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ВСТУП
Програма випробувань для вступу в аспірантуру за освітньо-науковим
рівнем «доктор філософії» спеціальності 051 «Економіка» складена
відповідно до місця та значення дисциплін, передбачених освітньою
програмою підготовки аспірантів даної спеціальності. Програма передбачає
здійснення перевірки набутих здобувачами теоретичних знань та практичних
навичок.
Вступник повинен вміти на високому професійному рівні вирішувати
економічні проблеми розвитку суб’єктів господарювання, які виникають
перед ними в умовах ризику та невизначеності на різних рівнях – від
глобального (міжнародні ринки товарів, капіталу, послуг) та національного (в
межах галузевих та міжгалузевих комплексів та підкомплексів сфери
аграрного виробництва) до мікрорівня, власне самого підприємства як
відкритої економічної системи.
Актуальність
спеціальності
зумовлена
зростаючою
потребою
вітчизняної науки в фахівцях якісно нового ступеня, що здатні на високому
професійному рівні розробляти теоретико-методологічні засади та
обґрунтовувати практичні рекомендацій щодо вирішення економічних
проблем в контексті посилення світових інтеграційних процесів та
міжнародного поділу праці; визначати стратегії їх поведінки; застосовувати
моделі розвитку макро- та мезоекономічних процесів в теоретичних
дослідженнях та при вирішенні практичних задач тощо.
Мета підготовки доктора філософії з економіки акцентується на
проведенні соціально-економічних досліджень на рівні регіону, окремих
суб’єктів господарювання в розрізі галузей і сфер національної економіки
України, що досягається на основі аналізу виробничо-господарської
діяльності підприємств і організацій у виробничій та комерційній сферах,
банківських установ, прогнозуванні економічної діяльності підприємств та
фірм, розробці заходів з підвищення ефективності виробництва, ведення
обліку, удосконалення методів управління, участь в системному управлінні
підрозділами та зовнішньоекономічній діяльності, обґрунтуванні стратегії і
тактики розвитку підприємства, дослідженні економічної інформації тощо.
Реалізація мети передбачає набуття в процесі навчання відповідних
компетенцій, які забезпечують широкий світогляд, поєднання нового
економічного мислення, глибоких знань фундаментальних економічних
законів, обґрунтування шляхів розвитку підприємств в умовах ринкової
економіки зі знаннями соціально-психологічних основ спілкування людей.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»
1. Підприємство як економічна система. Організаційна структура
підприємства.
2. Сутність, класифікація та характеристика видів підприємств та їх
об’єднань.
3. Внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства в Україні.
4. Поняття та класифікація основних засобів. Амортизація, норма
амортизації і методи нарахування амортизаційних відрахувань.
5. Показники ефективності використання основних виробничих фондів
підприємства.
6. Поняття і склад оборотних фондів. Показники ефективності
використання оборотних фондів підприємства.
7. Персонал підприємства: класифікація, показники та шляхи підвищення
ефективності використання.
8. Оплата праці, види і форми оплати праці.
9. Поняття і види цін. Методи ціноутворення. Основні етапи формування
рівня цін.
10.Конкурентоспроможність продукції: поняття, чинники, методика
оцінки.
11.Поняття собівартості продукції підприємства, її види та шляхи
зниження. Методи визначення собівартості сільськогосподарської
продукції.
12.Групування операційних витрат за елементами та статтями. Поняття
валових витрат. Постійні і змінні витрати, їх особливості та
застосування.
13.Прибуток як показник діяльності підприємства. Види прибутку,
формування та використання. Рентабельність як показник ефективності
діяльності підприємства.
14.Поняття і види нематеріальних активів. Реалізація права власності на
нематеріальні ресурси.
15.Земля як основний засіб сільськогосподарського виробництва та її
особливості. Характеристика земельних ресурсів України та їх
розподіл між землекористувачами.
16. Земельна реформа в Україні. Основні положення Земельного кодексу.
Поняття, умови і особливості становлення ринку землі.
17.Земельний кадастр та грошова оцінка землі. Оренда землі. Напрями
підвищення економічної ефективності використання земельних
ресурсів.
18.Економічна суть інвестицій. Джерела інвестицій. Капіталовкладення
підприємств.
19.Суть і значення інфраструктури сільського господарства. Класифікація
інфраструктури.
20.Поняття, оцінка, структура, методика визначення валової та товарної
продукції сільськогосподарських підприємств.

21.Поняття, склад та особливості функціонування матеріально-технічної
бази сільського господарства.
22.Поняття,
види
і
показники
економічної
ефективності
сільськогосподарського виробництва.
23.Ринок зернових: значення галузі, сучасний рівень розвитку, попит і
пропозиція, цінова ситуація, шляхи зростання ефективності.
24.Ринок технічних культур: значення галузі, сучасний рівень розвитку,
попит і пропозиція, цінова ситуація, шляхи зростання ефективності.
25.Ринок картоплі: значення галузі, сучасний рівень розвитку, попит і
пропозиція, цінова ситуація, шляхи зростання ефективності.
26.Ринок молока: значення галузі, сучасний рівень розвитку, попит і
пропозиція, цінова ситуація, шляхи зростання ефективності.
27.Ринок м'ясного скотарства: значення галузі, сучасний рівень розвитку,
попит і пропозиція, цінова ситуація, шляхи зростання ефективності.
28.Ринок свинарства: значення галузі, сучасний рівень розвитку, попит і
пропозиція, цінова ситуація, шляхи зростання ефективності.
29.Поняття, значення та складові продовольчої безпеки країни.
30.Поняття та види диверсифікації діяльності підприємства.
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУ «МАРКЕТИНГ»
1. Сутність маркетингової політики розподілу.
2. Канали розподілу в маркетингу, рівні каналів розподілу.
3. Види розподілу та їх характеристика (інтенсивний, селективний,
ексклюзивний розподіл).
4. Управління каналами розподілу.
5. Прямі канали розподілу: алгоритм побудови, переваги для споживачів.
6. Вертикальні маркетингові системи.
7. Горизонтальні маркетингові системи.
8. Багатоканальні маркетингові системи.
9. Конфлікти в каналах розподілу та способи їх вирішення.
10.Маркетингова логістика, сутність, складові, характеристика.
11.Франчайзинг: характеристика, види франчайзингу.
12.Якісні та кількісні маркетингові дослідження.
13.Бенчмаркинг: поняття, типологія, методика.
14.Сегментація ринку та вибір цільових сегментів.
15.Методи поширення товарів: оптова та роздрібна торгівля.
16.Тенденції розвитку оптової торгівлі.
17.Види роздрібної торгівлі.
18.Управління оптовою та роздрібною торгівлею.
19.Посередництво в маркетингу, контроль діяльності посередників.
20.Види посередників, їх характеристика.
21.Характеристика засобів стимулювання збуту, спрямованих на
посередників, споживачів та власний персонал фірми.
22.Стратегічне планування маркетингу.

23.Поняття маркетинг менеджменту.
24.Управління товаром: товарна марка, товарна лінія, товарний
асортимент.
25.Маркетинговий контроль та аудит.
26.Цінова політика підприємства, маркетингова технологія встановлення
ціни на товар.
27.Концепція системи маркетингової інформації.
28.Характеристика основних концептуальних підходів до управління
маркетингом.
29.Просування товарів: цілі та засоби політики комунікацій.
30.Модель формування стратегічного плану маркетингу.
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУ «СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Сутність і особливості стратегії підприємства.
Визначення місії і цілей підприємства.
Розроблення і декомпонування стратегії підприємства.
Концепція конкурентних стратегій.
Концепція організаційних стратегій підприємства.
Класифікація стратегій за Ф. Котлером, їх характеристика.
Конкурентні переваги і конкурентоспроможність підприємства.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Оцінювання та діагностування конкурентоспроможності
підприємства.
Аналіз конкурентного середовища підприємства.
Сутність та складові стратегічного потенціалу підприємства.
Базові конкурентні стратегії за М. Портером.
Типологія функціональних стратегій підприємства.
Маркетингова стратегія підприємства.
Стратегія наукових досліджень і проектно-конструкторських
розробок.
Сутність і характеристика стратегії і тактики виробництва.
Напрями реалізації фінансової стратегії у підприємстві.
Стратегія управління персоналом підприємства.
Стратегія оптимізації витрат: її різновиди та умови застосування.
Альтернативність стратегій диференціації або концентрації як вектора
досягнення місії підприємства.
Стратегія ресурсозаощадження.
Матричні методи стратегічного аналізу.
Матриця Бостонської консалтингової групи: значення, принципи
побудови.
Матриця SWOT та PEST-аналізу: значення, особливості побудови.
Матриця МсКіnсеу – General Electric у оцінюванні привабливості
галузі.
Особливості застосування методу PIMS-аналізу у визначенні впливу
чинників ринкового середовища на прибуток підприємства.
Метод SРАСЕ (стратегічного оцінювання дій).
Зв'язок стратегій розвитку підприємства з його життєвим циклом.
Види, значення та механізм розробки системи цілей підприємства.
Поточне планування та бюджетування як чинники стратегічного
розвитку підприємств.
Система мотивації в стратегічному управлінні підприємством.
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУ «ІНВЕСТУВАННЯ»
1. Класифікація інвестицій та їх характеристика.
2. Інвестиційний ринок: характеристика та кон’юнктура.
3. Поняття суб’єктів та об’єктів інвестиційної діяльності. Господарські
товариства як суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності.
4. Об’єкти інвестицій. Реальні та фінансові інвестиції, їх основна
характеристика.
5. Організаційно-економічні основи інвестицій у засоби виробництва.
Об’єкти реальних інвестицій та їх характеристика.
6. Характеристика іноземних інвестицій. Правова база залучення
іноземних інвестицій.
7. Специфіка іноземних інвестицій та її врахування при залученні
іноземного капіталу.
8. Чинники та напрями міжнародної інвестиційної діяльності.
9. Прямі та портфельні інвестиції. Їх характеристика.
10.Інвестиційні пільги на територіях спеціальних (вільних) економічних
зон.
11.Державна інвестиційна політика. Визначення умов, пріоритетних сфер,
системи інвестиційних пільг, системи гарантій щодо захисту прав іноземних
інвесторів.

12.Організаційно-економічне обґрунтування інвестиційного проекту:
бізнес-план та аналіз проекту.
13.Аналіз інвестиційного проекту та характеристика його складових.
Процедури фінансово-економічної оцінки інвестиційного проекту.
14.Методи та показники оцінки ефективності інвестиційного проекту.
15.Оцінка інвестиційних ризиків в умовах невизначеності.
16.Методи оцінки інвестиційних ризиків.
17.Інвестиційний проект, його зміст та форми.
18.Класифікаційні ознаки інвестиційних проектів та їх характеристика.
19.Порядок
розробки
інвестиційного
проекту.
Характеристика
інвестиційної бази проекту та етапи його експлуатації.
20.Характеристика інвестиційних ресурсів. Принципи формування
інвестиційних ресурсів.
21.Форми інвестиційних ресурсів. Розрахунок обсягу інвестиційних
ресурсів реального інвестиційного проекту.
22.Методи формування інвестиційних ресурсів. Джерела формування
інвестиційних ресурсів.
23.Оцінка вартості інвестиційних ресурсів. Методи оптимізації структури
інвестиційних ресурсів.
24.Класичні
підходи
до
участі
держави
в
регулюванні
загальноекономічних процесів та процесів інвестування, як складової
загальноекономічних процесів.
25.Індикативне планування інвестицій, його особливості.
26.Способи реалізації інвестиційних проектів.
27.Регулювання взаємодії учасників інвестування. Тендерні угоди та
механізм їх здійснення.
28.Методичні підходи до оцінки використання інвестицій. Моніторинг
інвестиційного процесу.
29.Система економічних показників щодо оцінки результатів
використання інвестиційних ресурсів.
30.Розробка стратегічних напрямів інвестиційної діяльності.
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУ «ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
ПІДПРИЄМСТВА»
1. Сутність інноваційного розвитку підприємства.
2. Значення інвестиційного забезпечення в інноваційному розвитку
підприємства.
3. Основні методи управління інноваційним розвитком підприємства.
4. Основні етапи формування бізнес-плану з інноваційного розвитку
підприємства.
5. Система показників оцінки ефективності інноваційних проектів.
6. Інноваційні стратегії розвитку підприємства, галузі, регіону.
7. Види інноваційних ризиків.
8. Особливості формування інноваційної політики підприємства.
9. Обґрунтування доцільності впровадження інноваційних проектів.
10. Значення та етапи планування інноваційної діяльності підприємства.
11. Вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища на інноваційний
розвиток підприємства.
12. Сутність інноваційної діяльності та її вплив на конкурентоспроможність
підприємства.
13.
Сутність
організаційно-економічного
механізму
забезпечення
інноваційного розвитку підприємства.
14. Складові процесу формування інноваційного потенціалу підприємства.
15. Класифікація чинників інноваційного розвитку підприємства.
16. Види ефектів від реалізації інновацій у підприємстві.
17. Методи вимірювання рівня інноваційного розвитку.
18. Роль організаційних структур для реалізації нововведень у підприємстві.
19. Сутність та структура національної інноваційної системи.
20. Особливості та сучасний стан розвитку національної інноваційної
системи України.
21. Характеристика ринку інновацій.
22. Поняття «інноваційна інфраструктура» та її значення в інноваційному
розвитку підприємства.
23. Основні елементи інноваційної інфраструктури.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

24. Інновації як головні фактори розвитку бізнесу.
25. Характеристика інноваційного та життєвого циклу продуктової інновації.
26. Особливості попиту на інновації та мотивації суб’єктів інноваційного
процесу.
27. Методи активізації інноваційної діяльності підприємства.
28. Методи оцінки ризиків інноваційного розвитку підприємства.
29. Преференції та пільги для суб’єктів інноваційної діяльності в Україні.
30. Напрями інноваційного розвитку, їх класифікація та порівняльна
характеристика.
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