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Програма вступного фахового випробування до аспірантури зі спеціальності 

073 Менеджмент розрахована на осіб, які вступають на базі ОКР Спеціаліст та 

ОС Магістр. 

Програма містить: 

 основні вимоги до співбесіди для осіб, які вступають до аспірантури з 

іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі 

магістра (спеціаліста) та критерії її оцінювання; 

 основні питання та вимоги до екзамену з менеджменту; 

 вимоги до презентації дослідницької пропозиції; 

 критерії оцінювання відповіді на екзамені; 

 перелік рекомендованої літератури. 
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1. ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ  

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Вступ до аспірантури на спеціальність 073 Менеджмент у 2022 році відбуватиметься у 

формі співбесіди в дистанційному форматі (online) відповідно до розкладу. Для осіб, які 

вступають з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їхньому дипломі 

магістра (спеціаліста), вступники проходять д о д а т к о в у  співбесіду. Під час 

д о д а т к о в о ї  співбесіди вступникам ставиться від 3 до 5 питань зі списку 

запропонованих орієнтовних запитань. Оцінка «склав» ставиться за умови надання відповіді 

на понад 50 % від поставлених запитань. Оцінка «не склав» ставиться за умови повної 

відсутності теоретичних знань з менеджменту. Вступник, який отримав оцінку «не склав», до 

подальших вступних випробувань не допускається. 

Під час в с т у п н о г о  іспиту ставиться три запитання, кожне з яких оцінюється 

максимально в 25 балів, додаткові запитання також можливі.  

В програму вступного іспиту як складова частина входить презентація 

дослідницької пропозиції, яка також оцінюється в 25 балів. 

Час, що відводиться вступникам для підготовки до надання відповідей на екзаменаційні 

питання, складає 45 хвилин. 
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1.2. Перелік питань вступного іспиту 

 

 Теоретичні засади менеджменту 

 

1. Теорія ділового адміністрування 

2. Управління організаційними змінами в організації 

3. Планування в діловому адмініструванні 

4. Управління в організації 

5. Людина як об'єкт управлінського службового контролю. 

6. Контроль та регулювання в діловому адмініструванні 

7. Організаційний інжиніринг 

8. Адміністративні методи управління 

9. Природа адміністративної влади. Персоналізація та персоніфікація влади 

10. Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного управління 

11. Управлінські рішення 

12. Суть менеджменту підприємств та його місце в системі економіки і управління 

13. Модель менеджменту підприємства. Процесний, системний та ситуаційний підходи 

до управління виробництвом. 

14. Розвиток теорії та практики менеджменту підприємств в контексті теорії світового 

менеджменту 

15. Технології розвитку організації 

16. Внутрішньогосподарський механізм підприємства 

17. Принципи та форми функціонування внутрігосподарського економічного 

механізму  

18. Процес прийняття рішень у менеджменті  

19. Основні управлінські моделі, які використовують при прийнятті управлінських 

рішень. Особливості прийняття рішень в умовах невизначеності та із урахуванням фактору часу 

20. Планування та контроль в системі менеджменту підприємств  

21. Поняття «стратегія». Елементи стратегії. Рівні стратегії. Процес формулювання 

стратегії 

22. Правила прийняття стратегічних рішень. Аналіз стратегічних альтернатив та вибір 

стратегії 

23. Характеристики ефективної системи контролю. Фінансовий аналіз. Бюджетування 

24. Менеджмент трудових ресурсів підприємства  

25. Менеджмент диверсифікації робочої сили 

26. Менеджмент маркетинг  

27. Система управління виробничим та збутовим циклом фірми. Принципи 

управління системою. 

28. Маркетингове планування на підприємстві. Розробка маркетингової стратегії 

підприємства. 

29. Ефективність управлінської діяльності 

30. Основні умови ефективності апарату управління 

 

Менеджмент у галузях і сферах економіки 

 

1. Теоретичні засади та основні компоненти виробничого менеджменту  

2. Управлінські рішення у виробничому менеджменті  

3. Організація у виробничому менеджменті  

4. Економічний та виробничий ризики  

5. Дослідження операцій у виробничому менеджменті  

6. Менеджмент невиробничої сфери 

7. Еволюція невиробничої сфери 

8. Ринок послуг та його структуризація 

9. Невиробнича сфера як система. Місія невиробничої сфери. Технологія та її вплив 

на управління 

10. Організація та процес менеджменту у невиробничій сфері 
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11. Прогнозування, планування, координація, контроль та мотивація в сервісних 

організаціях 

12. Ефективність управління і конкурентоспроможність сервісної фірми 

13. Глобалізація послуг: менеджмент послуг на міжнародній арені 

14. Сутнісна характеристика менеджменту екологічної безпеки (МЕБ). Функції 

управління екологічною безпекою в контексті сталого розвитку 
15. Законодавче забезпечення менеджменту  екологічної безпеки 

16. Інструменти управління природоохоронною діяльністю 

17. Екологічний аудит територій та систем менеджменту 

18. Екологічна стандартизація як інструмент менеджменту екологічної безпеки 

19. Менеджмент екологічної безпеки в системі суспільних відносин 

20. Екологічна оцінка господарських рішень 

21. Контроль за дотриманням екологічного законодавства суб’єктами 

господарювання 

22. Медичні аспекти менеджменту екологічної безпеки 

23. Екологічний маркетинг 

24. Інновації управління природоохоронною діяльністю 

25. Методологічні засади менеджменту зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) 

26. Планування зовнішньоекономічної діяльності. Стратегічне і тактичне планування 

ЗЕД 

27. Організування ЗЕД. Організаційні структури управління ЗЕД.  

28. Управління персоналом в системі менеджменту ЗЕД 

29. Контролювання та діагностування ЗЕД 

30. Організаційна етика і культура в управлінні ЗЕД 

31. Організація міжнародних переговорів та діловий протокол 

32. Антикризовий менеджмент ЗЕД 

33. Управління зовнішньоторговельними операціями 

34. Управління лізинговими операціями у ЗЕД 

35. Управління посередницькими операціями 

36. Управління забезпечувальними операціями в сфері ЗЕД 

37. Управління правами інтелектуальної власності у ЗЕД 

38. Митно-логістичне забезпечення управління зовнішньоекономічними операціями 

39. Чинники управлінської ефективності в міжнародному бізнесі 

40. Проектування результативної управлінської роботи 

41. Інноваційний менеджмент у системі управління підприємством 

42. Теоретичні основи управління інноваційним розвитком 

43. Інноваційний процес як об'єкт інноваційного менеджменту 

44. Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень 

45. Державне регулювання та підтримка інноваційної діяльності 

46. Планування інноваційної діяльності 

47. Організаційні форми інноваційної діяльності 

48. Мотивація та контроль інноваційної діяльності 

49. Управління інноваційним проектом 

50. Управління ризиком в інноваційній діяльності 

51. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства 

52. Загальна характеристика управління проектами 

53. Обґрунтування доцільності проекту 

54. Основні форми організаційної структури управління проектами 

55. Загальні підходи до планування, структуризації і контролю проектів. Сітьове та 

календарне планування 

56. Оцінка і контроль виконання проекту 

57. Оцінка і страхування ризиків проекту 

58. Управління якістю проекту 

59. Управління контрактами в проектах 

60. Програмне забезпечення процесу управління проектом 
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1.3. Критерії оцінювання відповідей 

 

Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури на вступних 

випробуваннях зі спеціальності, оцінюватимуться за 100-бальною шкалою. 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати під час відповідей на питання білетів 

вступного іспиту зі спеціальності, – 75 (повнота відповіді на кожне питання оцінюється у 1 – 25 

балів); презентація дослідницької пропозиції оцінюється у 1 – 25 балів. 

Вступники, які під час вступних випробувань зі спеціальності наберуть менш як 60 балів, 

позбавлятимуться права участі в конкурсі. 

 

Бали за окремими складовими вступного іспиту розподіляються наступним чином: 

 

Екзаменаційні питання Презентація 

дослідницької пропозиції 

Сума 

Питання №1 Питання №2 Питання №3 

25 балів 25 балів 25 балів 25 балів 100 балів 

 

 

 

 

Оцінювання відповіді на поставлені запитання відбувається за наступними критеріями: 

 

25-20 балів теоретичне питання розкрито в повному обсязі, відповідь на питання 

викладено в логічній послідовності, зроблено правильні висновки; 

19-15 балів теоретичне питання розкрито майже в повному обсязі, але матеріал 

викладено в недостатній логічній послідовності або зроблені неправильні 

висновки;  

14-10 балів значна частина теоретичного питання не була висвітлена; 

9-0 балів більша частина питання не була висвітлена або питання повністю не 

розкрите. 
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2. ВИМОГИ ЩОДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 

Презентація дослідницької пропозиції є складовим елементом вступного іспиту зі 

спеціальності. Дослідницька пропозиція – це авторський науковий текст обсягом  до 10 сторінок, 

підготовлений вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього 

дисертаційного дослідження.  

Дослідницька пропозиція готується вступником до аспірантури самостійно та подається у 

електронному вигляді на електронну адресу cbm@mdu.in.ua до уваги предметної комісії 

навчально-наукового інституту управління не пізніше аніж за три робочі дні до проведення 

вступного іспиту зі спеціальності. За бажанням вступника, додатком може подаватися також 

рецензія на дослідницьку пропозицію від передбачуваного наукового керівника. У відповідь на 

електронну адресу вступника надсилається посилання для входу на платформу, на якій 

відбуватимуться консультація та вступне випробування, із зазначенням дати і часу 

Технічні параметри тексту дослідницької пропозиції:  

- шрифт: Times New Roman  

- розмір шрифта: 14  

- міжрядковий інтервал: 1,5  

- поля: 2 см  

- нумерація сторінок має починатися з другої сторінки 

- оформлення Титульного листка – згідно з Додатком 1 

 

 

Структура дослідницької пропозиції  

1. Формулювання наукової проблеми:  

чітко зазначити тему майбутньої дисертації та подати очікувані результати у вигляді 

анотації до теми.  

2. Актуальність обраної теми:  

аргументувати актуальність розробки теми для розвитку сучасної історичної науки, 

гуманітарної сфери або суспільства в цілому.  

3. Стан розробки у вітчизняній і зарубіжній науці, виділення невирішених аспектів обраної 

теми:  
подати коротку характеристику найважливіших праць, які зачіпають обрану тему; 

визначити існуючі прогалини, недосліджені раніше аспекти, які можуть бути заповнені 

дисертацією.  

4. Джерельна база дослідження: 

подати коротку характеристику джерел (архівних, бібліотечних та музейних фондів, 

статистичних даних тощо), на які спиратиметься майбутнє дослідження.  

5. Мета та завдання передбачуваного дослідження.  

6. Об’єкт і предмет дослідження.  

7. Формулювання й аргументація наукової новизни.  

8. Методологія та науковий інструментарій передбачуваного дослідження: 

надати вичерпний перелік і показати розуміння методів наукового пізнання, які будуть 

використані в ході дослідження та написання дисертації.  

9. Можливі сфери практичного застосування передбачуваних результатів дослідження:  
Зазначити можливість практичного застосування передбачуваних результатів 

дослідження, зокрема закладами освіти, науковими установами, органами державної 

влади тощо. 

 

10. Список найважливіших джерел та літератури, що будуть використані під час 

проведення дослідження.  
Джерела:  

1. …  

2. …  

3. …  

Література:   Не менше 15 позицій 
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Презентація дослідницької пропозиції оцінюється за шкалою від 0 до 25 балів за 

наступними критеріями: 

Критерії оцінювання дослідницької пропозиції  

на вступному іспиті зі спеціальності 
БАЛИ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

21-25 Вступник обґрунтував актуальність обраної теми; продемонстрував 

прогалини в сучасній науці, які можуть бути заповнені майбутнім 

дисертаційним дослідженням та публікаціями; чітко сформулював мету, 

завдання, об’єкт та предмет майбутнього дослідження; орієнтується в 

наукових методах, яких потребуватиме здійснення наукового дослідження 

з обраної теми; продемонстрував можливість практичного застосування 

передбачуваних результатів дослідження; показав володіння сучасною 

історіографією та джерельною базою з теми дослідження. 

16-20 Вступник обґрунтував актуальність обраної теми; водночас недостатньо 

продемонстрував прогалини в сучасній науці, які можуть бути заповнені 

передбачуваними дисертаційним дослідженням та публікаціями; 

недостатньо чітко сформулював або мету, або завдання, або об’єкт та 

предмет майбутнього дослідження; орієнтується в наукових методах, яких 

потребуватиме здійснення наукового дослідження обраної теми; 

продемонстрував можливість практичного застосування передбачуваних 

результатів дослідження; показав володіння сучасною історіографією та 

джерельною базою з теми дослідження. 

11-15 Вступник обґрунтував актуальність обраної теми; водночас недостатньо 

продемонстрував прогалини в сучасній науці, які можуть бути заповнені 

передбачуваними дисертаційним дослідженням та публікаціями; 

недостатньо чітко сформулював або мету, або завдання, або об’єкт та 

предмет майбутнього дослідження; орієнтується в наукових методах, яких 

потребуватиме здійснення наукового дослідження обраної теми; слабко 

продемонстрував можливість практичного застосування передбачуваних 

результатів дослідження; показав поверхове володіння сучасною 

історіографією та джерельною базою з теми дослідження. 

6-10 Вступник обґрунтував актуальність обраної теми; водночас недостатньо 

продемонстрував прогалини в сучасній науці, які можуть бути заповнені 

передбачуваними дисертаційним дослідженням та публікаціями; 

недостатньо чітко сформулював мету, завдання, об’єкт та предмет 

майбутнього дослідження; слабко орієнтується в наукових методах, яких 

потребуватиме здійснення наукового дослідження обраної теми; не 

продемонстрував можливість практичного застосування передбачуваних 

результатів дослідження; показав поверхове володіння сучасною 

історіографією та джерельною базою з теми дослідження. 

0-5 Вступник не надав достатньої аргументації для обґрунтування актуальності 

обраної теми; не виділив прогалини в сучасній науці, які можуть бути 

заповнені передбачуваними дисертаційним дослідженням та публікаціями; 

недостатньо чітко сформулював мету, завдання, об’єкт та предмет 

майбутнього дослідження; слабко орієнтується в наукових методах, яких 

потребуватиме здійснення наукового дослідження обраної теми; не 

продемонстрував можливість практичного застосування передбачуваних 

результатів дослідження; не володіє сучасною історіографією та 

джерельною базою з теми дослідження. 
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3. ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО АСПІРАНТУРИ З 

ІНШОЇ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ, НІЖ ТА, ЯКА ЗАЗНАЧЕНА У ДИПЛОМІ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ 

 

3.1. Пояснювальна записка 

 

Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка 

зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), призначається додаткове вступне випробування у 

формі співбесіди.  У разі призначення додаткової співбесіди не пізніше аніж за три робочі дні до 

її проведення вступник надсилає свою електронну адресу на електронну адресу кафедри  

cbm@mdu.in.ua. На надану електронну адресу вступника надсилається посилання для входу на 

платформу, на якій відбуватимуться консультація та вступне випробування, із зазначенням дати 

і часу. 

Додаткова співбесіда проводиться перед вступним іспитом зі спеціальності для виявлення 

рівня обізнаності вступника зі змістом спеціальності 073 Менеджмент. 

В програму додаткової співбесіди включено питання теоретичних знань з менеджменту 

та сучасних тенденцій у світі та Україні. 

 

 

3.2. Перелік питань співбесіди 
 

1. Теорія менеджменту. 

2. Принципи менеджменту. 

3. Види менеджменту. 

4. Моделі менеджменту. 

5. Системи управління. 

6. Управління на різних рівнях економіки. 

7. Людина як об'єкт управління. 

8. Органи управління, їх структура. 

9. Сутність управлінського рішення. 

10. Стратегічний менеджмент. 

11. Операційний менеджмент. 

12. Ситуаційний менеджмент. 

13. Антикризовий менеджмент. 

14. Виробничий менеджмент. 

15. Фінансовий менеджмент. 

16. Інноваційний менеджмент. 

17. Податковий менеджмент. 

18. Адміністративний менеджмент. 

19. Маркетинговий менеджмент. 

20. Виробничий менеджмент. 

21. Міжнародний менеджмент. 

22. Екологічний менеджмент. 

23. Галузевий менеджмент. 

24. HR-менеджмент. 
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25. Еккаутінг-менеджмент. 

26. Закордонний досвід сучасного менеджменту. 

27. Становлення вітчизняного менеджменту. 

28. Особливості менеджменту різних сфер діяльності. 

29. Управління по цілях. 

30. Управління за результатами. 
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3.3. Критерії оцінювання відповідей 

Оцінювання додаткового вступного випробування у формі співбесіди для осіб, які 

вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі  

магістра (спеціаліста), відбувається за двобальною шкалою: «склав» або «не склав».  

Оцінка «склав» виставляється у наступних випадках: 

 повна, вірна та грунтовна відповідь на запитання, теоретично правильний і логічно 

обгрунтований виклад матеріалу, при якому вступник повно і глибоко використав відомі 

йому фактичні знання, виявив здібність аналізувати економічні явища та процеси, робити 

висновки і узагальнення з чіткім їх формуванням; 

 правильна і обгрунтована відповідь, з якої видно, що абітурієнт розуміє теоретичний 

матеріал, його повноту, глибину, системність, але допускає при цьому деякі несуттєві 

неточності; 

 правильна, проте не обгрунтована відповідь, з якої видно, що абітурієнт розуміє теоретичний 

матеріал, його повноту, глибину, системність, але допускає суттєві неточності; 

 неповна відповідь на запитання або така, що не містить аналізу фактичного матеріалу, 

необхідних узагальнень і висновків, і свідчить про те, що знання абітурієнта мають дещо 

розрізнений, фрагментарний характер. 

Оцінка «не склав» виставляється за неправильну відповідь, яка не відповідає змісту 

програмного матеріалу і свідчить про нерозуміння вступником його основних положень.  

У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не 

склав», він не допускається до наступних вступних іспитів зі спеціальності та іноземної мови і 

позбавляється права брати участь у конкурсному відборі. 

 

3.4. Рекомендована література 

 

1. Блэйк Р.Р., Мутон Д.С. Научные методы управления. Киев: Вышейшая школа, 2013. 274 с. 

2. Економіка праці : навчальний посібник / за заг. ред. Г. В. Назарової. Харків : ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, 2019. 330 с. 

3. Менеджмент організацій: навчальний посібник / Укладачі: Л.Є. Довгань, І.П Малик, 

Г.А.Мохонько, М.В. Шкробот. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 271 с. 

4. Менеджмент. Навчальний посібник для здобувачів вищої освіти / Страпчук С. І., 

Миколенко О. П, Попова І. А., Пустова В. В. Львів, Видавництво «Новий Світ – 2000», 

2020. 356 с. 

5. Bauer T., Erdogan B., Short J. Principles of Management. Boston  : FlatWorld (June 30, 

2021).  514 p. 

6.  Друкер П. Менеджмент. Management / П. Друкер. М. : Вильямс, 2011. 700 с. 

7. Операційний менеджмент: Навчальний посібник/ І.А. Маркіна, О.М. Помаз, Ю.В. Помаз; 

За ред. І.А. Маркіної. Полтава: ПДАА, 2018. 224 с. 

8. Менеджмент : Навчальний посібник / Н.С. Краснокутська, О.М. Нащекіна, О.В. Замула та 

ін. Харків : «Друкарня Мадрид», 2019. 231 с. 

9. Адміністративний менеджмент: навчальний посібник / Н. Я. Михаліцька, М. Р. Верескля, 

В. С. Михаліцький. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 320 с.  

10. Управління персоналом : підручник / за заг. ред. О. М. Шубалого. Луцьк : ІВВ Луцького 

НТУ, 2018. 404 с. 

11. Дяків О. П., Островерхов В. М. Управління персоналом : навчально-методичний посібник 

(видання друге, переробл. і доповнено). Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 288 с. 



 

12. Бутко М.П., Задорожна С.М., Іванова Н.В. Виробничий менеджмент : підручник. Київ: 

Центр учбової літератури, 2015. 424 с. 

13. Биннер Х. Управление организациями и производством: От функционального 

менеджмента к процессному / Х. Биннер ; пер. с нем. М. : Альпина Паблишерз, 2010. 282 

с.  

14. Гевко І.Б. Операційний (виробничий) менеджмент : конспект лекцій / укл. І.Б. Гевко. – 

Тернопіль : ТНТУ Імені Івана Пулюя, 2017. 128 с. 

15. Чейз Ричард Б. Производственный и операционный менеджмент / Р.Б. Чейз, Н.Д. 

Эквилайн, Р. Ф. Якобс ; пер. с англ. ; под ред. Н.А. Коржа. М. : Вильямс, 2001. 691 с. 

16. Моргулець О. Б. Менеджмент у сфері послуг. Навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 

2012. 384 с. 

17. Іванова Л. О. Маркетинг послуг : навчальний посібник / Л. О. Іванова, Б. Б. Семак, О. М. 

Вовчанська. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 

2018. 508 с. 

18. Екологічний маркетинг: підручник / Н.О. Криковцева, О.В. Бєлякова, Д.В.  Солоха. 

Донецьк: Вид-во Цифрова типографія, 2013. 204 с . 

19. Удосконалення державних механізмів екологізації економіки та суспільства. Монографія / 

Марова С.Ф., Солоха Д.В., Погребняк Л.О. і ін. Маріуполь: ДонДУУ, 2018. 149 с. 

20. Економічні та інституціональні основи реформування природокористування і охорони 

навколишнього середовища для переходу до сталого розвитку. Монографія / Марова С.Ф., 

Солоха Д.В., Погребняк Л.О. і ін. Маріуполь: ДонДУУ, 2018. 175 с. 

21. Кожушко Л.Ф. Екологічний менеджмент: [Підручник] / Л.Ф. Кожушко, П.М. Скрипчук. 

Київ: ВЦ «Академія», 2007. 432 с. 

22. Батченко Л.В., Дятлова В.В., Мойсеєнко К.Є., Ткаченко О.Г. Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник / за заг. ред. д.е.н., проф. Дятлової 

В.В. У 2-х частинах. Частина І. Харків: Вид-во «НТМТ», 2018. 259 с.  

23. Європейський менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник / за заг. 

ред. д.е.н., проф. Дятлової В.В. У 2-х частинах. Частина І. Харків: Вид-во «НТМТ», 2018. 

259 с. 

24. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. / [А.А. Мазаракі та ін.]; за заг. 

ред. А.А. Мазаракі. К.: КНТЕУ, 2012. 823 с.  

25. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: підручник для студ. вищ. навч. закл. / [В.О. 

Ткач та ін.]; за ред. І.Л. Сазонця. Д.: Юго-Восток, 2013. 451 с. 

26. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: підручник / за ред. Кириченка О.А. Вид. 2-

ге, перероб. і доп. К.: Знання, 2008. 518 с. 

27. Козик В.В. Зовнішньоекономічні операції та контракти: навчальний посібник / В.В. Козик, 

Л.А. Панкова, Я.С. Карп'як і ін. Київ: Центр навчальної літератури, 2004. 608 с. 

28. Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика сучасного менеджменту: монографія / 



 

Л.В. Батченко, Г.М. Дроздова, В.В. Дятлова, О.Г. Ткаченко та ін. / Під заг. ред. д.е.н., 

професора Л.В. Батченко. Донецьк: Норд-Прес, 2005. С. 93-102. 

29. Foreign economic activity of enterprises: Textbook. Lodz: Lodz University of Technology Press, 

2018. 145 р. URL: http://repozytorium.p.lodz.pl/ 

bitstream/handle/11652/1944/Foreign_econ_activ_Stankiewicz_Mroz_2018.pdf?sequence=1&is

Allowed=y. 

30. Інноваційний менеджмент: навч. посібник / за ред. Л. Г. Ліпич. Вид. 2- е, випр. і допов. 

Ірпінь: Ун-т ДФС України, 2019. 285 с. 

31. Алейнікова О.В., Притула Н.М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент. Навчальний 

посібник. Київ: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. 614 с. URL: 

http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/ 

posibnyky/НАВЧАЛЬНИЙ_ПОСІБНИК_Алейнікова.pdf. 

32. Михайлова Л. І., Гуторов О.І., Турчіна С.Г., Шарко І.О. Інноваційний менеджмент: навч. 

посібник. Вид. 2-ге, доп. К.: Центр учбової літератури, 2015. 234 с. URL: 

http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/3007/1/ 

Михайлова%20Л.%20І.%20Інноваційний%20менеджмент.pdf 

33. Управління інноваційною діяльністю. Основи інноваційного менеджменту: магістерський 

курс: підручник / за заг. ред. д. е. н., проф. С. М. Ілляшенка. Суми: Університетська книга, 

2015. 856 с. URL: www.dut.edu.ua/uploads/i_1607_22552682.pdf. 

34. Tidd J., Bessant J., Pavitt K. Managing Innovation. Integrating Technological, Market and 

Organizational Change. Third Edition. John Wiley & Sons Ltd, 2005. 582 р. URL: 

https://erl.ucc.edu.gh/jspui/bitstream/123456789/ 

3001/1/%5BJoe_Tidd%2C_John_Bessant%2C_Keith_Pavitt%5D_Managing_In%28BookZZ.or

g%29.pdf  

35. Довгань Л.Є., Мохонько Г.А., Малик І.П. Управління проектами Київ, 2017. 420 c. 

36. Кори Когон, Джеймс Вуд, Сьюзетт Блейкмор. Керування проектами. Київ: Фабула, 2018. 

240 с. 

37. Петренко Н.О., Кустріч Л.О., Геменюк М.О. Управління проектами. Київ: Центр 

навчальної літератури, 2019. 244 с. 
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Додаток 1.  

Зразок оформлення 

титульної сторінки 

дослідницької пропозиції  

 

 

 

 

 

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТУПРАВЛІННЯ 

 

 

 

 

 

 

ДОСЛІДНИЦЬКА ПРОПОЗИЦІЯ 

 

 

ТЕМА: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Вступника до аспірантури МДУ 

___________________________________ 

___________________________________ 

(ПІБ повністю вступника)  

 

Рівень вищої освіти: третій  

 

Галузь знань: 07 Управління та  

адміністрування  

 

Спеціальність: 073 Менеджмент  

 

Освітньо-наукова програма: «Менеджмент»  

 

Передбачуваний науковий керівник:  

ПІБ передбачуваного наукового керівника, 

науковий ступінь, вчене звання___________ 
                                       (не обов’язково)  

 

 

 

 

КИЇВ – 202_ 


