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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
На навчання для здобуття ступеня доктора філософії на денній, вечірній та 

заочній формі до університету приймаються особи, які успішно виконали відповідні 
освітні програми та отримали ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень 
спеціаліста галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 
Економіка та суміжних з нею спеціальностей. Претенденти на навчання повинні мати 
ґрунтовні знання в царині теоретичних та прикладних економічних дисциплін, систем 
управління економікою, мікро- та макроекономічного прогнозування й планування 
господарської діяльності, державного регулювання економічного розвитку, мати 
схильність для наукової та викладацької діяльності, володіти сучасними методами 
наукових студій та іноземною мовою. 

Програма вступного випробування зі спеціальності при прийомі на навчання 
для здобуття освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» галузі знань 05 
«Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» відображає загальне 
коло кваліфікаційних вимог до теоретичних знань здобувачів ступеня освіти «Доктор 
філософії» (PhD) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. На основі 
програми складається перелік питань вступного іспиту та, відповідно, екзаменаційні 
білети.  

Метою складання вступного іспиту є: 
– перевірка знань претендентів щодо економічних аспектів функціонування 

суб’єктів господарювання, механізму реалізації економічної політики на мікро- та 
макрорівнях, а також форм, методів й економічних важелів регулювання економічних 
процесів; 

– оцінка компетенцій, набутих на попередніх рівнях вищої освіти, у обсязі, 
необхідному та достатньому для проведення в аспірантурі наукових досліджень за 
обраною темою. 

 
1. ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРЕТЕДЕНТА 

 
Претенденти на навчання для здобуття ступеня доктора філософії галузі знань 

05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» повинні 
знати: основні тенденції та закономірності розвитку підприємств реального 

сектору економіки, в тому числі у морському господарському комплексі, основні 
напрями інтенсифікації розвитку суб’єктів підприємницької діяльності на 
інноваційних засадах, раціональної спеціалізації виробництва та господарської 
кооперації, особливості праці в індустрії та шляхи підвищення її продуктивності, 
засоби піднесення результативності виробництва та її оцінювання, інструменти 
залучення інвестицій та їх техніко-економічне обґрунтування; 

вміти: розраховувати показники ефективності бізнесу, використання 
виробничих фондів, фондо- і енергоозброєності праці; потреби у капітальних 
інвестиціях, техніці та технологіях, трудових ресурсах; продуктивності праці; 
динаміки і структури собівартості, рівня рентабельності продукції та підприємства; 
спеціалізації підприємств та його окремих підрозділів; використовувати методики 
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обчислення економічної ефективності промислового виробництва; мати уявлення про 
міжгалузеві зв’язки суб’єктів господарювання; узагальнювати передовий досвід та 
впроваджувати його на практиці. 

Основні професійні компетентності: 
– володіння цілісною системою навичок щодо використання цінностей та вимог 

професійної етики, сформованих на підґрунті узагальнення соціальних та культурних 
практик в економічній сфері; 

– вміння практично застосовувати здобуті аналітичні висновки щодо 
використання положень теорії і практики при формуванні економічної політики, 
орієнтованої на підвищення ефективності використання ресурсів; 

– спроможність до виявлення глибинних взаємозв’язків між економічними та 
соціальними процесами для обґрунтування управлінських рішень; 

– здатність до системного творчого мислення й захисту особистої наукової 
позиції на платформі використання сучасних методологічних і методичних засад 
економічної теорії та практики; 

– здатність розв’язувати дослідницько-аналітичні та управлінсько- 
консалтингові завдання в умовах невизначеності та ризиків на основі виявлення 
глибинних закономірностей економічного розвитку держави, регіонів, підприємств; 

– готовність до продукування нових ідей та розв’язання комплексних проблем 
у професійній дослідницько-інноваційній діяльності, оволодіння методологією 
наукової і педагогічної діяльності, проведення власного наукового дослідження, 
результати якого матимуть наукову новизну, теоретичне та практичне значення; 

– спроможність до узагальнення, систематизації та актуалізації проблематики 
економічних досліджень; 

– здатність здійснювати пошукову й експертно-аналітичну діяльність у 
актуальних сферах теоретичних та прикладних економічних досліджень з 
обґрунтуванням положень економічної теорії та практики; 

– спроможність використовувати понятійно-категоріальний апарат і 
методологію сучасної економічної теорії та практики для ідентифікації нагальних 
економічних явищ і процесів, проблем й протиріч господарської діяльності; 

– спроможність опрацьовувати пропозиції і економічно обґрунтовувати заходи 
із удосконалення економічної політики; 

– вміння кваліфіковано проводити теоретичні, пошуково-аналітичні та 
прикладні дослідження в сфері визначення, обґрунтування й використання резервів 
підвищення ефективності господарської діяльності; 

– здатність до аналітичних узагальнень з метою визначення напрямків 
підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки, підприємств окремих 
продуктів, пошуку відповідних резервів; 

– спроможність оцінювати ефективність реалізації економічної та екологічної 
політики держави, визначати тенденції і напрямки підвищення добробуту й якості 
життя населення на регіональному та національному рівнях; 

– вміння використовувати для розв’язання аналітичних й дослідницьких задач 
інформаційні технології, іноземну мову. 
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2. НОРМАТИВНА БАЗА РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ВСТУПНОГО 
ІСПИТУ ПРЕТЕНДЕНТА 

 
Організація і проведення вступного іспиту претендентів на навчання для 

здобуття ступеня доктора філософії галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 
спеціальності 051 «Економіка» здійснюється відповідно до Закону України «Про 
вищу освіту», Порядку прийому на навчання до вищих навчальних закладів України, 
Правил прийому до аспірантури та докторантури національного університету 
кораблебудування імені адмірала Макарова на 2022 рік, Положення «Про приймальну 
комісію НУК», положення «Про прийом на навчання до аспірантури НУК на здобуття 
наукового ступеня доктора філософії», Положення «Про предметні комісії для 
проведення вступних випробувань до аспірантури НУК», положення «Про відділ 
аспірантури і докторантури НУК». 

 
3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 
РОЗДІЛ 1. МАКРОЕКОНОМІКА 

1.1. Макроекономіка як наука 
Макроекономіка, її предмет, цілі та функції. Об’єкти макроекономічного 

аналізу. Агрегування. Макроекономіка в системі економічних наук. Макроекономіка 
– теоретична основа економічної політики. Класична та кейнсіанська теорії, їх 
використання в макроекономіці. 

Рівні макроекономічного аналізу – ex ante і ex post. Методи макроекономічних 
досліджень. Макроекономічні моделі, їх роль в економічному аналізі та 
прогнозуванні. Екзогенні та ендогенні змінні. Поняття потоку і запасу. 

Суб’єкти макроекономічного аналізу. Модель кругових потоків. Реальний 
(ресурси-товари) та грошовий (витрати-доходи) потоки. Аксіома кругообігу. 
Фінансові ринки в моделі кругових потоків. Модель кругообігу з урахуванням ролі 
державного сектора. Модель кругообігу для відкритої економіки. Вилучення та 
ін’єкції. Загальні умови макроекономічної рівноваги. Економічна таблиця Ф. Кене як 
перша спроба опису народного господарства у схемі кругообігу. 

1.2. Вимірювання результатів макроекономічної діяльності 
Система макроекономічних показників, етапи її розвитку. Баланс народного 

господарства, його характерні особливості. Визначення, риси, принципи побудови та 
переваги системи національних рахунків (СНР). Використання СНР в 
макроекономічному аналізі. Впровадження системи національних рахунків в Україні. 
Основні макроекономічні показники ВВП та ВНП, їх структура, натуральний і 
вартісний склад. Обчислення чистого національного продукту, національного 
доходу, особистого доходу і доходу кінцевого використання. 

ВВП та методи його обчислення: виробничий, розподільчий, кінцевого 
використання. Складнощі в обчисленні показників продукту і доходу. Поняття 
доходу в національних рахунках. Основні макроекономічні тотожності. Реальні та 
номінальні величини. Реальний та номінальний ВВП (ВНП). Дефлятор ВВП. 
Вимірювання вартості життя. «Споживчий кошик». Індекс споживчих цін. Індекс 
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Ласпейреса та індекс Пааше, їх особливості. Проблеми вимірювання вартості життя. 
ВНП та економічний добробут.  

1.3. Загальна економічна рівновага: модель сукупного попиту і сукупної 
пропозиції 

Модель сукупного попиту і сукупної пропозиції – базова модель 
макроекономічної рівноваги. Агрегування цін. Реальний обсяг національного 
виробництва. Сукупний попит, його складові. Цінові та нецінові фактори сукупного 
попиту. Сукупна пропозиція, особливості її графічної моделі. Альтернативні підходи 
до аналізу сукупної пропозиції: класична та кейнсіанська моделі. Рівновага сукупного 
попиту і сукупної пропозиції. Стабілізаційна політика. 

1.4. Класична модель макроекономічної рівноваги 
Класична модель як результат досліджень представників кембріджської та 

лозанської шкіл. Класичний варіант моделі макроекономічної рівноваги «сукупний 
попит – сукупна пропозиція» (AD – AS). Закон Сея. Національний ринок, його 
структура. Ринок економічних ресурсів. Виробнича функція та її властивості. 
Взаємозамінність факторів виробництва. Спадна гранична продуктивність (віддача) 
факторів. Взаємодія ринків і загальна рівновага класичної макроекономічної моделі. 

1.5. Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги 
Дохід, споживання і заощадження, їх взаємодія в кейнсіанській теорії. Функція 

споживання, її властивості. Автономне споживання. Середня схильність до 
споживання. Гранична схильність до споживання. Національна функція споживання. 
Функція заощадження, її графічне зображення. Гранична схильність до заощадження. 
Фактори впливу на динаміку споживання і заощадження.  

Капітал і інвестиції. Базова теорія інвестицій. Інвестиційна функція. Мотиви та 
детермінанти інвестування. Фактори нестабільності інвестицій. Мультиплікатор 
інвестицій. Рівновага в моделі кейнсіанського хреста. Рецесійний та інфляційний 
розриви. Парадокс ощадливості. 

1.6. Економічні цикли 
Економічні цикли як форма економічної динаміки. Цикли ділової активності: 

сутність і структура. Тренди і цикли. Види економічних циклів. Потенційний ВВП і 
індикатори стану економічної кон’юнктури. Особливості циклічних коливань в 
сучасних умовах. 

Теорії економічних циклів. Класичний та кейнсіанській підходи  до пояснення  
циклічних коливань. Модель мультиплікатора-акселератора. Політичні шоки як 
джерело імпульсів для бізнес-циклів. Дефіцитна економіка і деформація циклу. 
Антициклічна політика. 

1.7. Безробіття 
Коливання ділової активності і безробіття. Поділ населення за категоріями у 

відповідності з міжнародними стандартами: економічно активне (зайняті і безробітні) 
і економічно неактивне (особи поза робочою силою) населення. Показники 
безробіття. Форми безробіття: фрикційне, структурне, циклічне. Інституціональне 
безробіття. Класична і кейнсіанська теорії зайнятості. Повна зайнятість. Природний 
рівень безробіття. Економічні та соціальні втрати від безробіття. Кон’юнктурне 
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безробіття та розрив ВВП, їх стійкий взаємозв’язок. Закон Оуена. Державне 
регулювання зайнятості: правові і організаційні заходи. 

1.8. Інфляція 
Інфляція. Інфляційний шок. Дефляція. Дезінфляція. Гіперінфляція. 

Формальний критерій гіперінфляції Ф. Кегана. Вимірювання інфляції. Темп інфляції. 
Правило величини «70». Типи інфляції. Сучасна теорія інфляції. Інфляція і 
безробіття. Крива Філліпса. Соціально-економічні наслідки інфляції. Вплив 
очікуваної і непередбаченої інфляції на рівень реальних доходів. Втрати від інфляції. 

Перерозподіл доходів між приватним сектором і державою. Сеньйораж. 
Інфляційний податок. Ефект Олівера-Танзі. Перерозподіл національного доходу між 
учасниками виробництва і отримувачами трансфертів. Перерозподіл доходів між 
працею і капіталом. Перерозподіл майна. Антиінфляційна політика.  

1.9.Теорії економічного зростання 
Економічний розвиток і економічне зростання. Економічне зростання як процес 

довгострокового зростання сукупної пропозиції. Типи, фактори, індикатори 
економічного зростання. Темпи економічного зростання та фактори, що їх 
визначають. Заощадження, інвестиції, запаси природних ресурсів і економічне 
зростання. Спадна прибутковість і «ефекти швидкого старту», «динаміка 
надолуження». Динаміка економічного зростання. 

Теорії економічного зростання. Динаміка зміни обсягу національного 
виробництва А. Сміта і Т. Мальтуса. Кейнсіанські моделі економічного зростання. 
Неокласична модель зростання Р. Солоу. Капіталоозброєність, норма нагромадження 
і стан рівноваги. «Золоте правило нагромадження» як критерій максимізації рівня 
споживання. Вплив зростання населення і технологічних змін на економічне 
зростання. Критична величина інвестицій. Технічний прогрес та рівноважне 
зростання. Основні тенденції економічного розвитку у другій половині ХХ століття. 

1.10. Економічна політика. Вибір моделей макроекономічної політики 
Кейнсіанська теорія як теоретична основа державного регулювання економіки. 

Економічна політика, її типи. Цілі, засоби та мультиплікатори економічної політики. 
Суперечливість економічних цілей. Економетричні моделі і прогнозування. Часовий 
фактор і економічна політика.  

Кейнсіанство, монетаризм і теорія раціональних очікувань: відмінності в 
концептуальних підходах до ролі уряду в економіці. Активна та пасивна економічна 
політика. Вибір економічної політики в умовах невизначеності. Стабілізаційна 
політика, її поточні питання. Монетарна та фіскальна політика. Фіскальний і 
монетарний імпульси, їх вплив на сектор майна. Дилема кредитно-грошової політики. 
Політика твердого курсу і довільна макроекономічна політика (політика «свободи 
дій»). Політика твердого курсу як фактор зниження ризику прийняття 
некомпетентних рішень. Некомпетентність в економічній політиці, обставини, що її 
спричиняють. Проблема недовіри. Цільові орієнтири фіскальної та монетарної 
політики. Комбінована економічна політика. Проблема розподілу повноважень. 
Результативність стабілізаційної політики. Особливості стабілізаційної політики в 
Україні. Взаємозв’язок економічної і соціальної стабілізації. Стабілізаційні процеси в 
економіці України.   
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1.11. Бюджетно-податкова політика 
Бюджетно-податкова (фіскальна) політика, її складові. Державні видатки як 

інструмент макроекономічної політики в короткостроковому періоді. Капітальні та 
поточні видатки держави. Вплив зміни державних видатків на структуру сукупного 
попиту. 

Податки як інструмент фіскальної політики. Вплив податків на бюджетні 
прибутки. Крива Лаффера. Фіскальна політика в моделі мультиплікатора. 
Мультиплікатор державних видатків. Податковий мультиплікатор. Мультиплікатор 
збалансованого бюджету. 

Фіскальна політика: стимули та стримування. Дискреційна фіскальна політика. 
Недискреційна фіскальна політика. Автоматичні («вбудовані») стабілізатори: 
прогресивна податкова система і трансфертні платежі. Ефективність фіскальної 
політики. Ефект витіснення. Твердий курс фіскальної політики.  Збалансований 
бюджет: аргументи «за» і «проти». 

1.12. Бюджетний дефіцит та управління державним боргом 
Бюджетний дефіцит. Вплив фіскальної політики на бюджет. Концепції 

бюджету повної зайнятості (структурного та циклічного бюджету). Фактичний 
дефіцит. Зменшення розміру бюджетного дефіциту як елемент стратегії 
макроекономічного управління. Фінансування бюджетного дефіциту: неінфляційні та 
інфляційні джерела. Монетизація бюджетного дефіциту. Макроекономічні наслідки 
фінансування дефіциту державного бюджету. 

Державний борг. Внутрішній і зовнішній борг. Приватний борг. Прихований 
дефіцит. Причини стійкості дефіциту бюджету і зростання державного боргу. Вплив 
бюджетного дефіциту і державного боргу на економіку: короткострокові і 
довгострокові наслідки. «Ефект витіснення» і «тягар боргу». Боргова криза, її 
причини.  

Управління державним боргом. Залучення фінансування, розміщення та 
погашення боргу. Система управління зовнішньою заборгованістю, її складові. 
Індекси (показники) заборгованості. Механізми скорочення зовнішньої 
заборгованості. Реструктуризація боргу. Конверсія боргу (борговий своп ), її форми. 

1.13. Кредитно-грошова політика 
Гроші. Грошова маса та її вимірювання. Грошові агрегати. Ліквідність. 

Пропозиція грошей і банківська система. Часткове резервування депозитів – принцип 
функціонування банківської системи. Обов’язкові резерви комерційних банків. 
Норма обов’язкового резервування. Мультиплікатор грошової експансії. Грошовий 
мультиплікатор. 

Попит на гроші. Фактори попиту на гроші в класичній і кейнсіанській теоріях. 
Портфельний підхід до попиту на гроші. Попит на гроші і рівень цін. Номінальна і 
реальна ставка процента. Рівновага на грошовому ринку. Реальна ставка процента ex 
ante i ex post. 

Кредитно-грошова (монетарна) політика. Кінцеві та проміжні цілі монетарної 
політики. Засоби прямого кредитно-грошового регулювання: ліміти кредитування, 
пряме регулювання, ставки банківського проценту. Операції з цінними паперами на 
відкритому ринку, зміна облікової ставки, зміна норми обов’язкових резервів – 



 

10 
 

 

інструменти непрямого монетарного регулювання. Гнучка та жорстка монетарна 
політика. Вибір варіантів монетарної політики. Нестабільність кредитно-грошової 
системи. Передавальний механізм монетарної політики. Ефективність кредитно-
грошової політики. 

1.14. Відкрита економіка та особливості її формування в Україні 
Відкрита економіка, її риси та моделі. Основні припущення та рівняння моделі. 

Графічне зображення моделі. Велика і мала відкрита економіка. Ознаки відкритої 
економіки на мікрорівні. Макроекономічний рівень відкритої економіки, його ознаки 
і властивості. Діяльність держави в умовах формування відкритої економіки.  

Переваги формування відкритої економіки: посилення ролі 
зовнішньоекономічних зв’язків як фактора модернізації економіки; підвищення 
конкурентоздатності національної економіки.  

Суперечності формування відкритої економіки. Основні напрями переходу до 
відкритої економіки: лібералізація зовнішньоекономічної діяльності, розвиток 
інтеграційних тенденцій, структурна трансформація та синхронізація внутрішньої і 
зовнішньої лібералізації економіки як умови захисту національної економіки. Модель 
формування відкритої економіки в Україні. Переваги і суперечності формування 
відкритої економіки в Україні. Досвід переходу до відкритої економіки та особливості 
її сучасного стану в Україні. 

1.15. Платіжний баланс 
Платіжний баланс як форма відображення відкритої економіки у Системі 

Національних Рахунків. Платіжний баланс: визначення, макроекономічне значення, 
основні статті. Структура платіжного балансу. Поточний рахунок та рахунок руху 
капіталу. Сальдо платіжного балансу. Диспропорції в платіжному балансі, їх оцінка і 
причини. Дефіцит і криза платіжного балансу. 

Фактори, що впливають на платіжний баланс. Вплив динаміки внутрішнього і 
зовнішнього боргу на стан платіжного балансу. Загроза переплетення кризи 
платіжного балансу і кризи зовнішньої заборгованості. Платіжний баланс і 
макроекономічна політика. Вплив монетарної і фіскальної політики на платіжний 
баланс. 

1.16. Теорії міжнародної торгівлі. Торговельна політика 
Теорія абсолютної переваги А. Сміта. Виграш від зовнішньої торгівлі внаслідок 

спеціалізації. Теорія порівняльної переваги Д. Рікардо. Торгівля при постійних 
витратах заміщення. Максимізація виграшу від зовнішньої торгівлі за умови повної 
спеціалізації. Торгівля в умовах зростаючих витрат заміщення. Часткова спеціалізація 
та вирівнювання граничних витрат внаслідок конкуренції. Ефективні межі для 
спеціалізації. 

Теорія зовнішньої торгівлі Хекшера-Оліна. Рівноважна ціна на світовому ринку 
та обсяги торгівлі. Умови торгівлі, їх залежність від коливань попиту на 
внутрішньому і світовому ринках. Проблема руйнівного зростання експорту. Виграш 
від торгівлі та його розподіл.  

Торговельна політика. Види торговельної політики. Лібералізація зовнішньої 
торгівлі. Протекціонізм. Тарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі. Імпортне 
мито та його вплив на добробут споживачів і доход держави. Фактичний рівень 
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митного захисту. Експортне мито та наслідки його впровадження. Нетарифні методи 
регулювання міжнародної торгівлі: квоти, ліцензії, експортні субсидії. Добровільне 
обмеження експорту. Демпінг. Антидемпінгові заходи. Вплив зовнішньоторговельної 
політики на ВВП. Економічні санкції і торговельне ембарго. Вплив ембарго на 
добробут країни. Торговельна політика України на сучасному етапі. 

1.17. Валютний курс 
Девізний курс. Обмінний курс. Валютний курс. Котирування валютних курсів. 

Види валютних курсів: номінальний і реальний. Номінальний обмінний курс, способи 
його визначення: пряме і обернене котирування. Режими валютного курсу і валютна 
політика. Системи валютних курсів: їх переваги і недоліки. Системи регульованих 
курсів: «незалежне плавання», «кероване плавання», «спільне плавання». Фіксований 
валютний курс, його сучасні форми. Поточне значення валютного курсу. Модель 
формування обмінного курсу національної валюти. Теорія паритету купівельної 
спроможності валюти. Реальний обмінний курс. Умови торгівлі.  

Рівновага на валютному ринку. Попит, пропозиція і рівноважний обмінний 
курс. Рівновага на валютному ринку за умови гнучкого і фіксованого курсу. Валютна 
інтервенція. Довгострокова рівновага: паритет купівельної спроможності. Валютний 
курс у короткостроковому періоді. Порівняльна ефективність режимів гнучкого і 
фіксованого валютних курсів. Проблема вибору. «Правило великого пальця». Функції 
обмінного курсу в перехідній економіці. Вибір системи обмінного курсу. Стабілізація 
і обмінний курс. 

1.18. Макроекономічні аспекти економічної безпеки країни 
Концептуальні підходи до визначення поняття «національна економічна 

безпека». Економічний суверенітет і національна економічна безпека. Економічна і 
технічна могутність – пріоритет національної безпеки. Стратегія технологічного 
лідерства, технологічна незалежність – основні інструменти гарантування 
національної безпеки розвинених держав.  

Сучасні економічні загрози. Збереження та підтримка народногосподарського 
комплексу країни. Показники побічних та середньострокових аспектів економічної 
діяльності і соціального розвитку. Довгострокові фактори ризику та індикатори 
макроекономічної дестабілізації. Функціонування економіки в умовах надзвичайних 
ситуацій. Стабілізаційна політика як основа трансформаційних перетворень у 
постсоціалістичних країнах. Складові стабілізаційної політики: приватизація і 
лібералізація цін; лібералізація торгівлі і обмінного курсу; антиінфляційна політика і 
фінансова лібералізація. Стабілізаційна політика і політика розвитку економіки, 
підходи до визначення їх співвідношення. Стан економіки України з точки зору 
економічної безпеки. Умови досягнення економічної незалежності України. Стратегія 
розвитку України. 

 
РОЗДІЛ 2 «МІКРОЕКОНОМІКА» 

2.1. Предмет і метод мікроекономічної теорії 
Мікроекономіка як складова частина економічної теорії. Предмет 

мікроекономіки. Значення мікроекономічної теорії. Мікроекономіка як важливий 
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інструмент діяльності менеджерів і спеціалістів, що відповідають за розробку 
стратегії фірми. 

Методологічна основа мікроекономічної теорії. Загальнонаукові методи 
дослідження: аналіз, синтез, індукція, дедукція, порівняння, гіпотеза, абстракція. 
Економічне моделювання -графічне, табличне, аналітичне. Позитивний та 
нормативний аналіз в мікроекономіці. Граничний аналіз. 

Проблема обмеженості ресурсів і необхідність вибору. Альтернативність цілей 
при використанні обмежених ресурсів і раціональність поведінки суб’єктів ринкових 
відносин. Ринок. Типи ринків. Основні ознаки ринків досконалої І недосконалої 
конкуренції. Поняття мікросистеми як суб’єкта ринкової економіки. Мета, роль і 
особливості функціонування мікросистем. Модель кругообігу ресурсів, продуктів і 
доходів у межах мікросистем в умовах ринкової економіки. 

2.2. Попит і пропозиція. Еластичність 
Попит індивідуальний і ринковий. Закон попиту. Соціальні ефекти, що 

ускладнюють зв’язок між індивідуальним та ринковим попитом: ефекти «юрби , 
«сноба», Веблена. Цінові і нецінові фактори зміни попиту. Зміни в обсязі попиту і 
попиті в цілому, їх графічне зображення. 

Еластичність попиту. Коефіцієнт еластичності попиту. Методичні підходи до 
обчислення показника еластичності: еластичність в точці та дугова еластичність. 
Характеристика попиту з точки зору міри еластичності. Фактори еластичності 
попиту. Цінова еластичність попиту і загальна виручка. Суть перехресної 
еластичності попиту, методика обчислення відповідного коефіцієнта. Кількісні 
параметри еластичності для взаємозамінних і взаємодоповнюючих товарів. 
Еластичність попиту за доходом. Параметри коефіцієнта еластичності попиту за 
доходом для нормальних і низькоякісних товарів. 

Пропозиція індивідуальна і ринкова. Закон пропозиції. Цінові та нецінові 
фактори зміни пропозиції. Зміни в обсязі пропонованого товару та в пропозиції, їх 
графічне зображення. 

Еластичність пропозиції. Обчислення рівня цінової еластичності пропозиції і 
вплив на неї часового фактору. 

Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага. Рівноважна ціна. Відхилення 
цін від рівноважного рівня. Дефіцит і надлишок товару на ринку. Введення державою 
податків і зміна стану рівноваги. Використання в бізнесі аналізу попиту і пропозиції. 

2.3. Теорія поведінки споживача 
Основні етапи моделювання процесу прийняття рішення споживачем. Вихідні 

умови аналізу поведінки споживача. Поняття потреби, блага, корисності, 
взаємозв’язок між ними. Корисність споживчого блага: змістові характеристики. 
Кількісний і порядковий підходи до вимірювання корисності. Сукупна і гранична 
корисність, динаміка їх зміни. Закон спадної граничної корисності блага. Вплив на 
поведінку споживача бюджетних обмежень і цін. Раціональний вибір споживача. 
Правило максимізації корисності і рівновага споживача. 

Набори байдужості. Криві байдужості та їх властивості. Карта кривих 
байдужості. Гранична норма заміщення благ, її динаміка. Бюджетне обмеження 
споживача. Бюджетна лінія: рівняння і графічна побудова. Властивості бюджетної 
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лінії. Оптимізація споживчого вибору. Рівновага споживача. Спільне та відмінне в 
поясненні вибору споживача з точки зору кількісної та порядкової теорій корисності. 

Ефект доходу та ефект заміщення в індивідуальному попиті споживача. 
Утворення надлишку споживача. Приріст надлишку споживача як показник його 
добробуту. Особливості поведінки українського споживача на ринку перехідного 
періоду. 

2.4. Підприємницька діяльність та поведінка виробника 
Підприємство як мікросистема. Мотивація поведінки підприємства. 

Підприємство, його основні види. Вибір організаційно – економічної форми. 
Фактор часу і період функціонування підприємства: миттєвий, 

короткостроковий і довгостроковий. Види підприємств та господарських товариств. 
Законодавство України про підприємства та господарські товариства.  

Фактори виробництва. Поняття і параметри виробничої функції. Сукупний, 
середній та граничний продукт. Виробнича функція з одним змінним фактором і її 
графічне зображення. Закон спадної продуктивності або віддачі факторів 
виробництва. Виробнича функція з двома змінними факторами. Крива однакового 
продукту – ізокванта. Визначення технологічної ефективності виробництва. 
Гранична норма технологічного заміщення. 

2.5. Витрати виробництва 
Поняття витрат. Альтернативність витрат. Види витрат. Класифікація витрат. 

Поняття середніх змінних, середніх постійних та середніх сукупних витрат. 
Нормальний прибуток як елемент витрат. Граничні витрати та їх інформаційна 
функція. Динаміка витрат виробництва в короткостроковому періоді. 

Виробництво і витрати на довгострокових часових інтервалах. Побудова 
планової кривої вибору підприємства. Збільшення випуску продукції за рахунок 
пропорційного нарощування обсягів ресурсів. Постійна, спадна та зростаюча віддача 
від масштабу. Фактори позитивного і негативного ефекту від масштабу виробництва. 
Проблема вибору оптимальних розмірів підприємства. Вибір комбінації виробничих 
факторів за критеріями мінімізації витрат з огляду на економічну ефективність 
виробництва. Лінія однакових витрат – ізокоста. Умова мінімізації витрат заданої 
кількості продукції: спільний графік однакового продукту та однакових витрат. 
Правило найменших витрат і рівновага виробника. 

2.6. Поведінка підприємства в умовах досконалої конкуренції 
Характерні риси ринку досконалої конкуренції. Мета вивчення «чистої» 

конкуренції. Ринковий попит на продукцію підприємства в умовах досконалої 
конкуренції. Поняття сукупного, середнього і граничного доходу та їх значення для 
аналізу поведінки виробника. 

Підходи до визначення оптимальних обсягів випуску продукції підприємства: 
рівність сукупного доходу і сукупних витрат, рівність граничного доходу і граничних 
витрат. Максимізація прибутку , мінімізація збитків. Умова припинення діяльності 
підприємства в короткостроковому періоді. Правило максимізації прибутку та його 
особливості в умовах досконалої конкуренції. 

Довгострокова рівновага підприємства в умовах досконалої конкуренції. Умови 
довгострокової рівноваги. 
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2.7. Підприємство на монопольному ринку 
Монополія, її сутність та види. Основні види бар’єрів для доступу конкурентів 

у монопольну галузь. Крива попиту на продукцію монополіста. 
Одночасний вибір монополістом ціни й обсягу виробництва. Максимізація 

прибутку і мінімізація збитків в короткостроковому періоді. Довгострокова рівновага 
монополіста та її особливості. Свідоме створення та підтримання монополістом 
вхідних бар’єрів у довгостроковому періоді. Цінова дискримінація :економічні умови 
виникнення, основні види та наслідки. Монопольна влада виробника, її показники. 

Наслідки монополії в економіці. Монополія і регулюючі функції ринкового 
механізму. Порівняльна оцінка конкурентного та монопольного ринків. Потреба в 
державному регулюванні монополії, антимонопольна політика.  

2.8. Поведінка підприємства в умовах монополістичної конкуренції 
Характерні риси ринку монополістичної конкуренції. Спільне і відмінне між 

монополістичною конкуренцією та досконалою конкуренцією і чистою монополією. 
Еластичність попиту в умовах монополістичної конкуренції. Ринково-продуктова 
стратегія підприємства (вибір ціни і обсягу виробництва) в умовах монополістичної 
конкуренції. 

Сутність і передумови розвитку нецінової конкуренції. Диференціація 
продукту та її напрями в умовах монополістичної конкуренції. Методи нецінової 
конкуренції. Реклама та її ефективність для виробника. Вплив рекламної діяльності 
на обсяг продажу і витрат. Позитивний і негативний аспекти рекламної пропаганди 
товарів. Значення рекламної кампанії в діяльності підприємств соціально-культурної 
сфери. Економічна ефективність монополістичної конкуренції у порівнянні з іншими 
ринковими структурами. 

2.9. Олігополістична структура ринку і підприємство 
Сутність і основні ознаки олігополії. Взаємозалежність підприємств. Змова і 

суперництво: дилема олігополіста. Застосування теорії ігор у поясненні 
некооперативної й кооперативної поведінки олігополіста. Цінові війни: наслідки для 
споживачів і товаровиробників. 

Основні моделі олігополістичного ціноутворення. Модель Курно: аналіз 
взаємовідносин дуополістів. Модель «ламаної» кривої попиту. Утворення та 
діяльність картельних спілок. Рівновага у картелі. Таємні змови, їх міцність і 
загострення конкуренції. Антитрестівське законодавство як чинник, що протидіє 
таємній змові. Модель «лідерства у цінах» та ціноутворення за принципом «витрати 
плюс...». Ефективність олігополії порівняно з іншими ринковими структурами. 
Економічні наслідки олігополії. 

2.10. Підприємство на ринку факторів виробництва 
Фактори виробництва, їх роль і оцінка. Особливості попиту на ринку факторів 

виробництва. Чинники, що впливають на еластичність попиту на ресурси. 
Особливості пропозиції на ринку факторів виробництва. Граничний продукт фактору 
виробництва і граничні витрати. Рівновага на досконало конкурентному і 
недосконало конкурентному ринку факторів виробництва. 

Праця як фактор виробництва. Сутність та особливості вживання поняття 
«заробітна плата». Характеристика досконало конкурентного ринку праці. 
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Обґрунтування рішення виробника про наймання працівника. Фактори, що 
впливають на формування ринкового попиту на працю. Пропозиція праці. 
Обґрунтування вибору робітника між працею і дозвіллям за ординалістською теорією 
корисності. Ефекти зміни доходу і заміщення за умови зміни заробітної плати. Криві 
пропозиції праці, що «вигинаються назад». Фактори, що впливають на ринкову 
пропозицію послуг праці. 

Характеристика недосконало конкурентного ринку праці. Монопсонічний 
ринок праці. Прийняття монопсоністом рішення про наймання працівника. 
Монопольна влада продавців праці. Створення профспілок працівників. 
Диференціація заробітної плати. Ринок праці в Україні. Капітал як ресурс тривалого 
користування. Аналіз основного і оборотного капіталу. Ефективність використання 
основних фондів. Поняття позичкового процента. Вплив ставки позичкового 
процента на інвестиційні рішення підприємства. Очікувана норма чистого прибутку і 
оптимізація обсягу інвестицій. Крива попиту на інвестиції. Дисконтована вартість і 
обґрунтування інвестиційних рішень. Розвиток іноземного інвестування в Україні. 
Законодавство України про іноземні інвестиції. Ринок природних ресурсів. Чиста 
економічна рента і ціна землі. 

2.11. Мікроекономіка суспільного сектора 
Роль державної політики в коригуванні механізму ринкового регулювання. 

Зовнішні ефекти. Позитивні та негативні зовнішні ефекти. Суспільні та приватні 
вигоди (витрати). Проблема екологічного забруднення навколишнього середовища і 
роль державних інститутів у її розв’язанні. Суспільні блага. Попит на суспільні блага. 
Змішані суспільні блага. Оптимізація суспільного вибору. Соціальний виграш. 
Соціальні витрати. Максимізація суспільного добробуту. Порівняння граничного 
суспільного виграшу і граничних суспільних витрат. Економічна оцінка соціальних 
проектів. Засоби прийняття суспільних рішень в умовах прямої і представницької 
демократії. Демократичні засади Конституції України. Державна влада в Україні. 

Неспроможність державного сектора розв’язати певні соціальні проблеми. 
Особливі інтереси і «гонитва за рентою», відсутність вибору у виборців. Суспільний 
сектор України. Роль держави у розв’язанні сучасних екологічних проблем та 
«хвороб» міста. Проблема нерівності доходів і бідності в Україні. 

2.12. Загальна рівновага і економічна ефективність 
Часткова та загальна рівновага. Етапи аналізу загальної рівноваги. Ефект 

зворотного зв’язку. Система рівнянь загальної рівноваги за Вальрасом. Необхідність 
ринкового обміну, його вигоди. Діаграма Еджуорта. Ефективність обміну. Крива 
контрактів. Парето-ефективний розподіл. Ефективність та справедливість. Розподіл 
виробничих ресурсів. Крива виробничих контрактів. Парето-оптимальний розподіл 
ресурсів. Крива виробничих можливостей та ефективність виробництва. Теорія 
загальної рівноваги та політика в галузі економіки добробуту. Критерії оцінки 
добробуту. 

 



 
 

РОЗДІЛ 3 «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» 
3.1. Теорії та моделі підприємств 
Підприємство як економічний суб’єкт. Роль підприємства у національній 

економічній системі. Предмет і об’єкт економіки підприємства. Підприємство як 
спосіб задоволення внутрішніх і зовнішніх економічних інтересів учасників. 
Учасники бізнесу («стейкхолдери») підприємства, їх основні цілі та сфери контролю. 
Поняття підприємства як організаційно виокремленої та економічно самостійної 
первинної ланки виробничої сфери. 

Еволюція теорій економіки підприємства. Вирішення концептуальної 
економічної проблеми на рівні підприємства. Підприємство у неокласичній, 
інституційній, еволюційній, інтеграційній, підприємницькій та інших теоріях. 
Модифікації теорій і сформовані моделі на їх основі. Основні чинники наукового 
розвитку економіки підприємства. 

Сучасні наукові спрямування економіки підприємства. Соціологічний, 
технічний, правовий та економічний підходи до дослідження підприємства. 
Когнітивна (пізнавальна), практична і методологічна функції економіки підприємства 
в системі економічних наук. Основні наукові спрямування економіки підприємства: 
1) наука про використання факторів виробництва; 2) наука про прийняття рішень; 3) 
наука, орієнтована на системний підхід; 4) наука, що базується на екологічних 
критеріях; 5) наука про використання людського потенціалу; 6) наука про суспільну 
корисність господарських процесів. 

Новітні концепції дослідження економіки підприємства. Наукова модель 
сучасної економіки підприємства та основні тенденції її зміни. Формальні і 
неформальні організаційні утворення в діяльності підприємства. Сучасні  принципи  
діяльності  підприємства,  їх  підпорядкованість  і взаємозв’язок. Взаємозв’язок і 
відмінності у теорії та практиці економіки підприємства. Інформаційні теорії 
економіки підприємства, їх значення та передумови виникнення (економіка знань). 

3.2. Основи підприємництва 
Підприємництво як сучасна форма господарювання. Підприємництво як 

особливий вид діяльності, стиль і тип господарської поведінки. Функції 
підприємницької діяльності. Сучасне визначення підприємництва. Суб’єкти та 
об’єкти підприємництва.  

Принципи здійснення, форми і моделі підприємницької діяльності. Принципи 
здійснення підприємництва. Індивідуальна і колективна форми підприємництва. 
Класична та інноваційна моделі підприємництва. 

Соціально-економічна роль і значення підприємництва в структурі ринкової 
економіки. Підприємництво як важіль зміни структури економіки, “живильне 
середовище” для конкуренції, каталізатор економічного розвитку, чинник економії і 
раціонального використання ресурсів, сильний стимул високоефективної праці. 
Підприємництво – необхідна умова досягнення економічного успіху.  

Типи професійної підприємницької діяльності та їх особливості. Зв’язок 
підприємництва з основними фазами відтворювального циклу: виробництвом 
продукції; виконанням робіт і наданням послуг; обміном і розподілом товарів та їх 
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споживанням. Основні типи (види) та відповідні сфери підприємницької діяльності: 
виробнича; комерційна; фінансова; консультаційна.   

Мале підприємництво в ринковій економіці. Поняття категорій «мале 
підприємництво», «малий бізнес», «мале підприємство», «громадянин-підприємець». 
Особливості малого підприємництва, його переваги й недоліки. Місце та економічна 
роль малого бізнесу в умовах ринку. Сучасні тенденції соціально-економічного 
розвитку малого підприємництва в Україні. Особливості розвитку, причини 
гальмування та нагальні проблеми, що стримують розвиток і функціонування 
суб’єктів малого підприємництва. 

3.3. Організаційно-правові форми та напрями діяльності підприємств 
Правові основи функціонування підприємств. Юридичні аспекти, що слугують 

законодавчою базою функціонування підприємства (організації) та об’єднання 
підприємств. Господарський кодекс України: суб’єкти господарювання, їх майно, 
зобов’язання та відповідальність. Статут підприємства. Генеральна тарифна угода. 
Колективний договір. Інші правові документи, що регулюють окремі напрями 
діяльності підприємства. 

Організаційно-правові форми підприємства. Практичне значення класифікації 
підприємств за організаційно-правовими характеристиками. Виокремлення 
підприємств за окремими ознаками: залежно від форм власності (приватне, 
колективне. комунальне, державне, зі змішаною формою власності, іноземні інші 
види), залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного фонду 
(унітарні та корпоративні); за правовим статусом і формою господарювання 
(одноосібні, кооперативні, господарські товариства, орендні) 

Головні види та напрями діяльності підприємств. Види: звичайна (операційна 
та фінансова) та надзвичайна діяльність. Головні, здійснювані паралельно та 
послідовно, напрями діяльності підприємств: вивчення ринку товарів (ситуаційно-
методичний аналіз); інноваційна, виробнича, комерційна, сервісна, 
зовнішньоекономічна, економічна, соціальна. 

3.4. Зовнішнє середовище господарювання підприємств 
Вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємств. Необхідність і 

значення врахування впливу зовнішнього середовища на підприємство. Еволюція 
поняття «зовнішнього середовища2 та його моделей. Сучасні підходи до поняття та 
складових елементів навколишнього середовища підприємства та організації. 
Характеристика суб’єктів мікросередовища (постачальники ресурсів, посередники, 
конкуренти та інші). 

Макросередовище господарювання та його основні чинники. Склад, форми і 
способи врахування дій інтегрованих і диференційованих чинників макросередовища 
на підприємствах. Природні, демографічні, науково-технічні, економічні, міжнародні 
та інші чинники макросередовища. Загальні тенденції світового та регіонального 
соціально-економічного розвитку та перспективи участі України у міжнародних 
організаціях (СНД, ЄЕП, ЄС, ВТО). Методичні засади оцінки ступеня впливу 
чинників, які накладають обмеження, визначають можливості  та передумови 
адаптації підприємств до сучасних змін зовнішнього середовища. 
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Ринкове середовища господарювання організацій. Сучасний ринок: сутнісна 
характеристика, функції, структуризація, типи. Поняття і загальна характеристика 
ринкового середовища функціонування підприємств і організацій. Складові елементи 
ринкової інфраструктури. Загальні принципи та етичні норми поведінки 
господарюючих суб’єктів на ринку. 

3.5. Основи управління підприємством 
Поняття і сутність системи управління підприємством.  Поділ праці на 

підприємстві та необхідність управління. Поняття «управління підприємством». 
Об’єкт і суб’єкт управління. Система управління як процес реалізації функцій 
управління та прийняття управлінських рішень. Система управління як сукупність 
сфер управлінської діяльності та органів управління підприємством. 

Функції управління підприємством. Поняття «функція управління». Сутнісна 
характеристика планування, організації, мотивації та контролю як загальних функцій 
управління підприємством. Взаємозв’язок функцій управління в циклі менеджменту. 

Методи управління діяльністю підприємства. Поняття «метод управління». 
Класифікація методів управління. Змістова характеристика економічних, 
організаційно-розпорядчих та соціально-психологічних методів управління. 
Організаційні форми реалізації методів управління підприємством.  

3.6. Структура підприємства 
Виробнича структура підприємства. Поняття «виробнича структура». 

Принципи класифікації виробничих структур. Цехова, безцехова, корпусна та 
комбінатська виробничі структури. Технологічна, предметна та змішана виробничі 
структури. Підприємства з комплексною та спеціалізованою структурами 
виробництва. Фактори, що впливають на формування виробничої структури 
підприємств. 

Виробнича і соціальна інфраструктура підприємства. Поняття, види і значення 
виробничої інфраструктури підприємства. Система технічного обслуговування 
підприємства: ремонтне господарство, інструментальне господарство, транспортне 
господарство, енергетичне господарство, складське господарство. Соціальна 
інфраструктура підприємства та її основні елементи. 

Відтворення і розвиток виробничих та інфраструктурних об’єктів 
підприємства. Капітальне будівництво та його основні елементи. Планування 
капітального будівництва. Проектування об’єктів капітального будівництва. Способи 
здійснення будівельно-монтажних робіт. 

3.7. Організаційні структури управління підприємством 
Сутнісна характеристика організаційної структури управління підприємством. 

Поняття і класифікація типів департаменталізації. Типи повноважень в організації: 
лінійні, функціональні, штабні. Поняття організаційної структури та її параметри. 
Схема організаційної структури управління.  

Основні типи організаційних структур управління. Лінійно-функціональна 
організаційна структура управління, її переваги і недоліки. Дивізіональна 
організаційна структура управління. Матрична організаційна структура управління та 
її особливості. Мережеві організаційні структури управління та їх різновиди. 
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Основи проектування організаційних структур управління. Ситуаційні фактори 
формування організаційних структур управління. Методи проектування 
організаційних структур управління: за аналогією,  структуризації цілей, 
організаційного моделювання. 

3.8. Характеристика ринку продукції (послуг) 
Ринок: сутність, функції, форми і структура ринку. Вузьке та розширене 

тлумачення ринку. Функції ринку: ціноутворююча посередницька, регулююча, 
реалізуюча, економічна, інтегруюча, інформаційна, стимулююча, контролююча. 
Характеристика та параметри різних форм і типів ринків. Чотирьохпозиційний підхід 
до загальної структуризації ринків: з позицій або суб’єктного складу, продуктово-
ресурсного наповнення, елементно-технологічних зв’язків і територіально-
просторової організації.  

Сучасний ринок продукції (послуг) та конкуренція. Ринки продовольчих і не 
продовольчих товарів широкого вжитку, ринки знарядь праці та інших видів 
продукції. складові елементи ринку продукції, послуг. Конкуренція: поняття, форми. 
методи. Конкурентні переваги суб’єктів господарювання. Предметна і функціональна 
конкуренція. Фактори які впливають на конкурентну боротьбу. 

Принципи та поведінки суб’єктів господарювання на ринку. Еластичність 
реакції підприємств на дії конкурента, особливості поведінки виробника продукції в 
залежності від сили конкуренції. Суть та система забезпечення принципу соціального 
партнерства та свободи підприємництва.  

3.9. Оцінка попиту та маркетингова діяльність підприємства 
Оцінка попиту. Особливості визначення ринкового попиту. Система показників 

для оцінки попиту. Оцінка обсягу споживання продукту. Аналіз вподобань 
споживача. Оцінка купівельної спроможності споживача. Оцінка впливу науково-
технічного прогресу на стан та динаміку попиту споживача. 

Прогнозування попиту. Методи прогнозування попиту та особливості їх 
застосування. Екстраполяція часового ряду. Економіко-математичне моделювання 
очікуваного попиту. Комбіновані методи прогнозування попиту. Маркетингова 
діяльність. Поняття, функції і принципи маркетингової діяльності. Концепції 
маркетингу. Стратегія і тактика маркетингу підприємства. Недиференційований, 
диференційований та концентрований маркетинг. Специфічні форми міжнародного 
маркетингу. 

3.10. Товарна та цінова політика підприємства 
Сутність та складові товарної політики підприємств маркетингової орієнтації. 

Особливості товарної політики на підприємствах різних напрямків діяльності. 
Механізм здійснення товарної інноваційної політики. Шляхи забезпечення 
конкурентоспроможності продукції. Формування асортименту товарів та управління 
ним. Розробка товарної марки та здійснення її правової охорони. Розробка та 
здійснення стратегії пакування та обслуговування товарів (сервісу). 

Загальна характеристика цін і методи ціноутворення на продукцію (послуги). 
Функції ціни. Складові елементи ціни продукції (послуг). Основні види цін і товарів 
за окремими класифікаційними ознаками. Характеристика окремих цін і тарифів. 
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Система франкування цін. Основні види ринкових цін без певної класифікаційної 
ознаки. Основні методи ціноутворення на продукцію (послуги). 

Сутність, цілі та особливості формування цінової політики підприємств. Цінова 
політика в системі маркетингу. Види, цілі та завдання цінової політики. Вибір цінової 
політики з урахуванням особливостей маркетингової діяльності підприємства. 
Методичний підхід до визначення структури та рівня ціни в процесі формування 
цінової політики та цінова політика підприємства.  

3.11. Прогнозування та планування діяльності підприємства 
Сутність та об’єктивна необхідність планування діяльності підприємства. 

Планування як невід’ємна складова та функція системи управління підприємством. 
Сутність планування. Функції планування – реалізуюча, узгодження, передбачення, 
єдності. Принципи планування – ієрархічність, матеріальної і моральної 
зацікавленості, науковості, безперервності, оптимальності, стабільності. Етапи 
процесу планування. Сутність прогнозу та прогнозування. Етапи прогнозування. 
Підходи до формування прогнозів. Взаємозв’язок планування та прогнозування.  

Методичні засади планування та прогнозування. Класифікація методів 
планування – за логікою побудови планів, за методами розрахунку планових 
показників, за ступенем узгодженості ресурсів і потреб, за варіантністю планів, за 
способом виконання розрахункових операцій, за формою представлення результатів. 
Методи прогнозування – фактографічні (екстраполяційні та  інтерполяційні, 
статистичні методи, та методи аналогій); експертні (індивідуалізовані та 
колективного експертного оцінювання). 

 Види планів підприємства. Поняття плану та різновиди його тлумачення. 
Ознаки, за якими плани підприємства диференціюються – часовий період, 
змістовність плану, обов’язковість виконання, предмет планування. 

3.12.Технологія розробки виробничої програми підприємства 
Виробнича програма підприємства та технологія її розробки. Зміст і порядок 

розробки виробничої програми  структурних підпрозділів підприємства Ресурсне 
обґрунтування виробничої програми Контроль виконання виробничої програми 
підприємства та її оптимізація 

3.13. Персонал підприємства, продуктивність, мотивація та оплата праці 
Поняття, класифікація і структура персоналу підприємства та інших суб’єктів 

господарювання. Тлумачення економічних термінів6 трудові ресурси, кадри, 
персонал, трудовий потенціал. Категорії персоналу підприємств (керівники, 
спеціалісти, службовці, робітники). Поділ персоналу за професіями, спеціальностями 
і кваліфікацією. Виокремлення і характеристика робітників за рівнем кваліфікації. 
Особливості структури персоналу підприємств та організацій різних типів, розмірів і 
форм власності. Тенденції динаміки структури персоналу в окремих галузях та 
сферах діяльності. 

Визначення чисельності окремих категорій працівників. Чинники, які мають 
враховуватися у процесі розрахунків необхідної чисельності персоналу фірми. 
Визначення чисельності працівників управління, спеціалістів і службовців для 
підприємств різних розмірів, форм власності та сфер діяльності. Розрахунки 
чисельності окремих категорій робітників виробничих підприємств. Обґрунтування 
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раціональної структури персоналу підприємств різних типів та інфраструктурних 
організацій. 

Продуктивність праці персоналу. Продуктивність праці як економічна 
категорія. Різноманітність підходів до визначення та можливі методи розрахунку 
продуктивності праці на підприємствах виробничої сфери. Показники рівня 
продуктивності праці. Зовнішні та внутрішні чинники зростання продуктивності 
праці. Чинниковий метод прогнозування рівня продуктивності персоналу на 
підприємстві. Динаміка і резерви підвищення продуктивності праці на підприємствах 
різних галузей економіки України за сучасних умов господарювання. 

Мотивація трудової діяльності працівників. Поняття системи мотивації праці. 
Концептуальні характеристики багатофакторних моделей мотивації трудової 
діяльності, що ґрунтується на теоріях справедливості, очікування та потреб. Вимоги 
щодо формування системи мотивації праці на рівні первинної ланки господарювання 
(підприємства, організації). Класифікація методів мотивації. Фундаментальні 
принципи регулювання поведінки працівників. Алгоритм регулювання поведінки 
окремих категорій персоналу залежно від результативності діяльності. 

Оплата праці: сутність, функції, державна політика і загальна організація. 
Поняття оплати праці. Основна заробітна плата і додаткова оплата праці. Основні 
функції заробітної плати (відтворювальна, стимулююча, регулююча, соціальна) та їх 
реалізація. Державна політика оплати праці. Механізм державного регулювання 
оплати праці та соціального захисту. Політика оплати праці підприємств, організацій 
та інших первинних суб’єктів господарювання. Закон України “Про оплату праці” 
(1995р.). Договірне регулювання оплати праці найманого персоналу шляхом 
укладання різнорівневих тарифних угод. Регулювання оплати праці на основі 
колективного договору. Основи організації оплати праці на підприємствах (в 
організаціях). Тарифно-посадова система (тарифно-кваліфікаційні довідки; 
кваліфікаційні довідники посад керівників. спеціалістів і службовців; тарифні сітки; 
схеми посадових окладів або єдина тарифна сітка). 

Форми і системи оплати праці робітників. Дві форми заробітної плати, що 
базуються на тарифній системі, почасової форми заробітної плати. Основні системи 
оплати праці, форм заробітної плати: відрядної – пряма відрядна, непряма відрядна, 
відрядно-преміальна, відрядно-прогресивна, акордна; почасової – проста почасова, 
почасово-преміальна, за посадовими окладами. Права засновників щодо вибору форм 
і систем оплати праці. Сучасні тенденції у застосуванні форм заробітної плати. 
Колективні форми організації та оплати праці.    

3.14. Інтелектуальний капітал 
Сутнісна характеристика інтелектуальної власності. Поняття «інтелектуальна 

власність» та її особливості. Природа походження інтелектуальної власності. Процес 
перетворення інтелектуальних продуктів в об’єкти інтелектуальної власності. 
Нематеріальні ресурси. Поняття і види нематеріальних ресурсів підприємства, їхній 
вплив на конкурентоспроможність його продукції на ринку. Характеристика об’єктів 
промислової власності: винаходів, промислових зразків, корисних моделей, товарних 
знаків і знаків обслуговування. Інформація як особливий суспільний ресурс. Сучасні 
інформаційні технології і програмні продукти. Інші нематеріальні ресурси (ноу-хау, 
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раціоналізаторські пропозиції, найменування місця походження товару, гудвіл 
фірми).  

Нематеріальні активи. Поняття та елементний склад нематеріальних активів 
(патенти на право виключного користування об’єктами промислової власності, 
авторське право, право на користування іншими нематеріальними ресурсами у формі 
ліцензії тощо). Оцінка і строки зношування (старіння) нематеріальних активів 
підприємства. 

3.15. Основний капітал підприємства 
Сутність, класифікація та структура основного капіталу. Тлумачення 

необоротних активів, основних засобів, основних засобів та  основного капіталу. 
Види і класифікація основного капіталу за функціональною ознакою, за характером 
обслуговування окремих видів діяльності, та участі у виробничому процесі за 
характером володіння. Джерела формування капіталу. Характеристика структури та 
стадій кругообігу основного капіталу. Види вартості основного капіталу. Визначення 
та особливості розрахунку первісної, залишкової, відновної, балансової, ліквідаційної 
та середньорічної вартості основного капіталу. 

Спрацювання необоротних активів та форми його усунення. Сутність і фактори, 
що обумовлюють процеси фізичного, морального та економічного спрацювання. 
Характеристика основних форм усунення спрацювання та особливості оцінки їх 
ефективності. Форми простого та розширеного відтворення матеріальних 
необоротних активів. 

Амортизація основного капіталу. Сутність процесу амортизації. Особливості 
нарахування амортизації у відповідності із законодавством України. Характеристика 
основних (класичних) методів нарахування амортизації: лінійного, кумулятивного, 
подвійно-залишкового, виробничого. Фактори, що впливають на вибір методу 
нарахування амортизації. 

Система показників ефективності відтворення  та використання основного 
капіталу підприємства. Характеристика та алгоритм розрахунку коефіцієнтів зносу, 
придатності, оновлення та вибуття, швидкості оновлення основного капіталу; 
фондовіддачі, фондомісткості, фондоозброєності та рентабельності основного 
капіталу. Основні напрями інтенсифікації відтворення та підвищення ефективності 
використання необоротних активів підприємства. 

3.16. Оборотний капітал 
Сутність і класифікація оборотного капіталу підприємства. Оборотний капітал 

як об’єктивна умова здійснення підприємницької і інших видів діяльності. Сутність 
оборотного капіталу. Класифікація оборотного капіталу: за характером фінансових 
джерел формування; за видами; за характером участі в операційному процесі; за 
періодом функціонування. Постійний та змінний оборотний капітал суб’єкта 
господарювання. 

Характеристика структури оборотного капіталу в процесі кругообігу. Чинники, 
що впливають на обсяг, структуру та ефективність використання оборотного 
капіталу. Етапи обороту оборотного капіталу. Особливості функціонування 
оборотного капіталу в межах операційного циклу  
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Визначення потреби в оборотному капіталі та джерела фінансування. 
Нормування витрат і розрахунки необхідного обсягу оборотних активів 
підприємства. Методи розрахунку нормативів оборотних активів. Визначення 
нормативів оборотних активів за окремими елементами. Джерела фінансування 
оборотного капіталу. 

Оцінка ефективності використання оборотного капіталу та шляхи прискорення 
його оборотності. Показники ефективності використання оборотного капіталу. 
Джерела  та шляхи підвищення ефективності використання оборотного капіталу. 

3.17. Інвестиції 
Сутність структура та класифікація інвестицій. Економічна сутність інвестицій 

та їх структури. Класифікація інвестицій за об’єктом вкладення капіталу, за 
характером участі в інвестиційному процесі, за формами власності, за регіональною 
ознакою, за періодом інвестування. Класифікація інвесторів за напрямами основної 
діяльності, за цілями інвестування, за належністю до резидентів. 

Джерела формування реальних інвестицій. Характеристика складових 
елементів власних, позикових і залучених джерел формування інвестиційних ресурсів 
на підприємстві. Основні принципи обґрунтування вибору джерел формування 
інвестиційних ресурсів. 

Методичні підходи до оцінки ефективності реальних інвестицій. 
Характеристика базових принципів оцінки ефективності реальних інвестицій. 
Економічна інтерпретація та алгоритм розрахунку показників ефективності реальних 
інвестицій: чистого приведеного доходу (NPV), індексу рентабельності інвестицій 
(PI), терміну окупності інвестицій (PBP) та внутрішньої норми доходності (IRR). 

Сутність і форми фінансового інвестування. Загальна характеристика форм 
фінансового інвестування. Класифікація основних фінансових інструментів за 
ступенем прогнозованого передбачення інвестиційного доходу; за рівнем ризику, що 
пов’язаний з характером емітента; за рівнем ризику та ліквідності, що пов’язано з 
терміном обороту; за рівнем ліквідності, що пов’язано з характером випуску та 
обороту. Характеристика основних факторів, що визначають інвестиційні якості 
фінансових інструментів. Сутність портфельного інвестування. 

Методичні підходи до оцінки ефективності фінансового інвестування. 
Характеристика базових принципів оцінки ефективності фінансових інвестицій. 
Моделі оцінки вартості окремих фінансових інструментів. 

3.18. Інноваційна діяльність 
Загальна характеристика інноваційних процесів. Поняття і змістова 

характеристика інноваційних процесів. Новини і нововведення, їх сутність і первісні 
імпульси виникнення. Виокремлювані види інноваційних процесів (новин, 
нововведень): технічні, організаційні, економічні, соціальні, юридичні. Локальні та 
глобальні новини (нововведення). Взаємозв’язок окремих видів інноваційних 
процесів. Вплив новин (нововведень) на виробництво, будь-яку господарську і 
підприємницьку діяльність. 

Науково-технічний прогрес (поступ), його загальні та пріоритетні напрями. 
Сутнісне тлумачення науково-технічного прогресу (поступу) (НТП). Еволюційні та 
революційні форми НТП. Зміст та особливості науково-технічних революцій. Більш 
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доскональні й нові технології, матеріали та енергія, засоби праці й кінцева продукція 
як усталені загальні напрями НТП. Пріоритетні напрями НТП: прогресивні базові 
технології; синтетичні, композиційні і надчисті матеріали; ядерна та інші 
нетрадиційні види енергії; робототехнічні комплекси та гнучкі автоматизовані 
системи; комплексна автоматизація та комп’ютеризація виробництва і процесів 
управління. 

Організаційний прогрес (поступ). Організаційний прогрес (поступ) (ОП) як 
узагальнене явище використання організаційних, економічних, соціальних і 
юридичних нововведень. Особливості ОП, що відрізняють його від НТП. Об’єкти: 
організація виробництва і праці, окремі елементи економічного механізму 
господарювання (підприємства), соціальні та правові.     

3.19. Техніко-технологічна база та виробнича потужність підприємства 
Характеристика техніко-технологічної бази виробництва. Поняття і значення 

техніко-технологічної бази виробництв. Складники техніко-технологічної бази, 
можливі та ефективні шляхи її формування і відтворення на підприємстві. Лізинг як 
форма оновлення технічної бази виробництва (діяльності). Технологічні уклади і 
сучасні особливості формування виробничої (техніко-технологічної) бази 
підприємств різних галузей. 

Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства. 
Змістова характеристика і форми технічного розвитку підприємства (технічне 
переозброєння: модернізація, капітальний ремонт і заміна діючого устаткування). 
Діагностика стану технічного розвитку підприємства: сутність, процедура та основні 
показники (технічна оснащеність праці, рівень технології, технічний рівень 
устаткування, рівень комп’ютеризації та автоматизації виробничих процесів і 
процесів управління). Організаційно-економічне управління технічним розвитком 
підприємства, його передбачуваність, етапність і послідовність. 

Формування і використання виробничої потужності підприємства. Поняття, 
види і чинники формування виробничої потужності. Загальні методичні принципи 
розрахунку виробничої потужності заново створюваного та діючого підприємства. 
Особливості визначення виробничих потужностей різногалузевих підприємств. 
Зарубіжний досвід визначення потужності підприємства. Установлення й 
регулювання резервних потужностей на підприємствах різних галузей економіки. 
Показники та шляхи підвищення використання виробничих потужностей. Конверсія 
й диверсифікація виробничих потужностей за ринкових умов господарювання.  

3.20. Матеріально-технічне забезпечення та виробнича логістика 
Виробництво як елемент суцільної логістики на підприємстві. Роль логістики в 

формуванні доданої вартості продукту. Витратні фактори виробництва та доля в них 
логістичних операцій. Методи оцінки витрат протягом циклу переміщення та 
переробки матеріалів. Координація логістичних операцій постачання, виробництва, 
кооперації, збуту. Методи розрахунку часу виконання замовлення. Приоритетні 
напрямки робіт по оптимізації функціонування виробничої системи. 

Системний підхід до планування та організації матеріальних потоків на 
підприємстві. Матеріальний потік та його різновиди. Специфічні риси матеріального 
потоку в залежності від різних типів виробництва.  Технологія планування та 
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організації систем руху матеріальних потоків. П’ять кроків організації матеріального 
потоку. Методи аналізу матеріальних потоків. 

Матеріально-технічне забезпечення виробництва. Характеристика, форми і 
системи матеріально-технічного забезпечення виробництва. Складські та транспортні 
аспекти функціонування матеріального потоку. Децентралізована (пасивна) і 
централізована (активна) системи живлення матеріалами внутрішньовиробничих 
підрозділів. Обчислення потреби підприємства в матеріалах. Управління 
матеріально-технічним забезпеченням. 

Управління логістичними операціями в процесі виробництва. Види організації 
виробничого процесу. Мінімізація потреб в тривалому зберіганні запасів. 
Функціональний макет руху запасів. Оптимізація матеріального потоку між 
виробничими дільницями. Система «КАНБАН» та інші методи управління 
матеріальними потоками.  

3.21. Організація виробництва 
Сутність, структура і принципи організації виробничого процесу. Поняття та 

основні елементи виробничого процесу. Поділ виробничих процесів за призначенням 
(основні, допоміжні, обслуговуючі) перебігом у часі (дискретні, безперервні і 
ступенем автоматизації, ручні, механізовані, автоматизовані, автоматичні). 
Принципи організації виробничого процесу: спеціалізація, пропорційність, 
паралельність, прямоточність, безперервність, ритмічність, автоматичність, 
гнучкість, гомеостатичність. Тривалість виробничого процесу за складністю та 
швидкістю перебігу.   

Типи і методи організації виробництва. Сутнісна характеристика одиничного, 
серійного масового типів виробництва. Дослідно-експериментальне виробництво. 
Характеристика робочих місць за ознаками особливостей операцій та обладнання в 
різних типах виробництва. Вплив типів виробництва на його організаційну, технічну 
побудову та ефективність. Застосовані методи організації виробництва. Властиві 
ознаки, сфери застосування і модифікації непотокового виробництва. Загальна 
характеристика потокового виробництва. Особливості організації та основні 
параметри функціонування потокових ліній. Тенденції розвитку потокового 
виробництва в Україні та інших країнах світу.  

Форми організації виробництва. Сутність і соціально-економічне значення 
застосування різних форм організації виробництва. Концентрація та розукрупнення 
виробництва. Малі фірми в системі господарювання ринковорозвинутих країнах. 
Сутність, показники рівня розвитку та ефективність спеціалізації, кооперування і 
конверсії виробничих підприємств (організацій). Комбінування виробництва: 
характерні ознаки, галузі переважного використання. показники рівня та 
ефективність розвитку. Об’єктивна необхідність і тенденції розвитку диверсифікації 
виробництва.   

3.22. Система забезпечення якості і конкурентоспроможності продукції 
(послуг) 

Якість і конкурентоспроможність продукції (послуг) і підприємств. Якість 
продукції як економічна категорія. Показники якості продукції та їх характеристика. 
Методи оцінки якості продукції. Суть, актуальність і принципи оцінки 
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конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств на ринку. Основні 
зовнішні та внутрішні фактори конкурентних переваг товару: характеристика та 
оцінка впливу їх на конкурентоспроможність. Багатоспрямований вплив підвищення 
якості виробів на економіку та імідж підприємства. Зовнішні та внутрішні фактори 
конкурентних переваг суб’єктів господарювання. Зростаючий випуск 
конкурентоспроможної продукції як необхідна умова виходу на світовий ринок і 
формування сталого іміджу на ньому, забезпечення стабільного фінансового стану 
підприємства.  

Системи забезпечення конкурентоспроможності продукції (послуг) і 
підприємств. Передумова та сутність системи забезпечення якості продукції. Дієвість 
систем забезпечення якості продукції. Міжнародні системи управління якістю 
продукції: структура, технологія розробки і впровадження, нормативно-організаційне 
забезпечення. Система TQM (менеджмент якості): цілі та основні принципи 
формування та функціонування. Основні напрями, шляхи та методи забезпечення 
конкурентоспроможності продукції (послуг) і підприємств.  

Стандартизація і сертифікація продукції (послуг). Сутнісна характеристика 
стандартизації, її складові елементи і принципи здійснення. Застосовувані в Україні 
стандарти (міжнародні, державні, галузеві, науково-технічних та інженерних 
товариств, підприємств) і технічні умови. Сучасні напрями удосконалення 
стандартизації виробів. Поняття та економічне значення сертифікації продукції. 
Обов’язкова і добровільна сертифікація виробів в Україні. Міжнародні системи 
сертифікації та національні системи якості. Формування систем якості на 
підприємствах України. Економічна ефективність стандартизації та сертифікації 
продукції. 

Державний нагляд за якістю і внутрішньовиробничий технічний контроль. 
Функції та організація роботи Державного комітету України по стандартизації, 
метрології та сертифікації (Держстандарту України). Державний нагляд за 
дотриманням вимог стандартів територіальними органами Держстандарту – 
центрами стандартизації, метрології та сертифікації. Об’єкти державного нагляду. 
Матеріальна відповідальність за порушення вимог стандартів. 
Внутрішньовиробничий технічний контроль якості. Об’єкти технічного контролю на 
вході та виході виробничої системи, упродовж технологічного процесу виготовлення 
продукції. Основні види технічного контролю якості на підприємствах України, їх 
ефективність. 

3.23. Витрати на виробництво та реалізацію продукції 
Загальна характеристика витрат. Витрати як процес формування і використання 

ресурсів. Різновиди витрат: операційні, інвестиційні та фінансові витрати. Витрати у 
формі грошових виплат і нарахувань. Класифікація витрат за об’єктами формування, 
методами обчислень на різні види продукції, реакцією на обсяг виробництва. Явні та 
неявні (альтернативні) витрати. Структура сукупних витрат підприємства за їх 
видами (елементами), співвідношення прямих витрат підприємства за їх видами 
(елементами), співвідношенням прямих і непрямих, змінних і постійних витрат та її 
практичне значення. 
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Система управління витратами. Функції і побудова системи управління 
витратами. Важливість обґрунтування рівня витрат і контролю їх формування за 
центрами відповідальності. Функціональний аспект системи управління витратами: 
нормування, планування, облік, аналіз витрат і формування їх зниження. 
Організаційна система управління витратами на підприємстві, сутність експрес-
аналізу «витрати - випуск - прибуток» і його роль в управлінні витратами. Резерви і 
чинники раціонального використання резервів і зниження витрат. 

Кошториси центрів відповідальності та підприємства в цілому (бюджетування). 
Диференціація витрат за місцями їх формування і центрами відповідальності. Прямі 
та загальні, регульовані та нерегульовані витрати підрозділів. Методика складання 
кошторисів підрозділів різного функціонального призначення. Гнучкі кошториси. 
Розподіл витрат на змінні та постійні у процесі складання гнучких кошторисів. 
Кошторис підприємства в цілому, порядок його розробки. 

Собівартість продукції. Калькулювання і його роль в управлінні витратами. 
Собівартість окремих видів продукції за повними і неповними витратами. 
Особливості методів калькування у однопродуктовому і багатопродуктовому 
виробництвах. Проблеми розподілу непрямих витрат при калькулюванні у 
багатопродуктовому виробництві. Розподіл загальновиробничих адміністративних 
витрат і витрат на збут. Калькулювання у комплексних  виробництвах. Собівартість 
продукції на різних етапах операційного циклу: незавершеного виробництва, 
товарної і реалізованої продукції. 

3.24. Фінансово-економічні результати суб’єктів господарювання 
Загальна характеристика фінансової діяльності підприємства (організації). 

Фінансова діяльність, її роль і місце в управлінні підприємствами різних сфер бізнесу. 
Основні джерела фінансування діяльності підприємств і обчислення їх вартості 
використання. Джерела формування доходу і прибутку підприємства. Складання 
фінансового плану підприємства (організації). Фінансова звітність підприємства: 
баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових 
коштів. Накопичення обліково-звітної інформації для аналізу фінансово-економічних 
результатів підприємства. Правила читання фінансової звітності підприємств. 
Система показників рентабельності в управлінні підприємством. 

Класифікація різновидів доходу та прибутку підприємств: валовий дохід, 
чистий дохід, дохід за сферами діяльності, маржинальний дохід, валовий прибуток, 
оподатковуваний прибуток, чистий прибуток, реінвестований прибуток тощо. 
Методика обчислення рентабельності: продукції, продажу, виробничих фондів 
(виробництва); сукупних активів; власного (акціонерного) капіталу. Зростання 
прибутковості діяльності підприємства під впливом дії окремих чинників. Динаміка 
та шляхи підвищення рентабельності на підприємствах різних галузей економіки 
України. 

Методичні основи аналізу фінансово-економічного стану підприємства. 
Предикативні, адаптивні, мультиплікативні, синергічні, стохастичні, детерміновані та 
інші моделі інтегральної оцінки фінансово-економічного стану підприємства. 
Тлумачення і важливість оцінки загального фінансово-економічного стану 
підприємства. Методичні підходи до оцінки загального фінансово-економічного 
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стану підприємства. Групи показників для оцінки прибутковості, ліквідності, 
оборотності, стабільності та ділової активності, методи їх обчислення. Моделі 
комплексної діагностики діяльності підприємства (модель аналізу Du Pont, ZVEI, 
коефіцієнтна модель (R-аналіз), об’єктно-орієнтований аналіз, моделі рейтингової 
оцінки). Порядок здійснення аналізу фінансово-економічного стану підприємств, що 
підлягають приватизації, готуються для продажу, отримання банківських кредитів та 
залучення інвестора. 

3.25. Оцінка ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності 
Основи інвестиційного аналізу на сучасних підприємствах. Інвестиційний 

ринок і підприємство на ньому. Основні методи оцінки привабливості інвестицій. 
Визначення вартості інвестиційних ресурсів. Технічний, фінансовий, економічний та 
інституційний аналіз інвестиційних проектів підприємства. Модель оцінки 
капітальних активів. Аналіз альтернативних варіантів реалізації інвестиційних 
проектів: власне фінансування, кредитування, лізингові операції тощо. 

Інноваційний аналіз на сучасних підприємствах. Принципи оцінки 
ефективності інновацій на підприємствах різних сфер бізнесу. Економічний ефект як 
узагальнюючий показник ефективності технічних нововведень. Вартісна оцінка 
результатів використання нових засобів і предметів праці. Особливості оцінки 
ефективності організаційних нововведень. Методика (основні положення) 
визначення доходу від використання винаходів і раціоналізаторських пропозицій 
(автори І. І. Дахно, В. О. Жаров). Методичні рекомендації по оцінці ефективності 
виробництва та реалізації науково-технічної продукції. Оцінка ефективності 
використання об’єктів промислової власності (автори В.Г. Бромберг, В.Ю. Хіп, М. Н. 
Липник). Методика визначення величини інтелектуального потенціалу підприємства 
(автор В. Г. Зінов). Методики визначення вартості комерційної (науково-технічної) 
інформації та комп’ютерних програм підприємства. Управління інноваційно-
інвестиційним портфелем підприємства. 

Поняття проекту та проектного циклу підприємства. Формування інвестиційної 
стратегії підприємства та основи інноваційно-інвестиційного проектування. 
Інноваційно-інвестиційний портфель підприємства  і технології управління ним. 
Основні моделі управління інноваційно-інвестиційним портфелем підприємства. 

3.26. Інтегральна ефективність діяльності підприємства та його 
конкурентоспроможність 

Сутнісна характеристика і вимірювання ефективності виробництва. 
Економічна сутність і загальний методологічний підхід до вимірювання ефективності 
діяльності підприємства. Змістова характеристика видів  ефективності: за наслідками, 
за місцем отримання ефекту, за ступенем збільшення ефекту, за метою визначення. 
Специфічні форми ефектів у діяльності підприємства. Критерії ефективності 
виробництва: продуктивність, економічність, якість, конкурентоспроможність, 
інноваційність тощо. Методики оцінки ефективності діяльності сучасних 
підприємств. 

Порівняльна характеристика методичного інструментарію оцінки ефективності 
діяльності сучасних компаній: ринкові, фінансові, витратні і нефінансові показники. 
Принципи  формування системи показників ефективності виробничо-комерційної 
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діяльності підприємства. Система показників ефективності виробництва 
(узагальнююча); показники використання праці (персоналу), виробничих фондів, 
фінансових коштів. Методичні підходи до оцінки соціальної ефективності діяльності 
підприємства. 

Конкурентоспроможність як критерій суспільної оцінки ефективності 
діяльності підприємства. Сутність та основні  складові конкурентоспроможності 
підприємства. Зростаючий випуск конкурентоспроможної продукції як необхідна 
умова виходу на світовий ринок І формування сталого іміджу на ньому, забезпечення 
стабільного фінансового стану підприємства. Технічні, організаційні та соціальні 
шляхи (заходи) підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств 
України. Методики аналізу та оцінки конкурентоспроможності підприємства 
(матричний аналіз, інтегральні методики тощо). 

Чинники підвищення ефективності виробництва. Класифікація чинників 
підвищення ефективності виробництва за певними ознаками: джерелами зростання; 
напрямами розвитку і вдосконалення виробництва; місцем реалізації у системі 
управління виробництвом. Внутрішні чинники підвищення ефективності 
виробництва: 1) «тверді» – технологія, устаткування, матеріали та енергія, вироби; 2) 
«м’які» – організація і системи, працівники, методи роботи, стиль управління. 
Зовнішні чинники підвищення ефективності виробництва: державна економічна і 
соціальна політика, інституційні механізми, інфраструктура, структурні зміни в 
суспільстві та економіці. 

3.27. Сучасні моделі розвитку підприємств 
Сутнісна характеристика, роль і значення розвитку підприємства. Поняття 

«розвиток», його роль місце і значення в господарській діяльності. Підходи до 
вивчення розвитку підприємств: вітчизняний і зарубіжний досвід. Видова 
класифікація процесів розвитку: за масштабом змін у соціально-економічній системі 
підприємства, за якістю змін ; залежно від об’єкту змін; залежно від характеру змін; 
залежно від динаміки змін; залежно від рівня невизначеності процесів; залежно від 
основи змін; залежно від можливості управління змінами; залежно від корпоративної 
стратегії та інше. Еволюційна та революційна концепції розвитку підприємств. 

Теорії розвитку підприємства. Концепції розвитку підприємств: «спрямованого 
розвитку підприємств», «життєвого циклу підприємств», «циклічного розвитку 
підприємств». Теорія кризового розвитку та основні фази (розвиток через 
креативність, розвиток через спрямованість, розвиток через делегування, розвиток 
через координацію, розвиток через співробітництво). Етапи формування та 
обґрунтування стратегії розвитку підприємства. Основні горизонти розвитку 
підприємства: розвиток існуючих напрямків діяльності, створення нових напрямків 
діяльності, формування потенціалу розвитку. 

Методичний інструментарій аналізу процесів розвитку на підприємстві. 
Інструментарій аналізу процесів розвитку підприємства: аналіз цільових орієнтирів; 
аналіз внутрішніх факторів; аналіз зовнішніх факторів; аналіз розвитку соціально-
економічної системи підприємства. Методи стратегічного аналізу в управлінні 
розвитком підприємства. Методики оцінки ефективності розвитку підприємств: 
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індексна методика, методика вартості капіталу, методика збалансованих показників 
(Вalanced Scorecard чи ВSС). 

Сучасні моделі розвитку підприємств. Основні моделі розвитку підприємства 
МакКінсі: оборонна модель, модель «втрата права на розвиток», модель «бізнес 
видихається», модель «захоплення винахідництвом майбутнього», модель 
«генерування ідей при відсутності нового бізнесу», модель «неспроможність 
реалізувати потенціал» та інші. Особливості управління підприємством за кожною 
моделлю розвитку. Основні кризові прояви, що супроводжують розвиток 
підприємства на різних фазах, горизонтах і моделях. 

3.28. Трансформація і реструктуризація підприємств (організацій) та об’єднань 
Структурна перебудова економіки і трансформація підприємств, (організацій), 

об’єднань. Об’єктивна необхідність і стратегія структурної перебудови економіки та 
її базових галузей. Сутнісна характеристика та організаційні форми трансформації 
підприємств (організацій) та об’єднань: реструктуризація, санація, злиття, 
поглинання, диверсифікація, перепрофілювання, реформування (зміна форм 
власності), конверсія. 

Практика здійснення та ефективність трансформації і реструктуризації 
суб’єктів господарювання. Розробка і реалізація програми (бізнес-проекту) 
трансформації різних організаційних утворень. Конверсія, диверсифікація та 
розукрупнення виробництва як дійові форми реструктуризації суб’єктів 
господарювання. Злиття, поглинання в процесах формування нових організаційних 
утворень. Економічне обґрунтування створення холдингів, ПФГ, асоціацій, 
концернів, корпорацій в окремих галузях народного господарства України. 
Методичні підходи до визначення ефективності трансформації різних 
господарюючих суб’єктів. Набутий вітчизняний і зарубіжний досвід трансформації 
та реструктуризації різних суб’єктів господарювання. Санація (фінансове 
оздоровлення) господарюючих суб’єктів.  

Тлумачення механізму санації та цілей її проведення. Програма санаційних 
заходів фінансово-економічного характеру. Особливості державної підтримки 
проведення санації потенційно-конкурентоспроможних підприємств (організацій). 
Практика, масштаби та ефективність санації господарюючих суб’єктів в Україні.  

Банкрутство і ліквідація підприємств (організацій). Сутнісна характеристика 
банкрутства підприємства (організації). Чинники, що спричинюють банкрутство 
фірми, методичні підходи до визначення ймовірності. Симптоми прояву банкрутства 
суб’єкта господарювання. Імовірні зони ризику банкрутства. Реакція 
господарюючого суб’єкта на настання кризового фінансово-економічного стану. 
Процедура офіційного порушення справи про визначення банкрутом того чи іншого 
підприємства (організації). Масштаби і тенденції банкрутства суб’єктів 
господарювання в Україні. Загальна характеристика процесу організації ліквідації 
(припинення діяльності) збанкрутілого суб’єкта господарювання. Управління майном 
боржника та оцінка можливих наслідків ліквідації збанкрутілих підприємств 
(організацій). Організаційно-економічні заходи і допустима тривалість процесу 
ліквідації підприємства (організації) –банкрута. Форми ліквідації підприємств 
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(організацій)-банкрутів: фізичне припинення діяльності, розпродаж майна “з 
молотка”, перепрофілювання діяльності зі зміною власника тощо. 

3.29. Оптимізація бізнес-процесів підприємства 
Місце бізнес-процесу в бізнес-системі підприємства. Порівняльна 

характеристика функціонального та процесного підходів до управління 
підприємством. Сутність, принципи, переваги та умови впровадження процесного 
підходу. Типологія бізнес-процесів підприємства. Специфіка організації бізнес-
процесів для різних типів підприємств. 

Методичний апарат та  прикладний  інструментарій  бізнес-інжинірингу. 
Універсальна процесна модель БКГ, матриця аутсорсінгу БКГ. Методи і засоби 
структурного системного аналізу та проектування. Об’єктно-орієнтовані методи. 
Контекстні діаграми та деталізація бізнес-процесів. Декомпозиція даних та 
розширення діаграми потоку даних. Методи завдання специфікацій бізнес-процесів. 
Діаграми «сутність – зв’язок». Саsе-технології у бізнес-моделюванні. Стандарт опису 
бізнес-процесів IDEF0 (Іntegration definition for function modeling). Моделі бізнес 
процесів «аs is» та «to be». Регламентація бізнес-процесів. Матриця розподілу бізнес-
процесів за структурними напрямами. Метод експрес-оптимІзації. Інструментальне 
середовище АRIS як засіб підтримки процесної системи управління підприємством. 

Організація робіт з оптимізації бізнес-процесів.   Удосконалення системи 
бізнес-процесів: кайзен, редизайн та реінжиніринг. Оптимізація бізнес-процесів як 
різновид організаційних перетворень, її зв’язок з корпоративною системою 
контролінгу. Відображення сукупності бізнес-процесів підприємства у 
внутрішньофірмовій управлінській звітності. Ресурсне забезпечення робіт з бізнес-
інжинірингу. Організація роботи проектних груп та командоутворення. 
Обґрунтування доцільності залучення зовнішніх консультантів. Проблеми реалізації 
проекту з реінжинірінгу бізнес-процесів. Засоби подолання опору персоналу. 

Взаємозв’язок оптимізації та автоматизації бізнес-процесів. Роль 
корпоративних інформаційних систем класів МRР та ЕRР. Класифікація та 
характеристика інструментальних засобів моделювання бізнес-процесів. Прикладні 
аспекти автоматизації бізнес-процесів, тестування та налагодження корпоративної 
інформаційної системи. Використання програмних засобів для розробки 
корпоративної системи ВSС. Проблема абсолютизації технічної компоненти бізнес-
моделювання та шляхи її вирішення. 

3.30. Економічна безпека та антикризова діяльність 
Економічна безпека підприємства: сутність і передумови формування. Сучасне 

розуміння економічної безпеки підприємств, та її місце і роль в системі управління 
підприємством. Сутність, недоліки та переваги інформаційною, зовнішнього та 
ресурсно-функціонального підходу до вивчення економічної безпеки підприємств та 
організацій. Еволюція критеріїв економічної безпеки підприємства на різних етапах 
розвитку наукової думки. Синтез критеріїв економічної безпеки підприємства: 
індикаторна, ресурсна, функціональна і програмно-цільова технології 
конструювання. 

Методичні підходи до конструювання аналітичних показників оцінки рівня 
економічної безпеки підприємства. Методичні принципи та вимоги до 
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конструювання показників економічної безпеки підприємства. Витратні, результатні 
та порівняльні підходи до конструювання аналітичних показників економічної  
безпеки  підприємства. Формування  системи  ключових копі рольних індикаторів 
оперативного та стратегічного монітори ту. Методи моніторингу економічної безпеки 
підприємства: метод «побічного продукту»; «нульовий метод»; метод «ключових 
індикаторів»; метод «тотального вивчення». 

Управління економічною безпекою підприємства. Активні та пасивні методи 
забезпечення економічної безпеки підприємства. Конкурентна розвідка сучасних 
підприємств та способи захисту комерційних інтересів. Чотири способи вирішення 
проблем забезпечення економічної безпеки підприємства. Моделі балансування 
економічних інтересів в підприємницькій діяльності. Фіктивна та тіньова 
підприємницька діяльність як загроза економічній безпеці підприємства. Сучасні 
способи та моделі управління корпоративними правами власності. Основні технології 
поглинання підприємств. Моделі захисту прав власності: зарубіжний досвід та 
вітчизняні особливості.  

Банкрутство підприємств (організацій) як економічне явище. Сутнісна 
характеристика банкрутства підприємства (організації). Чинники, що спричинюють 
банкрутство фірми. Симптоми прояву банкрутства суб’єкта господарювання. 
Імовірні зони ризику банкрутства. Методики оцінки «ймовірності банкрутства 
підприємства». Реакція господарюючого суб’єкта на настання кризового фінансово-
економічного стану. Процедура офіційного порушення справи про визнання 
банкрутом того чи іншого підприємства (організації). Основні положення Закону 
України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом». Масштаби і тенденції банкрутства суб’єктів господарювання в Україні. 

Організація і наслідки ліквідації збанкрутілих підприємств (організацій). 
Загальна характеристика процесу організації ліквідації (припинення діяльності) 
збанкрутілого суб’єкта господарювання. Управління майном боржника та оцінка 
можливих наслідків ліквідації збанкрутілих підприємств (організацій). 
Організаційно-економічні заходи і допустима тривалість процесу ліквідації 
підприємства (організації)-банкрута. Форми ліквідації підприємств (організацій)-
банкрутів: фізичне припинення діяльності, розпродаж майна «з молотка», 
перепрофілювання діяльності зі зміною власника тощо. 

 
4. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ПРЕТЕНДЕНТІВ 

 
Оцінювання знань вступників до аспірантури за результатами вступного іспиту 

зі спеціальності здійснюється членами комісії на основі отриманих письмових 
відповідей на питання, які містять білети. Оцінювання відбувається за п’ятибальною 
шкалою. Відповіді вступників оцінюються окремо за кожним питанням усіма 
членами комісії з подальшим визначенням середньої оцінки. За умов розбіжності 
думок членів комісії щодо оцінки, вирішальне слово має голова екзаменаційної 
комісії.  
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5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНОГО 
ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПРИ ПРИЙОМІ НА НАВЧАННЯ 

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО СТУПЕНЯ «ДОКТОР 
ФІЛОСОФІЇ» СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 «ЕКОНОМІКА» 

 
Оцінювання  вступного іспиту проводиться  за  національною  шкалою  та  

ЄКТС (відмінно – 90...100 «А»; добре – 82...89 «В»; добре – 74...81 «С»; задовільно – 
64...73 «D»; задовільно – 60...63 «Е»; усі бали які нижче від вказаних – незадовільно). 
У тому разі, якщо на вступному іспиті зі спеціальності вступник отримав оцінку 73 
«D» або нижчу, він позбавляється права брати участь у конкурсі. 

Критерії оцінювання вступного іспиту відповідають «Правилам прийому до 
аспірантури та докторантури Національного університету кораблебудування імені 
адмірала Макарова на 2022 рік». 
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Додаток А 
 

ПИТАННЯ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
ПРИ ПРИЙОМІ НА НАВЧАННЯ 

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО СТУПЕНЯ 
«ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ» СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 «ЕКОНОМІКА» 

 
1. Макроекономіка як наука 
2. Вимірювання результатів макроекономічної діяльності 
3. Загальна економічна рівновага: модель сукупного попиту і сукупної 

пропозиції 
4. Класична модель макроекономічної рівноваги 
5. Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги 
6. Економічні цикли 
7. Безробіття 
8. Інфляція 
9. Теорії економічного зростання 
10. Економічна політика. Вибір моделей макроекономічної політики 
11. Бюджетно-податкова політика 
12. Бюджетний дефіцит та управління державним боргом 
13. Кредитно-грошова політика 
14. Відкрита економіка та особливості її формування в Україні 
15. Платіжний баланс 
16. Теорії міжнародної торгівлі. Торговельна політика 
17. Валютний курс 
18. Макроекономічні аспекти економічної безпеки країни 
19. Предмет і метод мікроекономічної теорії 
20. Попит і пропозиція. Еластичність 
21. Теорія поведінки споживача 
22. Підприємницька діяльність та поведінка виробника 
23. Витрати виробництва 
24. Поведінка підприємства в умовах досконалої конкуренції 
25. Підприємство на монопольному ринку 
26. Поведінка підприємства в умовах монополістичної конкуренції 
27. Олігополістична структура ринку і підприємство 
28. Підприємство на ринку факторів виробництва 
29. Мікроекономіка суспільного сектора 
30. Загальна рівновага і економічна ефективність 
31. Теорії та моделі підприємств 
32. Основи підприємництва 
33. Організаційно-правові форми та напрями діяльності підприємств 
34. Зовнішнє середовище господарювання підприємств 
35. Основи управління підприємством 
36. Структура підприємства 
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37. Організаційні структури управління підприємством 
38. Характеристика ринку продукції (послуг) 
39. Оцінка попиту та маркетингова діяльність підприємства 
40. Товарна та цінова політика підприємства 
41. Прогнозування та планування діяльності підприємства 
42. Технологія розробки виробничої програми підприємства 
43. Персонал підприємства, продуктивність, мотивація та оплата праці 
44. Інтелектуальний капітал 
45. Основний капітал підприємства 
46. Оборотний капітал 
47. Інвестиції 
48. Інноваційна діяльність 
49. Техніко-технологічна база та виробнича потужність підприємства 
50. Матеріально-технічне забезпечення та виробнича логістика 
51. Організація виробництва 
52. Система забезпечення якості і конкурентоспроможності продукції (послуг) 
53. Витрати на виробництво та реалізацію продукції 
54. Фінансово-економічні результати суб’єктів господарювання 
55. Оцінка ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності 
56. Інтегральна ефективність діяльності підприємства та його 

конкурентоспроможність 
57. Сучасні моделі розвитку підприємств 
58. Трансформація і реструктуризація підприємств (організацій) та об’єднань 
59. Оптимізація бізнес-процесів підприємства 
60. Економічна безпека та антикризова діяльність 


