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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Вступний іспит зі спеціальності для вступу на навчання для здобуття 

ступеня доктора філософії на основі раніше здобутого освітнього ступеня 

магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) (7 рівень Національної 

рамки кваліфікацій, далі – НРК7) передбачає перевірку здатності до 

опанування освітньої програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти на основі здобутих раніше компетентностей.  

Програма вступного іспиту зі спеціальності для вступу на навчання для 

здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

(освітньо-наукова програма «Управління проектами та програмами») на 

основі НРК7 розроблена предметною комісією на основі освітніх програм 

рівня вищої освіти магістра за спеціальністю 073 «Менеджмент» у 

Національному транспортному університеті. 

Вступний іспит зі спеціальності проводиться у письмовій формі. 

Білет вступного іспиту зі спеціальності містить три запитання за 

програмою вступного іспиту. 

Відповіді на запитання вступник наводить на бланках письмової 

відповіді. 
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МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

1. Наука як система знань і наукова діяльність. Поняття науки. Система 

наукових знань. Форми наукової діяльності. Науковий результат і науковий 

продукт. Суспільне планетарне значення науки. Мета та функції науки. 

Еволюція наукових знань. Процеси фундаменталізації науки. Система наукових 

знань. Мета, об’єкт, предмет наукового дослідження. Пізнавальні завдання у 

науковому дослідженні: теоретичні, емпіричні, логічні. Абсолютність і 

відносність наукових знань. Використання категорій інших наук. Роль 

міждисциплінарних досліджень. Структура науки: об’єкт, предмет дослідження. 

Предмет дослідження – сукупність об’єкта дослідження, аспекту дослідження, 

мети і методів дослідження. Поняття про теорію, методологію і методи науки. 

Ефективність науки. Кількісні показники і темпи розвитку. Прогнозування 

науки і наукометрія. Аналіз цитування. Нерівномірність досягнень і 

розміщення науковців. Територіальна концентрація і «втікання мізків». 

Інтернаціоналізація науки. 

2. Основні категорії науки. Суть і особливості процесу наукового 

пізнання. Основні структурні елементи науки: принципи (постулати), проста 

абстракція (поняття, визначення), категорії, аксіоми, закономірності, закони. 

Наукова гіпотеза. Процес пізнання: спостереження – накопичення фактів – 

абстрактне мислення – практика. Систематизація, узагальнене логічне 

осмислення. Структурні елементи пізнання: факт – проста абстракція – 

категорія (складна абстракція). Поняття про методи (способи) дослідження; 

загальні (спільні) і спеціальні (конкретні), нові і традиційні методи. Методи 

дослідження – інструмент вирішення завдань і конкретних задач. Якісні і 

кількісні методи. Математизація і комп’ютеризація науки. Моделювання. 

Концепція науки – алгоритм рішення сучасної наукової проблеми. Зв’язок 

категорій «гіпотеза» і «концепція». 

3. Методологічні засади наукового пізнання. Предмет дослідження. Три 

рівні наукової методології. Методологія, наукова ідея, гіпотеза, метод, 

прийоми в наукових дослідження. Особливості їх проведення та значення у 

інноваційному розвитку суспільства. Концептуальні засади наукових 

досліджень. Класифікація методів наукового дослідження: загальнонаукові 

методи, методи теоретичних досліджень, наукові методи емпіричних 

досліджень. Типологія джерел наукової інформації. Акумуляція і інтеграція 

наукових знань. Дифузія наукових знань та спеціалізація наукової діяльності. 

Формування наукових шкіл. Загальна структура дослідної роботи: 

1) формування теми наукового дослідження; 2) формування мети і задач 

дослідження; 3) теоретичні дослідження; 4) експериментальні або емпіричні 

дослідження; 5) аналіз і оформлення наукового дослідження; 6) впровадження і 

ефективність наукового дослідження. Вибір теми дослідження: науковий 

напрям, проблема, тема, підтеми, питання. Роль наукових організацій у виборі 

конкретної теми дослідження. Актуальність, новизна, ефективність 

(теоретичне, практичне значення) теми. Впровадження і апробація теми. 

Вибір мети дослідження і формування на її основі конкретних завдань (задач). 
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Первинні знання про тему і збір інформації. Інформаційна база досліджень: 

носії і джерела інформації, їх види. Збирання емпіричної (статичної та ін.) 

інформації. Значення сучасних інформаційних засобів (інтернету та ін.). 

Методи збирання і первинної обробки інформації. Теоретичні дослідження. 

Авторський внесок у розвиток наукової ідеї (власне відношення, вибір наукової 

бази, уточнення наукових понять, нові ідеї). Вибір методології дослідження – 

схеми вирішення завдань. Експериментальні (прикладні) дослідження: вибір 

конкретних методів і техніки, інструментів дослідження. Аналіз і оформлення 

наукових досліджень. Методи аналізу. Формування висновків і пропозиції. 

Оцінка ефективності наукового дослідження. Впровадження дослідження, його 

апробація. Практичне використання. Винахідницька і конструкторська 

діяльність. Патентування. 

4. Теоретичні методи дослідження. Типологія загально теоретичних 

методів дослідження (аналіз, синтез, індукція, дедукція, моделювання, 

проектування, прогнозування, систематизація, кваліфікація, мислений 

експеримент). Ідеальні (абстрактні) об’єкти в теоретичних дослідженнях. 

Сутність мисленого експерименту в теоретичних дослідженнях. Теоретичні 

закони як методологічна основа моделювання ідеальних зв’язків між 

ідеальними об’єктами. Два рівня теоретичного знання: часткові моделі і закони; 

узагальнені фундаментальні концепції – загальні закони. Формалізація як 

особливий прийом теоретичного мислення. Аксіоматичний метод. Види 

гіпотез. Загальні теоретичні принципи. Глобальні та часткові теорії. 

Теоретичний результат та експеримент. Особливості застосування аналітичних 

і статистичних методів обробки наукових даних. 

5. Емпіричні методи наукового дослідження. Практика та експеримент як 

критерій істинності теоретичних результатів. Сутність емпіричних методів 

наукового дослідження. Місце та значущість експерименту у прикладних 

дослідженнях. Актуалізація проблем та задач. Оцінка їх об’єктивності. Аналіз 

шляхів та методів їх вирішення. Обґрунтування предмету та об’єкту 

дослідження. Формулювання робочих гіпотез, вибір методів моделювання та 

аналізу, об’єктів, засобів. Розробка методики дослідження. Визначення 

необхідної наукової інформації. Обґрунтування методів та способів її збору, 

обробки, узагальнення, оцінка достовірності. Методи формування статистики. 

Методи перевірки гіпотез. 

6. Організація досліджень. Засади системи наук. Задачі сучасної наукової 

думки. Планетарні, континентальні, національні, регіональні, галузеві 

проблеми. Наукове передбачення та прогнозування в області психології 

конфлікту. Структурно-логічні схеми досліджень за ієрархічним рівнем, 

масштабом. Джерела інформації. Старіння інформації. Проблеми моделювання 

управлінських процесів та впровадження у практику наукових результатів. 

Області прояву ефективності результатів наукових досліджень, методи оцінки 

їх ефективності та можливих наслідків впровадження. Організація комплексних 

наукових робіт. Методи та інструменти координації їх виконання. 

Організаційно-управлінські форми та механізми регулювання наукових 

досліджень. Розробка концептуальних положень і апарату дослідження. 
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Поняття актуальності дослідження та визначення ступеня його наукової 

розробки. Визначення об’єкта, предмета, теми дослідження. Попереднє 

ознайомлення з літературою та визначення головних напрямків дослідження. 

Збирання і відбір інформації для проведення дослідження. Формулювання 

загальної і проміжної цілей дослідження. Вибір методології, опорних 

теоретичних положень дослідження. Визначення ходу та передбачуваних 

результатів дослідження. Побудова гіпотези дослідження, вибір методів 

дослідження. Види гіпотез: нульова, описова, пояснювальна, основна, робоча, 

прогностична. Складання робочого плану. 

7. Розробка та експериментальна перевірка моделі, головних ідей, 

концептуальних положень, що покладені в основу дослідження. Збирання та 

накопичення матеріалів дослідження. Організація і проведення експерименту: 

перевірка експериментальної документації; вибір засобів вимірювання, їх 

конструювання; обробка результатів спостереження. Аналіз і узагальнення 

даних дослідження. Визначення репрезентативності висновків. Співставлення 

результатів дослідження із теорією. Аналіз розходжень. Уточнення 

теоретичних моделей, досліджень та висновків. Проведення додаткових 

експериментів. Реалізація результатів виконаного дослідження. 

8. Обробка даних дослідження та оформлення результатів. Основні 

вимоги щодо написання роботи: стисливість, логічність, конкретність. 

Стандарти оформлення (паперу, друкування, посилання на джерела, 

ілюстрацій, скорочень, абревіатур, формул тощо). Правила оформлення і 

вимоги щодо статей, доповідей про роботу, тез доповідей, монографій, 

студентських робіт, дисертацій, звітів. 

9. Наукові та науково-педагогічні кадри. Вимоги до наукових та 

науково-педагогічних кадрів. Класифікація наукових та науково-педагогічних 

кадрів науково-дослідних інститутів, університетів, проектних інститутів. 

Вчені та наукові співробітники. Кодекс честі вченого. Форми підготовки 

науково- педагогічних та наукових кадрів. Класифікація наукових закладів 

України та провідних європейських країн. Наукові ступені і вчені звання: 

кваліфікаційна система в науковій та науково-педагогічній діяльності, 

державне та міжнародне визнання рівнів кваліфікації вчених, наукових і 

науково-педагогічних працівників. 

 

Орієнтовні запитання для вступного іспиту 

 

1. Наука як система знань. Основні поняття науки. 

2. Поняття наукового дослідження: основні ознаки та характеристики. 

3. Вимоги до визначення наукових досліджень. 

4. Основні види наукових досліджень. 

5. Поняття методології наукових досліджень. Методи досліджень. 

6. Фундаментальна або філософська методологія. Загальнонаукова 

методологія. 

7. Загальнонаукові принципи дослідження. Методи і техніка дослідження. 
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8. Поняття та загальна характеристика емпіричних методів наукового 

дослідження. 

9. Спостереження як емпіричний метод наукового дослідження. 

10. Емпіричні методи: вимірювання, порівняння, узагальнення. 

Експеримент як засіб отримання нових знань в управлінні. 

11. Формулювання робочих гіпотез, вибір методів моделювання та 

аналізу, об’єктів, засобів. 

12. Сутність теоретичних методів наукового дослідження. 

13. Характеристика основних теоретичних методів наукового дослідження. 

14. Типологія загальних теоретичних методів дослідження (аналіз, синтез, 

індукція, дедукція, моделювання, проектування, прогнозування, 

систематизація, кваліфікація, мислений експеримент). 

15. Два рівні теоретичного знання: часткові моделі і закони; узагальнені 

фундаментальні концепції – загальні закони. 

16. Особливості логічного та хронологічного підходів при проведенні 

теоретичних досліджень. 

17. Алгоритм науково-дослідного процесу. 

18. Спостереження як емпіричний метод наукового дослідження. 

19. Емпіричні методи: вимірювання, порівняння, узагальнення. 

Експеримент як засіб отримання нових знань в управлінні. 

20. Формулювання робочих гіпотез, вибір методів моделювання та 

аналізу, об’єктів, засобів. 

21. Сутність теоретичних методів наукового дослідження. 

22. Характеристика основних теоретичних методів наукового дослідження. 

23. Типологія загальних теоретичних методів дослідження (аналіз, синтез, 

індукція, дедукція, моделювання, проектування, прогнозування, 

систематизація, кваліфікація, мислений експеримент). 

24. Два рівні теоретичного знання: часткові моделі і закони; узагальнені 

фундаментальні концепції – загальні закони. 

25. Особливості логічного та хронологічного підходів при проведенні 

теоретичних досліджень. 

26. Алгоритм науково-дослідного процесу. 

27. Організаційна стадія науково-дослідного процесу. 

28. Дослідна стадія науково-дослідного процесу. 

29. Завершальна стадія науково-дослідного процесу. 

30. Ефективність наукових досліджень. 

31. Види викладу науково-дослідної продукції. 

32. Зміст та особливості оформлення монографічної продукції. 

33. Зміст та особливості оформлення наукової статті. 

34. Зміст та особливості оформлення тез і матеріалів доповідей. 

35. Форми висвітлення підсумків наукової роботи та відображення 

результатів науково-дослідної роботі. Зміст та особливості 

оформлення наукового звіту. 

36. Реферативний виклад матеріалу. 

37. Форми викладу матеріалів дослідження, зокрема наукового видання. 
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Усна передача інформації про наукові результати. 

38. Вимоги до науково-педагогічних кадрів. 

39. Класифікація наукових та науково-педагогічних кадрів науково- 

дослідних інститутів, університетів, проектних інститутів. 

40. Форми підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів. 
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МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

1. Системна модель менеджменту організації. Новітні тенденції в 

розвитку бізнесу та їх вплив на формування системи управління організацією. 

Організація як об'єкт управління. Економічна сутність і особливості організації 

як об’єкта управління. Закони функціонування організації. Етапи розвитку 

організацій. Класифікація організацій: за цілями діяльності, за галузевою 

ознакою, за функціями, за формою власності, за правовим статусом. 

Взаємозв’язок та взаємозалежність внутрішніх елементів організації та 

факторів зовнішнього середовища. Сучасні підходи до інтерпретації організації.  

Розвиток організації. Системна модель організації. Бізнес-модель та 

архітетроніка організації. Характеристика основних елементів та взаємозв’язків 

в бізнес-моделі організації. Техніки побудови бізнес-моделі організації. 

Фактори, які впливають на вибір моделі діяльності організації. Рівні та 

компоненти досконалості організації. Досягнення синергізму в менеджменті 

організації. Системне управління організацією. Типи менеджменту організації. 

Вертикальні та горизонтальні відмінності в менеджменті організації. Новітні 

моделі менеджменту організацій та їх розвиток. Методології гнучкого 

управління: холакратія, селф-менеджмент, Agile, Флатархія (flatarhy). 

Особливості менеджменту на основних етапах життєвого циклу організації. 

2. Організаційний механізм менеджменту організації. Організаційний 

інжиніринг. Нормативно-правова регламентація та порядок заснування 

підприємства; етапи: початковий, підготовчий, реєстраційний, організаційний. 

Порядок організації системи управління організацією. Системні підходи до 

управління організаційними процесами: «жорсткі», «м’які», традиційні, 

інноваційні, комбіновані. Системні правила менеджменту. Комплексний 

механізм управління організацією:  економічний, мотиваційний, 

організаційний, правовий, процедурний. Поєднання функціонального, 

процесного та ситуаційного підходів. Організаційні засади проектування 

системи менеджменту. Проектування ієрархії менеджменту. Діапазон 

керованості та фактори, що його визначають. Алгоритми (базові етапи) 

раціонального розподілу ролей, повноважень та відповідальності в системі 

менеджменту. Складання матриці повноважень та відповідальності. 

Дотримання субординації. Проектування складу структурних одиниць. 
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Організаційний інжиніринг. Інжиніринговий опис процесів в організації та 

алгоритм побудови процесу. Методологія організаційного інжинірингу. Умови 

інжинірингового підходу. Учасники процесу інжинірингу. Сфери інжинірингу. 

Загальні правила інжинірингу: уніфікація різноманіття робіт, автономність 

прийняття рішень, процесний підхід, функціональна доцільність, підсумкова 

багатоваріантність, зменшення параметрів «входу», «шумів», нівелювання 

контролюючих заходів, зниження кількості погоджень, персоніфікованість 

відповідальності, поєднання централізації та децентралізації. Модель розвитку 

внутрішнього потенціалу організації та її конкурентного статусу. 

3. Керівництво в організації. Зміст та організація управлінської 

діяльності. Типологія керівництва. Вимоги до сучасного стилю керівництва. 

Вибір стилю керівництва та його обґрунтування. Техніка розподілу функцій. 

Управління спільною діяльністю. Комунікаційно-інформаційні аспекти 

управлінської діяльності. Організаційні форми комунікації. Ділові наради, їх 

види, порядок підготовки і проведення. Тактичні прийоми проведення 

переговорів. Техніка і форми передачі розпоряджень. Об’єктивізація доручень. 

Рівномірність, конкретність завдань. Свобода дії у виконанні. Урахування 

суб’єктивних факторів у розпорядчій діяльності. Комунікаційні бар’єри. 

Техніки контакту керівника з підлеглими. Взаємодія та зворотний зв'язок: 

інструменти, форми та організація проведення. Технології контролю в 

організації. Етапи процесу контролю: визначення стандартів і норм, порівняння 

досягнутих результатів з визначеними стандартами, проведення коригувальних 

дій. Методи документального і фактичного контролю. Рекомендації щодо 

проведення ефективного контролю. Організація службового контролю. 

Оцінювання виконання функцій та завдань: показники, критерії. Об’єктивність 

оцінювання. Право на помилку. Види помилок та наслідки. Заходи щодо 

профілактики та усунення помилок. Управління виконавською та трудовою 

дисципліною. Типові порушення трудової та виконавської дисципліни та їх 

причини. Дисциплінарний вплив. Застосування системи стягнень та заохочень. 

Правила виконання дисциплінарних стягнень. 

4. Управлінські моделі та технології прийняття управлінських рішень в 

організації. Види управлінських моделей та їх комбінування. Етапи побудови 

управлінської моделі. Процес прийняття управлінських рішень. Технології 

прийняття управлінських рішень. Етапи раціонального вирішення 

управлінських проблем. Людський та організаційний фактори у процесі 

прийняття управлінських рішень. Індивідуальне та групове прийняття 

управлінського рішення. Методи залучення персоналу до прийняття рішень. 

Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень. Методи 

пошуку альтернативних варіантів у процесі прийняття управлінських рішень. 

Вибір оптимального варіанту. Методи та інструменти обґрунтування 

управлінських рішень: кількісні та якісні; методи прогнозування, «платіжна 

матриця», «дерево рішень». Обґрунтування управлінських рішень в умовах 

невизначеності. Експертні методи прийняття рішень. Логічно-структурна схема 

організації реалізації управлінських рішень та контролю за виконанням 

управлінських завдань. 
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5. Управління змінами в організації. Зміни як об’єктивний процес 

розвитку організації. Зміни як об’єктивний процес розвитку організації. 

Значення змін у діяльності організації. Еволюційні погляди на процеси змін у 

діяльності організацій. Типи організаційних змін. Рівні організаційних змін та 

компоненти організаційних перетворень. Життєвий цикл діяльності організації 

та стадії виникнення змін. Необхідність управління процесами змін. 

Використання системного підходу в управлінні в умовах змін. Моделювання 

організаційних перетворень. Процес проведення організаційних змін. 

Складання матриці діагностики готовності організації до змін. Алгоритм 

управління змінами в організації. Методи управління процесами змін: м'які, 

жорсткі, комбіновані. Сучасні підходи до управління змінами в організації: 

форсайтинг; метод «лицем до лиця» (SethKahan); управління знаннями; 

реструктуризація; стратегія інтенсивного зростання; диверсифікація; 

інтегрування. Опір змінам та причини їх виникнення. Оцінювання рівня опору 

змінам. Методи подолання опору. Оцінювання економічної ефективності 

варіантів технологічного, організаційного, економіко-фінансового та інших 

видів розвитку організації із врахуванням опору змінам. 

6. Ризикозахищеність організації та управління ризиками. Поняття та 

особливості управлінського ризику, його різновиди. Фактори ризику та їх 

класифікація. Управлінська поведінка в умовах ризику. Критерії 

ризикозахищеності організації. Методика складання паспорту загроз організації. 

Інтегрований аналіз та оцінювання ризику. Методи кількісного та якісного 

оцінювання ризику. Специфічність вибору альтернатив управлінських рішень в 

умовах ризику. Управління ризиками. Концепція управління ризиком. 

Інструментарій впливу на ризик. Модель поведінки системи управління в 

ситуації ризику. Ідентифікація та оцінювання ефективності управління 

ризиками 

7. Управління результативністю менеджменту організації. Критерії 

результативності менеджменту. Управління результативністю: основні підходи. 

Класифікація інструментів інтенсифікації розвитку підприємства, таксономія 

методів. Цільові програми управління ефективністю та розвитком організації. 

Сфери обмеження розвитку організації. Ефективність управлінської праці. 

Сучасні технології ефективного управління підприємством: time-management , 

теорія обмежень системи (пропускна здатність); перехід кількості в якість; 

алгоритм прийняття управлінських рішень; налагодження зворотного зв’язку 

між структурними підрозділами; ланцюгові проекти – програма MS Project Pro. 

Моделі підвищення ефективності управління організацією: PAEI (PAEI model), 

фандрейзінг. Якість менеджменту організації. Діагностування якості 

менеджменту організації. Система показників оцінювання результативності і 

якості менеджменту організації. 

8. Особливості управління організаціями різних типів та функціональних 

сфер діяльності. Організаційні принципи та правові основи управління 

діяльністю різних типів організацій. Ситуативні, функціональні та галузеві 

підходи в управлінні організаціями. Особливості організації системи 

управління на підприємствах різних форм власності та організаційно-правових 
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форм. Управління креативним потенціалом різних типів організацій та 

побудова креативних організаційних структур в управлінні. Врахування 

зарубіжного досвіду управління організаціями у вітчизняній практиці. 

 

Орієнтовні запитання для вступного іспиту 

 

1. Новітні тенденції в розвитку бізнесу та їх вплив на формування 

системи управління організацією. 

2. Організація як об’єкт менеджменту та їх розвиток. Архітектоніка 

сучасної організації. 

3. Системне управління організацією. Типи менеджменту організації. 

4. Компоненти досконалості організації. Рівні та функціонал 

менеджменту організації. 

5. Проблеми впровадження сучасних моделей менеджменту організацій 

в управлінську діяльність вітчизняних підприємств. 

6. Комплексний механізм управління. Поєднання функціонального, 

процесного та ситуаційного підходів. 

7. Нормативно-правова регламентація, підстави та порядок організації 

управління. 

8. Проектування системи менеджменту та управлінських процедур. 

9. Принципи та етапи раціонального розподілу в системі менеджменту. 

10. Методологія організаційного інжинірингу. 

11. Координаційні механізми організаційного дизайну та об’єкти 

організаційних перетворень. 

12. Зміст та організація управлінської діяльності. Типологія керівництва. 

Вимоги до сучасного стилю керівництва. 

13. Вибір стилю керівництва та його обґрунтування. Техніка розподілу 

функцій. 

14. Комунікаційно-інформаційне забезпечення управлінської діяльності. 

15. Управління виконавською та трудовою дисципліною. 
16. Види управлінських моделей та їх комбінування. Етапи побудови 

управлінської моделі. 

17. Процес та технології прийняття управлінських рішень. 
18. Методи пошуку альтернативних варіантів у процесі прийняття 

управлінських рішень. Вибір оптимального варіанту. 

19. Методи та інструменти обґрунтування управлінських рішень. 
20. Значення змін у діяльності організації. Умови, елементи і фактори 

ефективності організаційних перетворень. 

21. Типи та рівні організаційних змін. Процес проведення 

організаційних змін. 

22. Методи управління процесами змін в організації. 

23. Опір змінам та причини їх виникнення. Методи подолання опору. 

24. Умови виникнення ризикової ситуації. Поняття та різновиди ділового 

ризику. 
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25. Інтегрований аналіз та оцінювання ризику. Критерії 

ризикозахищеності організації. 

26. Управління ризиком в організації. Управлінська поведінка в умовах 

ризику. 

27. Управління результативністю: основні підходи. Критерії 

результативності менеджменту. 

28. Сучасні технології ефективного управління підприємством. 

Ефективність і продуктивність менеджменту. 

29. Якість менеджменту організації. Діагностування якості менеджменту 

організації. 

30. Ситуативні, функціональні та галузеві підходи в управлінні 

організаціями. Особливості організації системи управління на 

підприємствах різних форм власності та організаційно–правових форм. 

31. Управління креативним потенціалом різних типів організацій та 

побудова креативних організаційних структур в управлінні. 
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ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1. Теоретичні основи управління проектами/програмами/портфелями 

проектів в динамічному оточенні: в умовах невизначеності, кризи, штатних та 

надзвичайних ситуацій, катастроф. Проект, програма та портфель проектів та 

їх визначення. Основні поняття галузі знань з управління проектами. Життєві 

цикли проекту, процесу та продукту. Концепція взаємодій життєвих циклів. 

Структуризація проектів. Методи побудови WBS, OBS, RBS проектів. 

Організаційні структури проектно-орієнтованих та проектно-керованих 

організацій. Моделі та механізми управління функціональних, матричних 

організаційних структур та структур під проект. Функції, процеси, моделі, 

методи та механізми управління проектами впродовж життєвого шляху. 

Моделювання та оптимізація бізнес-процесів управління проектами та 

програмами. Моделі оточення проектів та організацій. Дослідження впливів – 

ризиків та викликів оточення на успіх проектів та програм. Турбулентність 

оточення та її моделювання. 
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2. Процеси управління функціонуванням та розвитком проектно- 

керованих або проектно-орієнтованих соціальних та організаційно-технічних 

систем. Основні поняття реформування та реструктуризації проектно- 

орієнтованих та проектно-керованих організацій при розробленні програми 

розвитку. Створення стратегії розвитку організації в умовах кризи. 

Розроблення організаційних підходів та бізнес-планів (програм, проектів) 

розвитку. Діагностика підприємства. Ситуаційний аналіз підприємства. 

SWOT-аналіз, аналіз стратегічної позиції підприємства, аналіз ринку та 

конкуренції. Організаційно-управлінський аналіз підприємства. Аналіз 

системи цілей та стратегій їх досягнення. Аналіз організаційної структури 

підприємства. Аналіз та моделювання процесів управління виробництвом. 

Фінансово-економічний аналіз підприємства для формування програми 

розвитку виробництва. Аналіз виробничої діяльності компанії. Використання 

основних засобів, матеріальних і трудових ресурсів для розвитку виробництва. 

Аналіз людських ресурсів компанії при плануванні розвитку. Оцінка 

кадрового потенціалу та мотивації праці в процесі розвитку виробництва. 

Оцінка бізнесу компанії. Методи оцінки вартості компанії та бізнесу на етапі 

розвитку виробництва. Розвиток організаційно-структурних форм управління. 

Принципи раціональної організації структури та функцій підприємства. 

Формування корпоративного центру. Холдинги. Моделювання бізнес-

процесів та бізнес-одиниць організації. Організаційне проектування. 

Міжнародний досвід реорганізації бізнесу та компаній. Сучасні методи 

реформування організацій. Реінжиніринг та оптимізація бізнес-процесів. 

Управління якістю в ході розвитку виробництва. Інформаційні технології 

управління розвитком організацій. 

3. Офіси управління проектами/програмами/портфелями проектів. ОУП 

та його призначення. Моделі ОУП. ОУП підприємства, стратегічна модель, 

орієнтована на встановлення централізованого контролю за всіма основними 

проектами. ОУП, націлений на негайний результат. Управління результатами 

та скорочення тривалості проектів. Створення ОУП розвитку організацій. 

Характеристики ОУП. Фактори довговічності ОУП. Причини невдач під час 

створення ОУП в організації. Управління портфелями проектів та ресурсів. 

Матричні моделі управління збалансованим розвитком організацій. Моделі та 

методи балансування та гармонізації проектів розвиту по рівням управління – 

продукт, технології, виробництво, бізнес та за проекціями фінанси, клієнти, 

процеси та персонал. 

4. Управління знаннями у проектах. Інновації та стандартизація кращої 

практики/уроків управління проектами/програмами/портфелями проектів. Види 

моделей даних та знань. Основні характеристики різних даних та знань. 

Семантичні мережі. Фреймові моделі баз знань. Поняття, формальне 

представлення. Логічні моделі баз знань. Поняття, формальне представлення. 

Представлення знань з використанням правил-продукцій. Базові визначення. 

Факти та правила. Ланцюжки висновків. Приклади. Ланцюжки міркувань з 

набуттям знань. Механізми логічного виводу знань. Прямий вивід. Приклад 

прямого ланцюжка міркувань. Зворотний вивід. Діалогові системи штучного 
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інтелекту. Загальна класифікація. Інтелектуальні інформаційно-пошукові 

системи. Інтелектуальні пакети прикладних програм. Традиційні експертні 

системи, гібридні та розгалужені. Узагальнені прикладні інтелектуальні 

системи прийняття рішень. Інтелектуальні інформаційно-пошукові системи. 

Характеристика. Модель системи спілкування. 

 

Орієнтовні запитання для вступного іспиту 

 

1. Проект, програма та портфель проектів та їх визначення. 

2. Життєві цикли проекту, процесу та продукту. 

3. Структуризація проектів. Методи побудови WBS, OBS, RBS проектів. 

4. Організаційні структури проектно-орієнтованих та проектно-

керованих організацій. 

5. Функції, процеси, моделі, методи та механізми управління 

проектами впродовж життєвого шляху. 

6. Моделювання та оптимізація бізнес-процесів управління проектами 

та програмами. 

7. Дослідження впливів – ризиків та викликів оточення на успіх проектів 

та програм. 

8. Створення стратегії розвитку організації в умовах кризи. 

9. Розроблення організаційних підходів та бізнес-планів (програм, 

проектів) розвитку. 

10. Ситуаційний аналіз підприємства. 

11. SWOT-аналіз, аналіз стратегічної позиції підприємства, аналіз ринку 

та конкуренції. 

12. Аналіз системи цілей та стратегій їх досягнення. 

13. Аналіз організаційної структури підприємства. 

14. Фінансово-економічний аналіз підприємства для формування 

програми розвитку виробництва. 

15. Аналіз людських ресурсів компанії при плануванні розвитку. 

16. Розвиток організаційно-структурних форм управління. 

17. Сучасні методи реформування організацій. 

18. Реінжиніринг та оптимізація бізнес-процесів. 

19. Управління якістю в ході розвитку виробництва. 

20. Офіси управління проектами/програмами/портфелями проектів та 

його призначення. 

21. Управління результатами та скорочення тривалості проектів. 

22. Управління портфелями проектів та ресурсів. 

23. Матричні моделі управління збалансованим розвитком організацій. 

24. Види моделей даних та знань. Основні характеристики різних даних 

та знань. 

25. Представлення знань з використанням правил-продукцій. 

26. Ланцюжки міркувань з набуттям знань. 

27. Механізми логічного виводу знань. 

28. Традиційні експертні системи, гібридні та розгалужені. 
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29. Моделі методи та механізми в управлінні взаємодією зацікавлених 

сторін. 

30. Моделювання змісту та цінності продукту проекту або програми. 
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обґрунтовані висновки та узагальнення, виявляти й відстоювати власну 
позицію, переконливо висловлювати думку та чітко формулювати відповідь. 
Як правило, таку оцінку отримує вступник, який відповів на запитання не 
менше ніж на 90 %. Відповідь оцінюють у максимальну кількість балів 
тільки за умовинадання вичерпної відповіді на запитання;

від 17 до 25 балів ставлять вступнику, який надав досить повну, без 
суттєвих неточностей, у логічно правильній послідовності відповідь, яка 
свідчить про ґрунтовні та систематизовані знання з поставленого запитання в 
обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності; 
демонструє здатність вступника впевнено оперувати здобутими знаннями: 
відтворювати та аналізувати отриману інформацію, пояснювати основні 
закономірності, робити висновки, чітко висловлювати думку та формулювати 
відповідь. Як правило, таку оцінку отримує вступник, який відповів на 
запитання на 70-90 %;

від 8 до 16 балів ставлять вступнику, який надав не зовсім повну, із 
неточностями та окремими незначними помилками, в основному у правильній 
послідовності відповідь, яка свідчить про задовільні знання з поставленого 
запитання в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної 
спеціальності, демонструє здатність вступника відтворювати основний 
матеріал навчальної дисципліни відповідно до поставленого запитання. Як 
правило, таку оцінку отримує вступник, який відповів на запитання на

від 1 до 7 балів ставлять вступнику, який надав фрагментарну, із 
суттєвими неточностями та принциповими помилками відповідь, яка свідчить 
про неповноту знань з поставленого запитання в обсязі програми рівня вищої 
освіти магістра з відповідної спеціальності, демонструє наявність у вступника 
утруднень при відтворенні інформації відповідно до поставленого запитання. 
Як правило, таку оцінку отримує вступник, який відповів на запитання менше 
ніж на 50 %;

0 балів ставлять вступнику, який не надав відповідь на поставлене 
запитання або надана вступником відповідь не відповідає поставленому 
запитанню.

Оцінка вступного іспиту від 0 до 59 балів вважається незадовільною.

50-70 %;

Голова предметної комісії 
д-р екон. наук, професор

2023 р.
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