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ВСТУП 
 

Мета проведення співбесіди – з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних вступникам для 

опанування ними навчальної програми за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти на 

здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 Менеджмент. 

Завдання співбесіди – оцінювання теоретичної підготовки вступників з основних фахових 

дисциплін; виявлення рівня їх аналітичних здібностей, вміння узагальнювати теоретичну 

інформацію; оцінювання спроможності вступників до послідовного, логічного та 

аргументованого викладення навчального матеріалу та власних думок; визначення здатності 

застосовувати набуті знання в науково-практичній діяльності. 

Для успішного засвоєння освітньо-кваліфікаційної програми навчання за третім (освітньо-

науковим) рівнем вищої освіти на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 

073 Менеджмент вступники повинні мати попередній рівень освіти (професійної підготовки): 

повна (магістр, спеціаліст) вища освіта будь-якого напряму підготовки чи спеціальності (окрім 

спеціальності 073 Менеджмент). Вступники повинні мати здібності до оволодіння знаннями, 

уміннями і навичками в галузі загальноекономічних дисциплін та дисциплін професійного 

спрямування зі спеціальності 073 Менеджмент. Для забезпечення ефективності реалізації 

завдань освіти і професійної підготовки, які визначені освітньо-кваліфікаційною 

характеристикою спеціальності 073 Менеджмент вступники проходять співбесіду.  

Зміст програми співбесіди відповідає спеціальності 073 Менеджмент, а також функціям, 

для виконання яких повинен бути підготовлений вступник, а саме: статистична, облікова, 

аналітична, організаційна, виробнича, методологія і організація наукових досліджень. 

 

1. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА СПІВБЕСІДУ 

 

На співбесіду на навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти на здобуття 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 Менеджмент, виносять дисципліни «Основи 

економіки та менеджменту», «Стратегічний менеджмент». 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ 

 

Перед початком прийому за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти на здобуття 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 Менеджмент, що здійснюється відповідно з 

Правилами прийому до Криворізького національного університету у 2019 р. та Положенням про 

організацію прийому на навчання до Криворізький національний університет» за третім 

(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти, вступник проходить співбесіду зі спеціальності 

073 Менеджмен в усній формі. Для проведення співбесіди за третім (освітньо-науковим) рівнем 

вищої освіти на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 Менеджмент 

створюється фахова атестаційна комісія та виділяється аудиторія достатньої місткості, в якій 

забезпечуються сприятливі умови для плідної самостійної роботи вступників над теоретичними 

питаннями зі спеціальності.  

Співбесіда на навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти на здобуття 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 Менеджмент проводиться за переліком питань, 

що складені за програмою підготовки з дисципліни «Основи економіки та менеджменту» і 

«Стратегічний менеджмент». 

Результати співбесіди оцінюються членами комісії як «зараховано» або «не зараховано», 

заносяться у протокол співбесіди та повідомляються вступникові у день співбесіди. 



5 

 

3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 

СПІВБЕСІДУ 
 

3.1. Дисципліна «Основи економіки та менеджменту» 

Таблиця 3.1 

Назва теми Короткий зміст 

1 2 

Тема 1.  

Поняття і сутність основ 

економіки та 

менеджменту 

Поняття “організація”. Ознаки та загальні риси організацій як об'єктів 

управління. Поділ праці в організації та  

необхідність управління. Організація як відкрита система. Зовнішнє та 

внутрішнє середовище організації. Базові моделі організації та відповідні 

до них концепції управління організацією. 

Співвідношення категорій “управління”, “менеджмент”, 

“адміністрування”, “керування”. Емпіричний підхід до менеджменту. 

Управління як наука і мистецтво. Функції  

менеджменту. Цикл менеджменту. Сучасне тлумачення ролі і сутності 

менеджменту. 

Ознаки діяльності менеджера. Розподіл управлінської праці. Сфери 

менеджменту. Рівні менеджменту. Ролі менеджера в організації за 

Г. Мінцбергом. Якості, необхідні менеджерам. Перспективна модель 

менеджера. 

Тема 2.  

Розвиток науки 

управління 

Передумови виникнення науки управління. Підходи до класифікації 

напрямків розвитку науки управління. Загальна характеристика еволюції 

наукових підходів до управління організаціями. 

Класична теорія менеджменту (школа наукового управління й 

адміністративна школа управління): напрямки і цілі досліджень; основні 

здобутки; значення для сучасної практики; обмеженість. Неокласична 

теорія менеджменту (школа людських стосунків та школа організаційної 

поведінки): спрямованість досліджень; внесок у розвиток науки 

управління; основні недоліки. Кількісна теорія менеджменту: основні ідеї; 

внесок у розвиток теорії управління; напрямки використання досягнень.  

Спільні риси інтегрованих підходів до управління. Сутнісна 

характеристика процесного, системного та ситуаційного підходів до 

управління: основні ідеї; внесок у розвиток науки управління; практичне 

застосування. 

Тенденція посилення технократичного аспекту менеджменту. Орієнтація 

на технічні та технологічні нововведення. Гуманізація управління. 

Глобалізація менеджменту. Об'єднання інтересів бізнесу, суспільства і 

людини. Модель "конкуруючих цінностей" Р. Куінна. 

Тема 3. 

Основи теорії прийняття 

управлінських рішень 

Розширене та вузьке розуміння категорії “прийняття рішень”. Місце 

прийняття рішень у процесі управління. Моделі теорії прийняття рішень: 

класична; поведінкова; ірраціональна. 

Інтуїтивна та раціональна технології прийняття рішень. Етапи раціональної 

технології прийняття рішень: діагноз проблеми; накопичення інформації 

про проблему; опрацювання альтернативних варіантів; оцінка альтернатив; 

прийняття рішення. Людський та   організаційний фактори у процесі  

прийняття рішення. Індивідуальне та групове прийняття рішень (модель Р. 

Роскіна, модель Врума-Йеттона, модель Врума-Джаго).  

Класифікація методів творчого пошуку альтернативних варіантів. Методи 

індивідуального творчого пошуку альтернатив. Методи колективного 

творчого пошуку альтернатив. Методи активізації творчого пошуку 



6 

альтернативних варіантів.  

Тема 4.  

Методи економічного 

обґрунтування 

управлінських рішень 

Кількісні та якісні методи. Можливості та сфери застосування аналітичних, 

статистичних, теоретико-ігрових методів та методів математичного 

програмування. 

Кількісні та якісні методи прогнозування. Сутнісна характеристика методу 

“платіжної матриці”. Побудова “дерева рішень” та вибір оптимального 

варіанту. 

Теоретико-ігрові методи. Критерії теорії статистичних рішень: песимізму, 

оптимізму, коефіцієнту оптимізму, Лапласа, жалю. Методи теорії ігор. 

Експертні методи прийняття рішень: метод простого ранжування; метод 

вагових коефіцієнтів. 

Тема 5.  

Планування в організації 

Поняття “планування”. Місце планування серед функцій управління. 

Основні елементи системи планування. Етапи процесу планування: 

визначення цілей; розробка стратегії; надання стратегії конкретної форми. 

Стратегічні та оперативні плани. Короткотермінові та довготермінові 

плани. Завдання та орієнтири. Ситуаційні  

фактори планування. 

Поняття “мета” в управлінні та класифікація цілей організації. Вимоги до 

вірно сформульованих цілей.  Традиційний процес постановки цілей. 

Концепція управління за цілями (концепція МВО): сутність, основні етапи, 

переваги та недоліки. 

Поняття “стратегія”. Елементи стратегії. Рівні стратегії: 

загальнокорпоративна стратегія; стратегія бізнесу; функціональна 

стратегія; піраміда стратегій. Процес стратегічного планування: 

визначення місії фірми; зовнішній та внутрішній аналіз; SWOT-аналіз; 

визначення конкретних цілей діяльності організації; аналіз стратегічних 

альтернатив та вибір стратегії. Методи вибору загальнокорпоративної 

стратегії. Вибір стратегії бізнесу (типові стратегії за М. Портером). 

Функціональні стратегії. Надання стратегії конкретної форми. Тактичні та 

оперативні плани. Програми. Політика. Стандартні операційні процедури. 

Правила.  

Тема 6.  

Організація як функція 

управління 

економічними 

процесами 

Поняття “організація” та “організаційна діяльність”. Основні складові 

організаційної діяльності. Організаційна структура як результат 

організаційної діяльності: ступінь складності; ступінь формалізації; ступінь 

централізації. Поняття “схема організаційної структури управління”. 

Загальна характеристика класичної теорії організації: універсальні 

принципи управління А. Файоля; модель “ідеальної бюрократії” М. Вебера. 

Поведінковий підхід в теорії організації: системи організації за Р. 

Лайкертом. Ситуаційний підхід в теорії організації: основні результати 

дослідження впливу технології, розмірів організації, зовнішнього 

середовища і стратегії на організаційну структуру. Сучасні напрямки 

розвитку теорії організації. 

Сутнісна характеристика проектування робіт в організації. Методи 

проектування і перепроектування робіт в організації. Основні положення 

моделі характеристик роботи Хекмена- 

Олдхема. Поняття, принципи класифікації та базові схеми 

департаменталізації. Делегування повноважень: поняття; елементи процесу 

делегування; типи повноважень (лінійні, штабні, функціональні). 

Централізація і децентралізація. Діапазон контролю і фактори, що 

впливають на його величину. Висока і плоска структури організації. 

Механізми вертикальної і горизонтальної координації робіт і видів 

діяльності в організації. 

Лінійна, функціональна, лінійно-функціональна, дивізіональна, матрична 
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організаційні структури. Мережеві організаційні структури. Переваги та 

недоліки різних типів організаційних структур. Фактори формування 

організаційної структури управління. Методи вибору типу організаційної 

структури. 

Сутність організаційних змін. Модель процесу організаційних змін К. 

Левіна. Загальна характеристика процесу організаційних змін. Причини 

опору організаційним змінам. Стратегії подолання опору змінам. Вибір 

тактики проведення організаційних змін. 

Тема 7.  

Мотивація 

Мотивація як фактор забезпечення успіху діяльності організації. Поняття 

"потреби", "спонукання", "стимули", "мотивація". Внутрішнє і зовнішнє 

винагородження. Сутність мотивування. Зміст основних етапів і 

послідовність їх реалізації в моделі процесу мотивації. 

Сутність змістовного підходу до вивчення мотивації. Основні положення 

ключових теорій змісту мотивації: теорії ієрархії  

потреб А. Маслоу, теорії ERG К. Альдерфера, теорії набутих потреб Д. 

МакКлелланда, теорії “мотиваційної гігієни” Ф. Герцберга. Метод 

збагачення праці. Порівняльний аналіз теорій змісту мотивації. 

Концепція процесного підходу до вивчення мотивації. Сутнісна 

характеристика основних теорій процесу мотивації: теорії сподівань В. 

Врума, теорії справедливості С. Адамса, комплексної теорії мотивації 

Портера-Лоулера. Практична цінність теорій процесу мотивації. Проблеми 

мотивації в сучасній практиці управління.  

Тема 8.  

Управлінський контроль 

Поняття “контроль” та його місце в системі управління. Етапи процесу 

контролю: вимірювання процесів; порівняння реального виконання із 

стандартами; оцінка та реакція. Модель процесу контролю. Види 

управлінського контролю: попередній; поточний; заключний. Порівняльна 

характеристика видів управлінського контролю. 

Фінансовий контроль та його основні складові. Сутність та складові 

операційного контролю. Контроль поведінки працівників: модель; методи 

оцінки реального виконання;  

прямий управлінський контроль; замінники прямого управлінського 

контролю. 

Основні характеристики ефективної системи контролю. 

Дисфункціональний ефект системи контролю та методи його подолання. 

Тема 9.  

Лідерство 

Співвідношення категорій “вплив”, “влада”, “залежність”, “лідерство”. 

Класифікація джерел влади в організації за  

Дж. Френчем та Б. Рейвеном. Модель джерел влади К. Хейлса. Лідерство 

як механізм сполучення різних джерел влади. Порівняльна характеристика 

менеджера і лідера. 

Основна ідея і завдання підходу до вивчення лідерства з позицій особистих 

якостей. Шкала найсуттєвіших 

характеристик лідера за Є. Гізеллі. Класифікація особистих якостей 

успішних керівників за Р. Стогділлом. Основні результати досліджень 

теорії особистих якостей лідера. 

Поняття “стиль керування” та “діапазон стилів керування”. “Теорія Х” і 

“Теорія Y” Д. МакГрегора. Автократичний і  

демократичний стилі керування. Концепція трьох стилів керування К. 

Левіна. Двофакторна модель лідерства вчених університету штату Огайо. 

Концепція лідерства Р. Лайкерта. Модель типів управління Р. Блейка та 

Дж. Моутон.  Висновки за результатами досліджень поведінкових 

концепцій лідерства. 

Загальна характеристика ситуаційного підходу до лідерства. Континуум 

лідерської поведінки Танненбаума-Шмідта. Модель ситуаційного 
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лідерства Ф. Фідлера. Модель ситуаційного лідерства П. Херсі і 

К. Бланчарда. Модель "шлях-мета" Хауса-Мітчелла. Основні здобутки 

ситуаційного підходу до вивчення лідерства.  

Сучасні підходи до лідерства як поєднання традиційних та ситуаційного 

підходів. Концепція атрибутивного лідерства. Модель харизматичного 

лідерства. Концепція перетворюючого (трансформуючого) лідерства. 

Інтерактивні та сервісні керівники. 

Тема 10.  

Комунікації в управлінні 

Поняття “комунікація” та її роль в системі управління організацією. 

Елементи комунікації (відправник, одержувач, повідомлення, канал 

комунікації, перешкоди комунікації). Модель процесу комунікації. Зміст 

основних етапів процесу комунікації (формування концепції комунікації, 

кодування, передавання повідомлення по каналу комунікації, декодування, 

інтерпретація та оцінка повідомлення, зворотний зв’язок).  

Поняття "міжособові" та "організаційні" комунікації. Усна, письмова та 

невербальна комунікації, їх форми, переваги та недоліки. Ситуаційна 

модель вибору носія інформації  

Ленгела-Дафта. Формальні та неформальні організаційні комунікації. Види 

формальних комунікацій: низхідні, висхідні, горизонтальні. Роль 

неформальних комунікацій в системі управління. Поняття "комунікаційна 

мережа". Типи комунікаційних мереж в групах. Централізовані й 

децентралізовані комунікаційні мережі. Модель вибору типу 

комунікаційної мережі в групі. Мережі неформальної комунікації. Відкриті 

комунікації та діалог. 

Індивідуальні перешкоди на шляху ефективної комунікації. Організаційні 

комунікативні бар’єри. Шляхи подолання перешкод до ефективної 

комунікації. Модель вибору стилю комунікації. Розвиток індивідуальних 

навичок комунікації. 

Тема 11. 

Ефективність управління 

Поняття “організаційна ефективність”. Видова класифікація ефективності 

організації: індивідуальна, групова, загальноорганізаційна. Особливості 

оцінки ефективності діяльності організації. 

Підходи: цільовий; системний; параметричний, з урахуванням фактору 

часу. Критерії ефективності організаційної діяльності. 

Поняття “ефективність управління”. Підходи до визначення ефективності 

управління: цільовий; функціональний; композиційний; множинний; 

поведінковий. Показники ефективності управлінської діяльності. 

Напрямки підвищення ефективності управління організацією. 

 

3.2. Дисципліна «Стратегічний менеджмент» 

Таблиця 3.2 

Назва теми Короткий зміст 

1 2 

Тема 1.  

Еволюція організацій та 

управлінських систем 

Перші наукові школи управління (наукового менеджменту, класична 

школа, механістична модель організації). Розвиток теорії організації і 

підходів до управління у другій половині ХХ століття. Сучасний підхід до 

управління організацією. Елементи організації у біологічній моделі 

перетворення бізнесу. 

Тема 2.  

Стратегічний підхід до 

управління організацією 

Створення конкурентних переваг. Підходи до визначення стратегічного 

менеджменту. Причини виникнення стратегічного управління. Основні 

принципи стратегічного управління. Поняття стратегічної зони 

господарювання, зон стратегічних ресурсів і груп стратегічного впливу. 

Програмовані і не програмовані рішення. Структуровані і неструктуровані 

рішення. Стратегічні та оперативні рішення в управлінні організацією. 

Тема 3.  Сутність конкурентних переваг підприємства. Відмінності між теоріями 
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Урахування фактору 

конкурентних переваг 

при реалізації стратегії 

конкурентних та порівняльних переваг. Різновиди конкурентних переваг та 

їх характеристика. Конкурентні переваги, які досягаються в результаті 

протиправних дій. Захист конкурентних переваг. Реалізація конкурентних 

переваг у конкурентних, виробничих та маркетингових стратегіях 

підприємства. Категорії «конкурентоспроможність підприємства», 

«конкурентоспроможність продукції», «конкурентоспроможність 

потенціалу». Кількісні оцінки конкурентоспроможності товарної 

продукції, що випускається, а також маркетингового потенціалу 

підприємства. 

Тема 4.  

Аналітичні інструменти 

стратегічного 

управління 

Аналіз витрат підприємства та його ринкових конкурентів у стратегічному 

управлінні. Ланцюжок цінностей підприємства за методикою М. Портера. 

Три стадії формування витрат у ланцюжку цінностей. 

Тема 5.  

Лідерство (керівництво) 

– найважливіша умова 

реалізації стратегії 

підприємства 

Дії керівництва в процесі реалізації стратегії. Створення організаційної 

культури, що сприяє успішній реалізації стратегії. Типи організаційної 

культури за С. Хенді. Складові організаційної культури. Формування 

управлінської команди. Фактори, що визначають ефективність досягнення 

цілей управлінської команди. 

Тема 6.  

Управління опором 

змінам в процесі 

реалізації стратегії та 

стратегічний контроль 

на підприємстві 

Причини опору стратегічним змінам з боку персоналу підприємства. 

Індивідуальний та груповий опір. Типи реакції на зміни і підхід до 

управління ними. Планування проведення змін. Методи управління 

опором за І. Ансофом. Вимоги до системи стратегічного контролю на 

підприємстві. Характеристика етапів стратегічного контролю. 

Тема 7.  

Організаційні структури 

управління (ОСУ) 

стратегічного типу 

Різновиди організаційних структур управління стратегічного типу. 

Особливості формування проектних, матричних, програмно–цільових, 

бригадних форм організації управління. ОСУ на основі створення 

стратегічних господарських підрозділів (СГП) на підприємстві – один з 

досконалих різновидів структур стратегічного типу в сучасних умовах. 

Особливості формування стратегічних господарських підрозділів на 

підприємствах ГМК України. 

Тема 8.  

Реалізація стратегії на 

підприємстві 

Завдання етапу реалізації стратегії на підприємстві. Система планів 

розвитку підприємства. Зв’язок стратегічних ресурсів зі стратегією. 

Управління за цілями. Модель процесу управління за цілями. 

 

 

4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СПІВБЕСІДИ 

1. Аванесова Н.Е. Стратегічне управління підприємством та сучасним містом: теоретико-

методичні засади: монографія / Н.Е. Аванесова, О.В. Марченко; Харків. нац. ун-т буд-ва та 

архітектури. – Харків: Щедра садиба плюс, 2015. – 195 с. 

2. Азаренкова Г.М. Аналіз моделювання і управління ризиком (в системах та прикладах): 

навчальний посібник. / Г.М. Азаренкова. – Львів: "Новий Світ-2000", 2015. – 240 с. 

3. Азарян О.М. Стратегічне управління маркетинговою діяльністю підприємств 

машинобудування: монографія / О.М. Азарян; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. І. Туган-

Барановського. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. – 218 с. 

4. Бєлова А.І. Система стратегічного управління реструктуризацією підприємств : цілі, 

проблеми та перспективи: монографія / А.І. Бєлова; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ: 

КНУБА, 2014. – 292 с. 

5. Бондар О.В. Ситуаційний менеджмент: навч. посіб. / О.В. Бондар. - 2-ге вид. перероб. та 

доп. – К.: ЦУЛ, 2012. – 368 с. 

6. Бурик А.Ф. Планування діяльності підприємства: навчальний посібник / А.Ф. Бурик, О.М. 

Світовий, О.Г. Мачушенко. – К.: ЦУЛ, 2013. – 260 с. 

7. Виробничий менеджмент: підручник / за заг. ред. Бутка М.П. – К.: ЦУЛ, 2015. – 424 с. 
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8. Геєць В.М. Інноваційні перспективи України. / В.М. Геєць, В.П. Семиноженко. – Харків: 

Константа, 2009. – 272 с. 

9. Герчикова И.Н. Менеджмент. – М.: Банки и биржи. 2005. – 480 с. 

10. Дахно В.М. та ін. Зовнішньоекономічний менеджмент. Навчальний посібник / І.І. Дахно, 

Г.В. Бабіч, В.М. Барановська. – К.: ЦУЛ, 2012. – 568 с. 

11. Доль П. Менеджмент: Стратегам й тактика. – СПб: Питер, 2005. – 560 с 

12. Дорошук Г.А. Антикризове управління підприємством: теорія та практика: Навчальний 

посібник. / Г.А. Дорошук, Н.М. Дащенко. – Львів: "Новий Світ-2000", 2015. – 332 с. 

13. Економіка підприємства / [за заг. ред. Покропивного С.Ф.]. – Київ: КНЕУ, 2009. – 528 с. 

14. Іванов Ю.Б. Управління конкурентоспроможністю підприємства / Ю.Б. Іванов, 

М.О. Кизим, О.М. Тищенко. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2010. – 320 с. 

15. Ігнатьєва І.А. Корпоративне управління: підручник / І.А. Ігнатьєва, О.І. Графонова. – К.: 

ЦУЛ, 2013. – 600 с. 

16. Кожушко Л.Ф. Управління проектами: навчальний посібник / Л.Ф. Кожушко, С.М. 

Кропивко. – К.: Кондор-Видавництво, 2015. – 388 с. 

17. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: підручник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – 2-е вид., 

випр., допов. – К.: Академвидав, 2007. – 464 с. 

18. Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, 

О.Г. Мельник. – 3-е вид., допов. і перероб. – Л.: Нац. ун-т «Львів, політехніка» (Інфор.-видав. центр 

«ІНТЕЛЕКТ+» Ін-ту післядипломної освіти); «Інтелект-захід», 2007. – 384 с. 

19. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навч. посіб. – К.: ТОВ «УВГПС ЕксСб», 2005. – 

512 с. 

20. Менеджмент для бакалаврів: підручник у 2 т. Т.1. / за ред. О.Ф. Балацького. – Суми: 

Університетська книга, 2015. – 605 с. 

21. Менеджмент для бакалаврів: підручник у 2 т. Т.2. / за ред. О.Ф. Балацького. – Суми: 

Університетська книга, 2015. – 592 с. 

22. Менеджмент: теорія і практика: навч. посіб. / А.А. Мазаракі, Г.Є. Мошек, Л.А. Гомба 

та ін. – К.: Атіка, 2007. – 564 с. 

23. Мізюк Б.М. Основи стратегічного управління: підручник / Б.М. Мізюк. – Львів: Магнолія, 

2009. – 544 с. 

24. Мошенський С.З. Економічний аналіз: підруч. для студ. економ. спец. вищ. навч. закл. / 

С.З. Мошенський, О.В. Олійник ; за ред. д.е.н., проф., заслуженого діяча науки і техніки України 

Ф.Ф. Бутинця. Житомир : ПП «Рута», 2007. – 704 с. 

25. Назарчук Т.В. Менеджмент організацій: навчальний посібник / Т.В. Назарчук, 

О.М. Косіюк. – К.: ЦУЛ, 2016. – 560 с. 

26. Національна економіка: навчальний посібник / За заг. ред. О.В. Носової. – К.: ЦУЛ, 2013. 

– 512 с. 

27. Організація та управління інноваційною діяльністю: підручник / за ред. П.Г. Перерви, 

С.А. Меховича, М.І. Погорєлова. – Харків: НТУ «ХПІ», 2008. – 1025 с. 

28. Отенко І.П. Аналіз та оцінка стратегічного потенціалу підприємства: наукове видання / 

І.П. Отенко, Л.М. Малярець, Г.А. Іваненко. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2007. – 348 с. 

29. Палеха Ю.І. Менеджмент персоналу: навчальний посібник / Ю.І. Палеха. – К.: Вид-во 

"Ліра-К", 2015. – 338 с. 

30. Писаренко С.М. Економіка і зовнішньоекономічні зв'язки України: підручник / 

С.М. Писаренко, Л.А. Українець. – К.: Знання, 2015. – 398 с. 

31. Планування маркетингу: навчальний посібник / О.А. Овєчкіна, Д.В. Солоха, К.В. Іванова, 

В.В. Морєва, О.В. Бєлякова, О.Б. Балакай. – 2-ге видання, перероб. та доп. – К.: ЦУЛ, 2013. – 352 с. 

32. Полторак В.А. Маркетингові дослідження: навчальний посібник / В.А. Полторак, 

І.В. Тараненко, О.Ю. Красовська. – 3-тє вид. перероб. та доп. – К.: ЦУЛ, 2014. – 342 с. 

33. Пономаренко В.С. Стратегічне управління організаційними перетвореннями на 

промислових підприємствах: наукове видання / [В.С. Пономаренко, А.М. Золотарьов, О.М. 

Ястремська, І.М. Волик, та ін.]; за заг. ред. докт. екон. наук, професора В.С. Пономаренка, докт. 

екон. наук, доцента О.М. Ястремської. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2005. – 452 с. 

34. Регіонально-адміністративний менеджмент: Навчальний посібник. - під ред. В.Г. 
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Воронкової. – К.: Видавничий дім "Професіонал", ЦУЛ, 2010. – 352 с. 

35. Свидрук І.І. Креативний менеджмент. Навчальний посібник / І.І. Свидрук. – К.: ЦУЛ, 

2012. – 224 с. 

36. Сердюк О.Д. Теорія та практика менеджменту. – К.: ВД «Професіонал», 2007. 

37. Скібіцька Л.І. Організація праці менеджера. Навчальний посібник / Л.І. Скібіцька. – К.: 

ЦУЛ, 2010. – 360 с. 

38. Сухарський В.С. Менеджмент: Навч. посібник. – Тернопіль: Астон, 2007 – 340 с. 

39. Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика. Підручник для вузів. – 
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