сутність організаційних змін.  
Процес організаційних змін. Причини опору організаційним змінам і методи 

подолання опору змінам. 
 

Тема 9. Основи теорії мотивації 

  Поняття та сутність мотивації. Визначення потреб, спонукань, цілей 
працівника в моделі процесу мотивації.  

Змістовні теорії мотивації. Сутність змістовного підходу до мотивації. 
Теорія “ієрархії потреб” А. Маслоу. Теорія потреб Д. МакКлеланда.  Теорія 
“мотиваційної гігієни” Ф. Герцберга. 

Процесуальні теорії мотивації. Сутність процесуального підходу до 
мотивації. Теорія “очікувань” В. Врума. Теорія справедливості С. Адамса. 

Модель Портера - Лоулера. 
 

Тема 10. Система і процес контролю 

Поняття та процес контролю. Сутність поняття «контроль»” та його 
місце у системі управління. Необхідність контролю: невизначеність; 

попередження; підтримка успіху. Види контролю: випереджальний, 
поточний, заключний. Етапи процесу контролю: вимірювання процесів; 

порівняння фактичного виконання з нормативами; оцінка та реакція. Основні 
характеристики ефективної системи контролю. Поведінкові аспекти 

контролю. 
Інструменти управлінського контролю. Основні складові фінансового 

контролю: фінансовий аналіз; аналіз фінансової звітності. Аналіз 

беззбитковості. Бюджетний контроль. Зовнішній та внутрішній аудит.  
Інструменти операційного контролю. Загальна характеристика систем 

управління запасами. Графік Г. Гантта. Метод оцінки та перегляду планів 
(РЕRT). Інструменти контролю якості. 

Контроль поведінки робітників в організації. Модель процесу 
контролю поведінки робітників. Методи оцінки виконавців. Складові 

прямого управлінського контролю поведінки робітників: мотивація, 
дисципліна, винагорода. Непрямий управлінський контроль поведінки 

робітників: селекція кадрів, організаційна культура. 
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Тема 11. Лідерство та управління конфліктами 
 

Сутність поняття “лідерство”. Сутність поняття “лідерство”. Риси 
керівника-лідера. Теорії лідерства. 

Концепції поведінкового підходу до лідерства. Поняття “континууму 
стилів управління”. “Теорія Х” і “Теорія У” Д.МакГрегора. Автократично-

демократичний континуум стилів управління Танненбаума-Шмідта. 
Континуум стилів управління  Р. Лайкерта. Стилі управління Р. Блейка та 

Дж. Моутон. 
Концепції ситуаційного підходу. Ситуаційна модель управління 

Ф.Фідлера. Модель “шлях - мета” Т.Мітчела та Р.Хауса. Теорія життєвого 
циклу П.Херсі та К.Бланшара. 

Конфлікти в управлінської діяльності. Зміст поняття “конфлікт”. 
Класифікація конфліктів. Причини конфліктів. Процес конфлікту. Методи 

управління в умовах конфлікту. 
 

Тема 12. Ефективність діяльності організації та управління нею 

Поняття організаційної ефективності. Підходи до вивчення 

організаційної ефективності. Цільовий, системний, вибірковий підходи до 
вивчення організаційної ефективності.  

Критерії ефективності організації. Критерії ефективності організації. 
Оцінка організаційної ефективності. 

Поняття ефективності управління. Результативність та ефективність 
менеджменту. Підходи до визначення ефективності управління: цільовий, 

поведінковий, композиційний, множинний. 
Антикризове управління організацією: сутність, види, інструменти.  
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