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ВСТУП 

 

Мета вступного іспиту зі спеціальності 051 «Економіка» – відбір до 

навчання в аспірантурі здобувачів, які продемонстрували найвищий рівень 

засвоєння фундаментальних та прикладних знань та вмінь з економіки.  

Вимоги до здібностей і підготовленості вступників. Для успішного 

засвоєння освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії вступники 

до аспірантури повинні мати рівень вищої освіти «магістр» або «спеціаліст» та 

здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі загальних 

нормативних та спеціалізованих фахових дисциплін. 

Вступ до аспірантури за спеціальністю 051 «Економіка» здійснюється на 

засадах вступних іспитів на загальних підставах, передбачених чинним 

законодавством на момент проведення вступних випробувань. 

Вступний іспит проводиться у комбінованій формі (письмова та усна). 

Складається з трьох теоретичних питань (письмова) та співбесіди. На надання 

письмової відповіді вступнику відводиться 2 години. 

 

ОПИС ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ ТА ЇХ КОРОТКИЙ ЗМІСТ 

 

РОЗДІЛ 1. Міжнародна економіка 

Світове господарство та відкритість економіки. Структура сучасної 

світогосподарської системи. Глобальні проблеми сталого розвитку світової 

економіки та напрями їх вирішення. Внутрішня та зовнішня рівновага у 

відкритій економіці. Реформування зовнішньоекономічної політики України 

згідно з новими конкурентними викликами. Розвиток міжнародної економіки в 

умовах глобалізації. Транснаціоналізація міжнародної економічної діяльності: 

рівні та форми, галузеві та регіональні особливості. Глобальні проблеми та 

виклики сучасного економічного розвитку. Суть та основні форми міжнародних 

економічних відносин. Теорії розвитку міжнародних економічних відносин. 

Міжнародний поділ праці як основа розвитку міжнародних економічних 

відносин. Сутність і механізм регулювання світогосподарських зв'язків на 

міжнаціональному рівні. Міжнародні економічні організації. Міжнародні 

фінансові організації. Міжнародна торгівля та торговельна політика в умовах 

глобалізації. Базові теорії міжнародної торгівлі. Нові теорії міжнародної торгівлі. 

Експортоорієнтована і імпортозаміщуюча моделі розвитку. Світовий ринок 

товарів та послуг: сучасний стан та тенденції розвитку. Транспортні послуги на 

світовому ринку. Міжнародне виробництво. Глобальні виробничі мережі. 

Україна як суб'єкт світового ринку товарів і послуг. Зовнішньоторговельна 

політика України. Багатостороннє регулювання зовнішньої торгівлі. Роль СОТ в 

регулюванні міжнародних торгових відносин. Міжнародний рух капіталу. 



Неокласичні теорії міжнародного руху капіталу. Основні форми міжнародного 

переміщення капіталу. Фактори міжнародного інвестування. Наслідки вивезення 

капіталу для країн експортерів і країн-імпортерів. Глобальний інвестиційний 

ринок. Прямі та портфельні інвестиції. Реальні та фінансові інвестиції. Масштаби 

та динаміка міжнародних прямих інвестицій, їх розподіл в сучасному світовому 

господарстві. Міжнародні корпорації як основний суб’єкт здійснення прямих 

іноземних інвестицій. Сучасні тенденції на світовому ринку капіталів. 

Інвестиційний клімат: основні компоненти, проблеми визначення. Міжнародна 

міграція робочої сили. Види, масштаби та напрями міжнародного руху робочої 

сили. Наслідки міграції трудових ресурсів для країни-експортера та приймаючої 

країни. Регулювання міграційних потоків та соціально-трудових відносин в 

умовах глобалізації. Світовий ринок технологій: суть і структура. Форми 

міжнародної торгівлі технологіями. Суб’єкти та лідери міжнародного науково-

технічного обміну. Інтернаціоналізація капіталовкладень в НДДКР та пов’язані 

економічні ефекти. Місце України в процесах міжнародного трансферу 

технологій. Міжнародні валютні, кредитні та фінансові відносини. Види 

валютних операцій. Теорії валютних курсів. Режим валютного курсу. Еволюція 

світової валютної системи. Світові фінансові центри. Причини розвитку та 

структура світового ринку позичкових капіталів. Світовий фондовий ринок, його 

вплив на розвиток окремих країн і світової економіки. Сучасний розвиток 

світового ринку золота і операцій із золотом. Характерні риси світового ринку 

фінансових деривативів. Сутність та функції міжнародного кредиту. Форми 

міжнародних кредитних відносин. Стан та динаміка платіжного балансу України. 

Міжнародна економічна інтеграція та дезінтеграція. Основні світові центри 

інтеграційних процесів. Світові та регіональні тенденції в розвитку економічної 

інтеграції. Стан та перспективи економічної інтеграції України з ЄС. 

Міжнародна конкурентоспроможність національної економіки: сучасні 

напрямки, досягнення, рівні, умови та чинники, методи оцінки. Сучасні тенденції 

в міжнародній економічній діяльності України. Напрями реформування системи 

державного регулювання міжнародної економічної діяльності України. 

Міжнародний бізнес: суть та особливості інтернаціоналізації підприємницької 

діяльності.  

 

РОЗДІЛ 2. Національна економіка 

Передумови зародження, становлення та розвиток національної економіки. 

Цілі національної економіки. Економічні теорії національної економіки. 

Інституціональні теорії та базисні інститути національної економіки. Теорії 

суспільного добробуту та соціально ринкової економіки. Типи та моделі 

національних економік. Показники національної економіки в країновому та 



рейтинговому порівнянні. Ефективність національної економіки. Поняття, склад 

та класифікація потенціалу національної економіки. Природно-ресурсний, 

демографічний та трудовий, виробничий, інноваційний та науково-технічний, 

інвестиційний, агропромисловий, екологічний, зовнішньоекономічний потенціал 

національної економіки. Структура та складові національної господарської 

системи. Національний ринок: особливості та проблеми розвитку. Кон’юнктура 

національного ринку. Виробнича та соціальна інфраструктура національної 

економіки. Господарські комплекси, секторальна та галузева структури 

національної економіки. Поняття та типи економічного зростання. 

Макроекономічна динаміка та макроекономічна стабільність. Основні 

макроекономічні пропорції. Роль держави та державне управління національною 

економікою. Економічні функції держави. Механізм перерозподілу доходів і 

ресурсів та виробництво суспільних благ. Державне управління національною 

економікою: зміст, функції, цілі та завдання. Система органів державного 

управління економікою. Механізм ринкового саморегулювання економіки. 

Механізм державного регулювання економіки. Правові та інституційні засади 

державного регулювання. Бюджетно-податкове, грошово-кредитне регулювання 

національної економіки. Державне регулювання малого підприємництва. 

Детінізація національної економіки. Корпоративне регулювання національної 

економіки. Державно-приватне партнерство. Прогнозування розвитку 

національної економіки. Система прогнозування соціально-економічного 

розвитку. Індикативне планування національної економіки. Програмування 

розвитку національної економіки. Характеристика державного програмування та 

види програм. Цільові комплексні програми. Програма соціально-економічного 

розвитку України. Галузеві програми: призначення та сутнісна характеристика. 

Економічна безпека національного господарства. Сутність економічної безпеки 

держави. Чинники, що впливають на рівень економічної безпеки. Індикатори 

рівня економічної безпеки. Механізм забезпечення економічної безпеки держави. 

Участь України в міжнародних організаціях та інтеграційних процесах. 

Міждержавне (багатостороннє) регулювання національних економік. 

 

РОЗДІЛ 3. Економіка підприємства 

Підприємство як господарююча система та форма організації бізнесу. Цілі і 

напрями діяльності підприємств. Нормативно-правове регулювання діяльності 

підприємств. Видова кваліфікація підприємств за окремими ознаками. 

Господарські товариства: акціонерні, повні, з обмеженою відповідальністю, 

командитні і акціонерні. Добровільні та статутні об’єднання підприємств і 

організацій. Сучасні тенденції розвитку підприємств різних форм 

господарювання. Сучасна система управління підприємством. Функції 



управління підприємством, їх єдність і взаємодія. Організаційна структура 

управління підприємством та її основні параметри. Планування як функція 

управління підприємством. Ринкове середовище функціонування підприємства. 

Виробничий потенціал підприємства. Поняття і складові компоненти 

економічного потенціалу підприємства. Оцінка етапу, структури, динаміки та 

конкурентоспроможності підприємницького потенціалу підприємства: 

передумови і чинники його розвитку і ефективного використання. Організація і 

планування відтворення і використання виробничого потенціалу. Основні 

фактори і методи підвищення ефективності використання інвестиційного 

потенціалу підприємства. Форми простого (капітальний ремонт, модернізація, 

заміна машин і устаткування) і розширеного (технічне переозброєння, 

реконструкція і розширення діючих та спорудження нових підприємств і 

виробничих об`єктів) відтворення основних засобів, визначення ефективності їх 

використання. Показники використання основних засобів і виробничої 

потужності, методи їх обчислення та аналізу. Загальна характеристика оборотних 

засобів підприємства і їх елементний склад. Кадровий потенціал підприємства. 

Склад і структура персоналу підприємства. Категорії персоналу. Основні 

елементи системи управління персоналом підприємств. Мотивація трудової 

діяльності. Форми й системи оплати праці на підприємстві, умови їх 

застосування. Формування й ефективне використання людського, соціального і 

інтелектуального капіталу підприємства. Сутнісна характеристика оборотних 

коштів. Функціональна та елементна структура оборотних коштів, їх динаміка на 

підприємствах різних галузей економіки. Джерела формування оборотних 

коштів. Методи розрахунку нормативів оборотних коштів (аналітичний, 

коефіцієнтний, прямого рахунку). Обчислення нормативів оборотних коштів в 

окремих їх елементах (виробничих запасах, незавершеному виробництві, 

витратах майбутніх періодів, залишках готової продукції). Визначення сукупного  

нормативу оборотних коштів підприємства. Основні показники рівня 

ефективності використання оборотних коштів: коефіцієнти оборотності 

(кількість оборотів) й завантаження, тривалість одного обороту, рентабельність; 

методика їх розрахунку. Шляхи підвищення ефективності використання 

оборотних коштів. Змістовна характеристика інноваційних процесів, їх роль у 

розвитку та підвищенні ефективності сучасного виробництва Класифікація 

інноваційних процесів, новин та нововведень, їх взаємозв`язок і взаємодія. 

Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства. 

Життєвий цикл продукції, процес її створення та освоєння. Виробничий процес, 

його складові та принципи раціональної організації. Виробничий цикл. 

Структура виробничого циклу: основних та допоміжних операцій. Організаційні 

типи виробництва. Вплив типу виробництва на форму організації виробництва. 



Економічна характеристика одиничного, серійного та масового типів 

виробництва. Організація потокового виробництво та його різновиди. 

Непотокове виробництво. Організація автоматичного виробництва. 

Автоматизація основних, допоміжних та обслуговуючих операцій. Виробнича 

програма і забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції 

підприємств. Загальна характеристика продукції (послуг) та її класифікаційні 

ознаки (призначення, фізичні властивості, складність тощо). Розробка 

виробничої програми підприємства, її показників у натуральному і грошовому 

вимірах. Економічна сутність якості продукції, її показники і методика їх 

обчислення. Загальна характеристика і методичні підходи до визначення 

конкурентоспроможності продукції (послуг). Система забезпечення якості і 

конкурентоспроможності продукції (послуг). Поняття та місце виробничої і 

соціальної інфраструктури. Собівартість продукції як синтетичний показник 

ефективності виробництва. Характеристика і класифікація витрат на 

виробництво. Кошторис витрат: складові елементи, обчислення їх величини, 

загальний порядок складання. Методика обчислення собівартості окремих 

виробів. Статті калькуляції одиниці продукції (роботи, послуги). Економічна 

сутність та види цін на продукцію (послуги) підприємства. Цінова політика 

підприємства за умов ринкових відносин. Методи визначення цін на виготовлену 

продукцію (надання послуг). Фінансові результати як критерій досягнення мети 

підприємства. Показники фінансових результатів і фінансово-господарського 

стану підприємства. Прибуток і доход як основні показники фінансових 

результатів діяльності підприємства. Джерела формування прибутку 

підприємства. Проблеми підвищення прибутковості підприємства. 

Характеристика елементів механізму стратегічного управління. Формування 

стратегічних альтернатив розвитку підприємства. Найбільш розповсюджені у 

світовій практиці типи стратегій (зростання, органічного зростання, згортання 

діяльності або виходу з бізнесу, комбіновані з вище перерахованих). Вибір і 

розробка стратегії підприємства.  Економічна природа корпоративного 

управління. Суб’єкти та об’єкти корпоративного управління. Структурні 

елементи корпоративного управління. Принципи та функції корпоративного 

управління. Основні організаційні форми фінансового посередництва. 

Корпоративний контролінг та компаєнс. Суть корпоративної культури. 

Корпоративна соціальна відповідальність. Професійна та корпоративна етика. 

Реструктуризація як основна ланка антикризового управління підприємством. 

Основні форми реорганізації підприємств. Злиття, поглинання, виділення, 

приєднання, перетворення. Санація підприємства в системі реструктуризації. 

Банкрутство підприємства. Методи прогнозування банкрутства.  

 



ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 

ВСТУПНИЙ ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

 

РОЗДІЛ 1. Міжнародна економіка 

1. Об’єктивні передумови виникнення світового господарства, його сутність 

та етапи розвитку.  

2. Структура сучасної світогосподарської системи.  

3. Сучасні проблеми та тенденції розвитку світового господарства.  

4. Трансформаційні процеси у світовій економіці.  

5. Україна в системі світогосподарських відносин.  

6. Глобальні проблеми сталого розвитку світової економіки та напрями їх 

вирішення.  

7. Роль держави в розвитку зовнішньоекономічних зв'язків країни.  

8. Сутність та фактори розвитку відкритості національної економіки. Якісні 

та кількісні параметри відкритої економіки.  

9. Відкритість економіки України та зовнішні виклики.  

10.  Сутнісні характеристики міжнародної економіки. Методи та 

інструменти аналізу міжнародної економіки.  

11. Поняття та взаємозв’язок інтернаціоналізації та глобалізації економічних 

відносин.  

12.  Транснаціоналізація міжнародної економічної діяльності: рівні та 

форми, галузеві та регіональні особливості.  

13. Роль транснаціональних корпорацій в глобальній економіці.  

14. Глобальний характер світового виробництва та конкуренції.  

15. Глобалізація на світових ринках товарів, послуг, капіталу та робочої 

сили.  

16. Суть та основні форми міжнародних економічних відносин (МЕВ).  

17. Теорії розвитку МЕВ. Еволюція системи МЕВ. Міжнародний поділ праці 

як основа розвитку МЕВ.  

18. Міжнародний поділ факторів виробництва.  

19. Міжнародна валютно-фінансова сфера: суть, структура, функції. 

Особливості сучасних МЕВ та фактори, що впливають на них.  

20. Напрямки трансформації регулюючих функцій міжнародних 

економічних організацій.  

21. Міжнародні фінансові організації.  

22. Сутність та значення міжнародної торгівлі в сучасних умовах.  

23. Базові теорії міжнародної торгівлі. Нові теорії міжнародної торгівлі.  

24. Економічне зростання і торгівля.  

25. Експорто-орієнтована і імпортозаміщуюча моделі розвитку.  



26. Сучасна структура та особливості розвитку міжнародної торгівлі.  

27. Світовий ринок товарів та послуг: сучасний стан та тенденції розвитку.  

28. Конкурентні переваги та зміни в товарній і географічній структурі 

світової торгівлі.  

29. Міжнародні товарні біржі: організаційна структура і функції.  

30. Міжнародний поділ праці.  

31. Міжнародне виробництво. Глобальні виробничі мережі. Глобальні 

ланцюги створення доданої вартості.  

32. Основні види торговельної політики.  

33. Тарифні та нетарифні обмеження зовнішньої торгівлі: види та наслідки 

застосування.  

34. Зовнішньоторговельна політика України.  

35. Міжнародний рух капіталу. 

36. Фактори міжнародного інвестування. 

37.  Глобальний інвестиційний ринок.  

38. Зміст та форми прямих іноземних інвестицій.  

39. Міжнародні корпорації як основний суб’єкт здійснення прямих 

іноземних інвестицій.  

40. Міжнародні портфельні інвестиції. Стратегії міжнародного 

портфельного інвестування.  

41. Сучасні тенденції на світовому ринку капіталів.  

42. Інвестиційний клімат: основні компоненти, проблеми визначення. 

Іноземний капітал в економіці України.  

43. Міжнародна міграція робочої сили. Види, масштаби та напрями 

міжнародного руху робочої сили.  

44. Наслідки міграції трудових ресурсів для країни-експортера та 

приймаючої країни.  

45. Регулювання міграційних потоків та соціально-трудових відносин в 

умовах глобалізації.  

46. Світовий ринок технологій: суть і структура.  

47. Форми міжнародної торгівлі технологіями.  

48. Суб’єкти та лідери міжнародного науково-технічного обміну.  

49. Інтернаціоналізація капіталовкладень в НДДКР та пов’язані економічні 

ефекти.  

50. Причини розвитку, функції та структура міжнародних валютних ринків.  

51. Види валютних операцій.  

52. Еволюція світової валютної системи.  

53. Сучасні особливості міжнародних валютних, кредитних та фінансових 

ринків.  



54. Світові фінансові центри.  

55. Сучасний розвиток світового ринку золота і операцій із золотом.  

56. Стан та динаміка платіжного балансу України. 

57. Причини виникнення нових фінансових інструментів. Характерні риси 

світового ринку фінансових деривативів.  

58. Сутність та функції міжнародного кредиту. Форми міжнародних 

кредитних відносин.  

59. Міжнародна економічна інтеграція та дезінтеграція.  

60. Основні світові центри інтеграційних процесів. Світові та регіональні 

тенденції в розвитку економічної інтеграції.  

61. Взаємодія України з інтеграційними союзами, інтеграційні пріоритети 

України.  

62. Стан та перспективи економічної інтеграції України з ЄС.  

63. Міжнародна конкурентоспроможність національної економіки: сучасні 

напрямки, досягнення, рівні, умови та чинники, методи оцінки.  

64. Напрями реформування системи державного регулювання міжнародної 

економічної діяльності України.  

65. Міжнародний бізнес: суть та особливості інтернаціоналізації 

підприємницької діяльності.  

 

РОЗДІЛ 2. Національна економіка 

1. Передумови зародження, становлення та розвиток національної 

економіки.  

2. Цілі національної економіки.  

3. Економічні теорії національної економіки. Інституціональні теорії та 

базисні інститути національної економіки.  

4. Теорії суспільного добробуту та соціально ринкової економіки.  

5. Типи та моделі національних економік.  

6. Показники національної економіки в країновому та рейтинговому 

порівнянні.  

7. Ефективність національної економіки.  

8. Поняття, склад та класифікація потенціалу національної економіки. 

Природно-ресурсний, демографічний та трудовий, виробничий, інноваційний та 

науково-технічний, інвестиційний, агропромисловий, екологічний, 

зовнішньоекономічний потенціал національної економіки.  

9. Структура та складові національної господарської системи.  

10. Національний ринок: особливості та проблеми розвитку.  

11. Кон’юнктура національного ринку.  

12. Виробнича та соціальна інфраструктура національної економіки.  



13. Господарські комплекси, секторальна та галузева структури 

національної економіки.  

14. Поняття та типи економічного зростання.  

15. Макроекономічна динаміка та макроекономічна стабільність.  

16. Основні макроекономічні пропорції.  

17. Роль держави та державне управління національною економікою. 

Економічні функції держави.  

18. Механізм перерозподілу доходів і ресурсів та виробництво суспільних 

благ.  

19. Державне управління національною економікою: зміст, функції, цілі та 

завдання.  

20. Система органів державного управління економікою.  

21. Механізм ринкового саморегулювання економіки.  

22. Механізм державного регулювання економіки.  

23. Правові та інституційні засади державного регулювання.  

24. Бюджетно-податкове, грошово-кредитне регулювання національної 

економіки.  

25. Грошово-кредитне регулювання національної економіки.  

26. Державне регулювання малого підприємництва. 

27.  Детінізація національної економіки.  

28. Корпоративне регулювання національної економіки.  

29. Державно-приватне партнерство.  

30. Прогнозування розвитку національної економіки.  

31. Система прогнозування соціально-економічного розвитку.  

32. Індикативне планування національної економіки.  

33. Програмування розвитку національної економіки.  

34. Характеристика державного програмування та види програм.  

35. Цільові комплексні програми. Програма соціально-економічного 

розвитку України.  

36. Галузеві програми: призначення та сутнісна характеристика.  

37. Економічна безпека національного господарства.  

38. Сутність економічної безпеки держави.  

39. Чинники, що впливають на рівень економічної безпеки.  

40. Індикатори рівня економічної безпеки.  

41. Механізм забезпечення економічної безпеки держави.  

42. Участь України в міжнародних організаціях та інтеграційних процесах.  

43. Міждержавне (багатостороннє) регулювання національних економік. 

 
 



РОЗДІЛ 3. Економіка підприємства 

1. Підприємство як господарююча система та форма організації бізнесу.  

2. Цілі і напрями діяльності підприємств. Видова кваліфікація підприємств 

за окремими ознаками.  

3. Господарські товариства. Добровільні та статутні об’єднання підприємств 

і організацій.  

4. Сучасні тенденції розвитку підприємств різних форм господарювання. 

Сучасна система управління підприємством.  

5. Функції управління підприємством, їх єдність і взаємодія.  

6. Організаційна структура управління підприємством та її основні 

параметри.  

7. Оцінка етапу, структури, динаміки та конкурентоспроможності 

підприємницького потенціалу підприємства: передумови і чинники його 

розвитку і ефективного використання.  

8. Організація і планування відтворення і використання виробничого 

потенціалу.  

9. Основні фактори і методи підвищення ефективності використання 

інвестиційного потенціалу підприємства.  

10. Форми простого (капітальний ремонт, модернізація, заміна машин і 

устаткування) і розширеного (технічне переозброєння, реконструкція і 

розширення діючих та спорудження нових підприємств і виробничих об`єктів) 

відтворення основних засобів, визначення ефективності їх використання.  

11. Показники використання основних засобів і виробничої потужності, 

методи їх обчислення та аналізу.  

12. Загальна характеристика оборотних засобів підприємства і їх 

елементний склад.  

13. Кадровий потенціал підприємства.  

14. Склад і структура персоналу підприємства. Категорії персоналу.  

15. Основні елементи системи управління персоналом підприємств. 

Мотивація трудової діяльності.  

16. Форми й системи оплати праці на підприємстві, умови їх застосування.  

17. Формування й ефективне використання людського, соціального і 

інтелектуального капіталу підприємства.  

18. Сутнісна характеристика оборотних коштів. Функціональна та 

елементна структура оборотних коштів, їх динаміка на підприємствах різних 

галузей економіки.  

19. Джерела формування оборотних коштів.  

20. Методи розрахунку нормативів оборотних коштів. Обчислення 

нормативів оборотних коштів в окремих їх елементах (виробничих запасах, 



незавершеному виробництві, витратах майбутніх періодів, залишках готової 

продукції).  

21. Основні показники рівня ефективності використання оборотних коштів. 

22.  

23. Змістовна характеристика інноваційних процесів, їх роль у розвитку та 

підвищенні ефективності сучасного виробництва  

24. Класифікація інноваційних процесів, новин та нововведень, їх 

взаємозв`язок і взаємодія.  

25. Організаційно-економічне управління технічним розвитком 

підприємства.  

26. Життєвий цикл продукції, процес її створення та освоєння.  

27. Виробничий процес, його складові та принципи раціональної організації.  

28. Виробничий цикл. Структура виробничого циклу: основних та 

допоміжних операцій.  

29. Організаційні типи виробництва. Вплив типу виробництва на форму 

організації виробництва. 

30. Загальна характеристика продукції (послуг) та її класифікаційні ознаки 

(призначення, фізичні властивості, складність тощо).  

31. Розробка виробничої програми підприємства, її показників у 

натуральному і грошовому вимірах.  

32. Економічна сутність якості продукції, її показники і методика їх 

обчислення.  

33. Загальна характеристика і методичні підходи до визначення 

конкурентоспроможності продукції (послуг).  

34. Система забезпечення якості і конкурентоспроможності продукції 

(послуг).  

35. Поняття та місце виробничої і соціальної інфраструктури.  

36. Собівартість продукції як синтетичний показник ефективності 

виробництва.  

37. Характеристика і класифікація витрат на виробництво.  

38. Кошторис витрат: складові елементи, обчислення їх величини, загальний 

порядок складання.  

39. Статті калькуляції одиниці продукції (роботи, послуги).  

40. Економічна сутність та види цін на продукцію (послуги) підприємства.  

41. Цінова політика підприємства за умов ринкових відносин. Методи 

визначення цін на виготовлену продукцію (надання послуг).  

42. Показники фінансових результатів і фінансово-господарського стану 

підприємства.  

43. Прибуток і доход як основні показники фінансових результатів 



діяльності підприємства. Джерела формування прибутку підприємства.  

44. Проблеми підвищення прибутковості підприємства.  

45. Характеристика елементів механізму стратегічного управління.  

46. Вибір і розробка стратегії підприємства.   

47. Економічна природа корпоративного управління. Суб’єкти та об’єкти 

корпоративного управління.  

48. Структурні елементи корпоративного управління. Принципи та функції 

корпоративного управління.  

49. Основні організаційні форми фінансового посередництва.  

50. Суть корпоративної культури. Професійна та корпоративна етика.  

51. Корпоративна соціальна відповідальність.  

52. Реструктуризація як основна ланка антикризового управління 

підприємством.  

53. Основні форми реорганізації підприємств. Злиття, поглинання, 

виділення, приєднання, перетворення.  

54. Санація підприємства в системі реструктуризації.  

55. Банкрутство підприємства. Методи прогнозування банкрутства.  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ВІДПОВІДЕЙ 

 

Оцінювання відповіді на письмові питання та усну співбесіду 

здійснюється за шкалою. Максимальна кількість балів за вичерпні відповіді 

на три письмові питання та усну співбесіду складає 100 балів. 

Шкала оцінювання відповідей на питання 
Шкала оцінювання відповідей на питання Критерії оцінювання 

перше 

питання 

(письмове) 

друге 

питання 

(письмове) 

третє 

питання 

(письмове) 

співбесіда 

(усне) 

30 30 30 10 Правильна вичерпна відповідь 

на поставлене запитання, 

продемонстровано глибокі 

знання понятійного апарату і 

літературних джерел, уміння 

аргументувати свою 

відповідь, наведено приклади 

24 24 24 8 В основному відповідь на 

поставлене питання 

правильна, але є несуттєві 

неточності 

18 18 18 6 Відповідь на поставлене 

питання загалом наведено, 

але не має переконливої 

аргументації відповіді, 

характеристики певних 

об’єктів 

12 12 12 4 Відповідь показує посереднє 

знання основного програмного 

матеріалу, містить суттєві 

помилки при трактуванні 

понятійного 

апарату 

6 6 6 2 Відповідь на запитання 

неповна та містить суттєві 

помилки 

0 0 0 0 Відповідь неправильна або 

відсутня 

Підсумкова шкала оцінювання 
Оцінка в балах Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за національною шкалою 

81-100 A відмінно 

80 B 
добре 

70 C 

60 D 
задовільно 

50 E 

0-40 F не склав 

 


	ВСТУП
	ОПИС ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ ТА ЇХ КОРОТКИЙ ЗМІСТ
	РОЗДІЛ 2. Національна економіка
	РОЗДІЛ 3. Економіка підприємства
	ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНИЙ ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
	РОЗДІЛ 2. Національна економіка (1)
	РОЗДІЛ 3. Економіка підприємства (1)
	ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА
	РОЗДІЛ 2. Національна економіка (2)
	РОЗДІЛ 3. Економіка підприємства (2)
	КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ
	Шкала оцінювання відповідей на питання

