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АНОТАЦІЯ 

Програма ступних випробувань складена відповідно до вимог 

Міністерства освіти і науки України, Закону України від 06 вересня 2014 р. 

«Про вищу освіту», постанови КМ України від 23 березня 2016 р. № 261 

«Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах)» зі змінами та наказу Міністерства освіти і науки України від 

15.10.2020 р. № 1285 «Умови прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти в 2021 році», «Положення про порядок підготовки здобувачів вищої 

освіти наукових ступенів доктора філософії та доктора наук у 

Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра 

Моторного» (протокол засідання вченої ради ТДАТУ № 8 від 25 травня 

2021 року.) 

Вступники до аспірантури повинні мати фундаментальні знання в 

області теоретичних та прикладних економічних дисциплін, системи 

економічних, організаційних та правових відносин у підприємницьких 

структурах, методології розробки перспективних планів підприємницької 

діяльності, мати здібності до науково-дослідної роботи, володіти 

сучасними методами наукових досліджень. Відповідно, вступний іспит із 

спеціальності  включає перелік тем із наступних дисциплін циклу 

професійної підготовки: “Економічне управління підприємством”, 

“Інноваційний розвиток підприємств”, “Управління проектами”, 

“Економічна безпека”. “Конкурентоспроможність бізнесу”.  

Програма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 076 

“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” включає вступ, мету та 

завдання вступного випробування, вимоги до здібностей і підготовленості 

здобувачів, порядок проведення вступного випробування, програму 

вступного випробування, перелік питань, що виносяться на фахове вступне 

випробування, основні критерії оцінки знань, список рекомендованої 

літератури.  



 

ЗМІСТ 

1. Вступ 

2. Мета та завдання вступного випробування 

3. Вимоги до здібностей і підготовленості здобувачів 

4. Порядок проведення вступного випробування 

5. Програма вступного випробування 

6. Перелік питань, що виносяться на фахове вступне випробування 

7. Основні критерії оцінки знань 

8. Список рекомендованої літератури 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ВСТУП 

 

Програма вступного іспиту в аспірантуру за галуззю знань 07 

«Управління та адміністрування» за спеціальністю 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» передбачає перевірку і оцінювання 

фундаментальних знань вступників із теорії та практики підприємницької 

діяльності основними з яких є: вивчення системи економічних, 

організаційних та правових відносин в межах підприємницьких структур; 

комерційної діяльності та ефективних управлінських рішень її здійснення; 

методології розроблення перспективних планів підприємницької 

діяльності; теоретичних і практичних знань з функціонування біржової 

торгівлі і брокерської діяльності; торгівлі як сфери обігу та виду 

економічної діяльності, господарсько-фінансової діяльності підприємств, 

змісту окремих напрямів цієї діяльності та їх взаємозв’язку, системи 

показників, що її характеризують та встановлення їхньої достатності для 

проведення наукових досліджень з обраної галузі науки. На основі 

програми складається перелік питань вступного іспиту й формуються 

екзаменаційні білети.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

  

Метою вступних випробувань до аспірантури є оцінювання рівня 

підготовки вступників, відповідності їхніх знань і навичок вимогам 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», які  

відображають загальне коло кваліфікаційних вимог до теоретичних знань 

претендентів до вступу в аспірантуру. За цією спеціальністю можуть 

навчатися фахівці, які мають повну вищу освіту за освітньо-

кваліфікаційним рівнем спеціаліста чи магістра із спеціальності 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та суміжних з нею 

інших спеціальностей.  

3. ВИМОГИ ДО ЗДІБНОСТЕЙ І ПІДГОТОВЛЕНОСТІ 
ЗДОБУВАЧІВ 

Здобувачі  ступеня вищої освіти доктора  філософії повинні володіти 

навиками наукових досліджень  у сфері підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності шляхом здобуття знань і умінь  на макро- і 

мікрорівнях, які надають можливість розв’язувати комплексні проблеми в 

галузі інноваційної  та/або інвестиційної діяльності, що передбачає 

глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань, а 

також їх підтримку в ході підготовки та захисту дисертації. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ  

 Для проведення вступних випробувань на навчання до аспірантури 

на основі раніше здобутого ступеня магістра (спеціаліста) створюється 

предметна комісія у кількості 3-5 осіб, яка призначається наказом ректора. 

Відділ аспірантури і докторантури сумісно з кафедрою підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності готує службове подання про затвердження 

комісії для складання вступного випробування. До складу комісії 

включаються доктори філософії та доктори наук, які проводять наукові 

дослідження за  спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» та відповідають за виконання освітньо-наукової програми 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 



5. ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ  
 

1. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 

1. Теоретичні основи розробки проекту. 

1.1. Загальна характеристика управління проектами.  

Поняття та класифікація проектів. Сутність системи управління 

проектами, її елементи.  Необхідність використання управління проектами. 

В яких випадках необхідно  використовувати методологію управління 

проектами. Альтернативи управлінню проектами. Актуальність 

використання управління  проектами в Україні та  проблеми його 

розвитку.  

Цілі й процеси в управлінні проектами. Принципи та функції 

управління проектами. Історія виникнення методології управління 

проектами. Розвиток управління проектами в розвинених країнах світу. 

Визначення проекту. Класифікація проектів. Учасники проектів. Структура 

проекту. Життєвий цикл проекту. Оточення проекту. Середа реалізації 

проекту. Мета проекту.  Головні функції проектного менеджера. Фази 

проекту. Формування і розвиток проектної команди . Динамічне лідерство 

при управлінні проектами. 

Проекти економічного і соціального розвитку України, які 

підтримуються міжнародними фінансовими організаціями 

1.2. Основні форми організаційної структури проектів.  

Організація системи управління проектами. Організаційна структура 

управління проектом. Створення організаційної структури. Принципи 

формування груп для управління проектом. Керівники проміжних ланок. 

Проектування організаційної структури управління проектами. Підходи до 

формування груп. Організаційна форма. 

Управління проектами з використанням зовнішньої організаційної 

структури проекту. Проектне управління. Проектна команда. Матрична 

структура. Матричний бюджет. Види матричної організаційної структури. 



Особливості  організаційних структур управління. 

Внутрішні організаційні структури управління проектами. 

Внутрішня функціональна структура. Внутрішня матрична структура. 

Дивізіональна організаційна структура. Федеральна організаційна 

структура.  

1.3.  Структуризація й інтеграція проекту.  

Компоненти структуризації проекту. Структура проекту. 

Декомпозиція проекту. Структуризація проекту. Система WBS.  

Методологія структуризації, її характеристика та значення. У 

загальному вигляді проект повинен представляти синтез трьох самостійних 

структур: організації процесу створення проекту, процесу розробки й 

реалізації, результату. Структура розбивки проекту. 

Поєднання структур проекту. Двоспрямована структуризація проекту 

полягає в поєднанні робочої організаційної структури проекту. 

Триспрямована структура проекту створюється додаванням до двоспрямованої 

структури третьої — структури витрат (СBS). 

1.4. Планування проекту у часі.  

Складові системи планування проекту. Суть планування полягає в 

розробці та обґрунтуванні цілей, визначенні найкращих методів і способів їх 

досягнення при ефективному використанні всіх видів ресурсів, необхідних 

для виконання поставлених завдань, і встановленні їх взаємодії. 

Основи сіткового і календарного планування проекту. Разом із 

лінійними графіками та табличними розрахунками, сіткові методи 

планування знаходять широке застосування при розробці перспективних 

планів та моделей створення складних виробничих систем та інших 

об'єктів довгострокового використання. Важливе місце у плануванні 

проекту мають завдання календарного планування. 

2. Практичні аспекти реалізації проекту. 

2.1. Планування затрат та складання бюджету проекту.  

Планування витрат. Порядок планування витрат. Кошторис витрат 



проекту. Методи   визначення   кошторисної   вартості. 

Складання проектного бюджету. Бюджет проекту. Баланс грошових 

надходжень і витрат. План прибутку. 

2.2. Управління проектними ризиками.  

Поняття ризику та невизначеності. Класифікація ризиків проекту. 

Метод чутливості, метод стійкості проектів. Аналіз ризиків методом 

побудови “дерева рішень” .  

Основні методи аналізу ризиків. Методи управління проектними 

ризиками. Інструменти управління проектними ризиками.  

Способи зниження ризиків проектів. Організація робіт по 

управлінню ризиками. Розподіл ризиків, страхування ризиків, 

резервування коштів. 

2.3. Управління якістю проекту. 

Сутність управління якістю проекту та способи забезпечення його 

якості. Сутність управління якістю проекту та засоби його забезпечення. 

Сертифікація. Сертифікат.  

Витрати на забезпечення якості проекту. Витрати на забезпечення 

якості. Планування якості проектів.  

Методи контролю за якістю проекту. План і методи контролю якості. 

Організація контролю якості  проекту. Організація роботи по управлінню 

якістю проекту. Стандартизовані системи управління якістю. Забезпечення 

функціонування та вдосконалення системи управління якістю. 

 

2. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БІЗНЕСУ 

1. Теоретичні основи конкурентоспроможності бізнесу. 

1.1. Сучасні теорії конкуренції. Сутнісна характеристика поняття 

«конкуренція». Трансформація економічних концепцій конкуренції. 

Функції та види конкуренції. Форми та засоби цінової і нецінової 

конкуренцій. 

1.2. Державне регулювання конкуренції. Сутність, мета та 



інструментарій державного регулювання конкуренції. Правові засади 

державного регулювання конкуренції. Антимонопольний комітет як 

спеціальний орган державної політики у сфері конкуренції. 

Відповідальність за порушення законодавства про захист конкуренції. 

Закордонний досвід формування системи антимонопольного регулювання. 

1.3. Діагностика конкурентного середовища підприємства. Сутність 

конкурентного середовища та його складові. Методика діагностики 

конкурентного середовища підприємства. Оцінювання конкурентних сил 

та визначення типу ринку. Оцінювання інтенсивності конкуренції та 

ступеня монополізації ринку. Аналіз конкурентних позицій підприємства 

на ринку. Побудова конкурентної карти ринку, виявлення стратегічних 

положень підприємства. 

1.4. Визначення потенціалу конкурентоспроможності підприємства та 

його складових. Сутність та рівні потенціалу конкурентоспроможності 

підприємства. Складові потенціалу конкурентоспроможності 

підприємства. Методи оцінювання потенціалу конкурентоспроможності 

підприємства. Прикладні моделі оцінювання потенціалу 

конкурентоспроможності підприємства та його складових. Критеріальні 

методи визначення потенціалу конкурентоспроможності підприємства. 

Стратегічний аналіз потенціалу конкурентоспроможності підприємства. 

2. Практичні аспекти забезпечення конкурентоспроможності бізнесу. 

2.1. Формування конкурентних переваг підприємства. Визначення 

конкурентної переваги підприємства та її особливостей. Види 

конкурентних переваг підприємства. Детермінантні фактори формування 

конкурентних переваг підприємства. Оцінювання формування 

конкурентних переваг підприємства. 

2.2. Методи забезпечення конкурентних переваг підприємства. 

Напрями забезпечення конкурентних переваг підприємства. 

Характеристика методів забезпечення конкурентних переваг підприємства. 

Використання методів забезпечення конкурентних переваг у стратегічному 



управлінні конкурентоспроможністю підприємства. Інструменти та засоби 

реалізації політики забезпечення конкурентних переваг підприємства. 

2.3. Технологія забезпечення конкурентних переваг бізнесу. Сутнісна 

характеристика технології забезпечення конкурентних переваг бізнесу. 

Принципові основи технології забезпечення конкурентних переваг бізнесу. 

Концепція «стратегічних зон господарювання» та її застосування при 

забезпеченні конкурентних переваг бізнесу. Організаційно-економічні 

аспекти впровадження технології забезпечення конкурентних переваг 

бізнесу. Технологія формування і реалізація інвестиційно-економічної 

стратегії забезпечення конкурентних переваг бізнесу. 

2.4. Оцінювання ефективності сучасних моделей управління 

конкурентоспроможністю підприємства.  Інформаційно-методичні моделі 

управління конкурентоспроможністю підприємства. Оцінювання 

конкурентних позицій підприємств методом Бостонської консалтингової 

групи. Багатофакторна модель як засіб системного управління 

конкурентоспроможністю підприємства. Моделі портфельного аналізу та 

проектування в системі управління конкурентоспроможністю 

підприємства. SWOT-аналіз як інструмент управління 

конкурентоспроможністю підприємства. Моделі системного підходу до 

управління конкурентоспроможністю підприємства. 

 

3. ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

1.1. Системна характеристика економічного управління 

підприємством 

Введення в дисципліну «Економічне управління підприємством». 

Ускладнення управління підприємством у сучасному бізнесі й необхідність 

реформування його економічної складової. Сутність економічного 

управління підприємством та його завдання. Предмет і завдання курсу. 

Технологія розв’язання завдань економічного управління 



підприємством. Економічне управління підприємством як процес 

прийняття управлінських рішень. Методи розв'язання завдань 

економічного управління підприємством. Формування системи ключових 

показників економічного управління підприємством. 

Системи економічного управління підприємством. Системний підхід 

до управління. Процесний підхід до управління. Система економічного 

управління «витрати – обсяг – прибуток» (CVP – підхід). Система 

контролінгу. Збалансована система показників. 

Економічний порядок на підприємстві та інструменти його наведення. 

Інструменти економічного управління на рівні національного 

господарства. Мікроекономічні інструменти управління. Регламентація 

діяльності економічних служб на підприємстві. Ділова етика та етика 

економічного управління підприємством. Соціальний капітал. 

Система бюджетного управління підприємством. Сутність 

бюджетування. Типологія бюджетів підприємства. Функції і завдання 

бюджетування. Система бюджетування на підприємстві. 

1.2. Бюджетне управління підприємством 

Організація бюджетного управління підприємства. Сутність 

фінансової структури підприємства. Формування фінансової структури 

підприємства. Регламентна документація на підприємстві. 

Технологія формування операційних бюджетів і бюджету доходів і 

витрат. Поняття та види операційних бюджетів. Управління доходами 

підприємства. Відображення в операційних бюджетах процесу формування 

витрат виробництва. Трансакційні витрати. Планування прибутку від 

операційної діяльності. Аналіз та оцінювання виконання операційних 

бюджетів і бюджету доходів і витрат. 

Управління грошовими потоками підприємства на основі бюджету 

руху грошових коштів і розрахункового балансу. Бюджет руху грошових 

коштів: сутнісна характеристика, призначення, структура та особливості 

розроблення. Прогнозний баланс: сутнісна характеристика, структура та 



особливості розроблення. Взаємоузгодження основних операційних 

бюджетів з бюджетом руху грошових коштів і прогнозним балансом. 

Інформаційне забезпечення бюджетного управління. Управлінська 

облікова політика підприємства. Особливості бюджетного управління за 

умов автоматизації системи бюджетування. Бюджетування в 

автоматизованій системі управління підприємством (АСУП) «Галактика». 

Фінансова діагностика підприємства. Сутність, завдання та принципи 

фінансової діагностики підприємства. Інформаційна база здійснення 

фінансової діагностики. Традиційні методи фінансової діагностики. 

Новітні методи фінансової діагностики. 

 

4. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА  

 

4.1. Основи економічної безпеки підприємства 

Об’єкт, суб’єкт та мета дослідження економічної безпеки 

підприємства. 

Поняття, сутність, роль і значення економічної  безпеки 

підприємства в системі підготовки аспірантів у сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності. Мета і завдання дисципліни. 

Предмет, об’єкт і методи «Економічної безпеки  підприємства» як науки. 

Структура і взаємозв’язки з іншими навчальними дисциплінами, порядок 

вивчення. Місце економічної безпеки підприємства в структурі 

економічної безпеки держави. Джерела негативних впливів на стан 

економічної безпеки підприємства. 

Законодавче регулювання економічної безпеки підприємства. 

Правова основа забезпечення безпеки. Елементи державної нормативно-

правової бази захисту. Міждержавна нормативно-правова база захисту. 

Правове регулювання захисту конфіденційної інформації. Правова основа 

відшкодування шкоди уповноваженими органами. Державне регулювання 

щодо забезпечення функціонування різних підприємств. Локальні 

нормативи захисту. Принципи організації захисту підприємства. 



Структурна трансформація економічного розвитку в конструкції 

економічної безпеки. Структурна перебудова економіки України та її 

економічна безпека. Поняття структурної збалансованості національної 

економіки. Пріоритети структурних змін української економіки. Проблема 

розвитку внутрішнього ринку України в контексті економічної безпеки. 

Поняття технологічної безпеки, технологічні пріоритети розвитку України. 

Енергетична безпека України, проблеми розвитку паливно-енергетичного 

комплексу України в контексті економічної безпеки. Продовольча безпека 

держави та пріоритети розвитку агропромислового комплексу України. 

Причини та прояви структурної незбалансованості економіки України. 

Негативні характеристики структури економіки України. Формування 

інституційної системи українського суспільства та економічна безпека. 

Тіньова економіка і чинники її формування в Україні, загрози соціально-

економічній безпеці держави. Шляхи подолання структурної 

незбалансованості економіки. 

4.2. Фактори впливу на економічну безпеку підприємства 

Загрози економічній безпеці підприємств. Визначення ролі 

економічної безпеки в системі стратегічного управління підприємством. 

Розкриття відмінності стратегій, що визначають та враховують цільові 

настанови політики утримання і розширення ресурсного простору та 

стратегій, що розпізнають й оцінюють ступінь впливу загроз, які 

виникають у зовнішньому і внутрішньому середовищах підприємства. 

Об’єкти захисту економічної безпеки підприємства. Обґрунтування 

доцільності використання синтезу кількісних та якісних методів 

управління економічною безпекою підприємства: системного аналізу, 

прогнозування та методів експертних оцінок при ефективному управлінні 

економічною безпекою підприємства. 

Види стратегій забезпечення економічної безпеки підприємства. 

Особливості розробки комплексу заходів щодо управління 

економічною безпекою підприємства за визначеним станом фінансово-



економічної стійкості підприємства. Формування банку сценаріїв 

поведінки управляючої системи відповідно до стану й варіабельності 

кількісних індикативних показників стану економічної безпеки 

підприємства. Особливості створення специфічного механізму локалізації, 

попередження, мінімізації дії та усунення внутрішніх та зовнішніх загроз 

за зонами економічної безпеки підприємства. 

4.3. Оцінка стану економічної безпеки підприємства. 

Показники оцінки стану економічної безпеки підприємства. 

Доцільність використання адекватних методичних підходів до 

оцінювання зовнішніх факторів діяльності підприємства при виявленні 

різних станів фінансово-економічної стійкості підприємства. Гармонічне 

об’єднання загальнонаукових методів, традиційних методів економічного 

аналізу, 

економіко-математичних багатовимірних методів при розробці та 

реалізації аналітичного інструментарію для оцінки внутрішніх факторів 

економічної безпеки підприємства. Вимоги до формування системи 

показників для проведення аналізу внутрішніх факторів економічної 

безпеки підприємства. Формування системи показників за складовими 

економічної безпеки підприємства: майнового стану, виробнича, фінансова, 

інноваційно- інвестиційна, управління персоналом. Врахування в системі 

показників- стимуляторів та показників-дестимуляторів. 

Господарські ризики підприємства, що впливають на стан 

економічної безпеки підприємства. Ефективність управління ризиком у 

системі функціонування та розвитку підприємства на основі отриманих 

оцінок ризиків за перевіреними методиками. Класифікація ризиків 

підприємства та методи їх регулювання. 

Напрями захисту підприємства від ризиків економічної безпеки. 

Методика визначення проблем безпеки. Економічні злочини, які 

впливають на стан економічної безпеки підприємництва. Заходи по 

забезпеченню економічної безпеки. Засоби подолання тіньового сектору 



держави. Технологічні та функціональні дії щодо захисту від загроз 

економічної безпеки. Заходи захисту внутрішньоофісної безпеки. Поняття 

«корпоративна культура». 

4.4. Методологія управління економічною безпекою підприємства 

Методи оцінки фінансової складової економічної безпеки 

підприємства. Проведення оцінки та аналізу ризиків підприємства за 

допомогою: моделі Альтмана; чотирьохфакторної прогнозної моделі 

фінансової неспроможності Р. Таффлера та Г. Тішоу; французької моделі 

оцінки платоспроможності фірм на основі багатомірного 

дискримінантного аналізу Ж. Конана та М. Голдера; метод credit-men Ж. 

Депаляна; методика визначення рейтингового числа С. Сайфулліна і Г. Г. 

Кадикова та методів експертних оцінок. Порівняння результатів оцінки 

ризиків підприємства за декількома методиками з метою підвищення 

ефективності стратегічного управління. 

Чинники, що впливають на фінансову складову економічної безпеки 

підприємства. Складність та ризиковий характер впровадження 

інноваційних проектів в умовах невизначеності зовнішніх та внутрішніх 

факторів. Особливості управління ризиком інноваційних проектів. 

Структурування ризиків інноваційних проектів. 

Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства. Економіко- 

математичне моделювання стану економічної безпеки підприємства на 

основі використання комплексного поєднання кількісних економіко-

математичних та якісних евристичних методів. Здійснення перевірки 

узгодженості думок експертів відносно стану економічної безпеки 

підприємства за допомогою коефіцієнта конкордації. Моделювання 

факторів зони економічної безпеки підприємства методом факторного 

аналізу. Оцінка стану економічної безпеки підприємств за допомогою 

економіко-математичних методів: кластерного аналізу та побудови 

нейросітьових мереж з самонавчанням. Визначення стану економічної 

безпеки підприємства на основі градації їх рівнів. Перевірка правильності 



кластеризації підприємств за станом їх економічної безпеки за допомогою 

побудови багатошарового нейронного персептрону, що дозволить 

об’єднати лінійні та нелінійні економіко-математичні моделі та 

прогнозувати стан економічної безпеки підприємства. 

Напрями зміцнення економічної безпеки сучасних підприємств. 

Засоби подолання тіньового сектору держави. Технологічні та 

функціональні дії щодо захисту від загроз економічної безпеки. Заходи 

захисту внутрішньоофісної безпеки. Поняття «корпоративна культура». 

 

5. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ 

 

1. Інновації і циклічність економічного розвитку  

                Поняття інновацій, їх вплив на економічну систему. Відмінність 

термінів «новація» і «інновація». Поняття інноваційної діяльності. Об’єкти 

інноваційної діяльності.  Позитивний суспільний ефект інновацій. Цілі 

науково-технічного та інноваційного розвитку. Типи розвитку економіки: 

екстенсивний тип розвитку, інтенсивний тип розвитку, інноваційний тип 

розвитку. Показники наукомісткості виробництва. Поняття економічного 

зростання. Причини циклічного розвитку економіки. Теорія "довгих хвиль" 

М. Д. Кондратьєва. Положення теорії Й. Шумпетера. Економічні цикли. 

Фази економічних циклів: криза, депресія, пожвавлення та піднесення. 

Причини економічних циклів. 

2. Ключові поняття інноваційного розвитку 

   Сутність інновацій. Класифікація інновацій Й. Шумпетера. 

Класифікація інновацій: за змістом діяльності, за сферою внесення змін, 

які вони викликають, за сферою застосування, за масштабом новизни, за 

видом одержуваного ефекту, за ступенем матеріальної відчутності, за 

стимулу появи (джерелу).Концепція життєвого циклу інновацій. Етапи 

життєвого циклу інновації: етап розроблення, етап виведення на ринок, 

етап зростання, етап зрілості, етап занепаду. Поняття «інноваційної 

діяльності» і «інноваційного  процесу». Етапи і стадії  інноваційного 



процесу: наука – техніка – виробництво.  Фундаментальні  і прикладні  

дослідження.  Основні поняття: інноваційний продукт, інноваційна 

продукція,  інноваційний проект, інноваційне підприємство, інноваційна 

інфраструктура,  інноваційна діяльність. 

3. Вимірювання рівня інноваційного розвитку та чинники його 

формування 

Важливою передумовою підвищення рівня конкурентоспроможності 

національної економіки та національної безпеки держави є формування 

інноваційної моделі розвитку. Розробка і впровадження тієї чи іншої 

інноваційної політики багато в чому залежить від можливостей 

підприємства: обсягів виробництва, номенклатури продукції, 

рентабельності, фінансового стану. 

Необхідно врахувати багато чинників, які сприяють або протидіють 

розвитку інноваційних процесів, а саме економічні, технологічні, 

політико–правові, організаційно–управлінські, соціально–психологічні та 

культурні Оцінювання ефективності інвестицій потребує комплексного 

підходу, що передбачає оцінювання економічних, науково-технічних і 

соціальних наслідків їх впровадження.    

4.  Сучасні організаційні форми інноваційного розвитку 

Сфера інноваційної діяльності: ринок новацій, ринок чистої 

конкуренції нововведень, ринок інвестицій, інноваційна інфраструктура. 

Поділ ринкових суб’єктів інноваційної діяльності на чотири категорії: 

експлеренти, патієнти, комутанти і віаленти. Венчурне підприємство та 

його форми: незалежні венчурні фірми; впроваджувальні фірми; венчурні 

фірми, що фінансуються інвестиційними фондами; внутрішній венчур. 

Особливості формування та функціонування бізнес-інкубаторів: послуги та 

учасники. Оцінка складових їх майбутнього успіху: бізнес - ідеі, команди і 

компанії. 

 5.  Інфраструктура ринку інновацій 

Розуміння важливості розвитку інноваційної інфраструктури на 



макроекономічному рівні. Поняття ринку інновацій та його  спеціальні 

особливості. Об’єкти ринку інновацій. Попит на ринку інновацій. Ринкові 

та технологічна невизначеність інновацій. Поняття «інноваційна 

інфраструктура». Основні вимоги до формування ефективного механізму 

функціонування інфраструктури ринку інновацій. Основні функції 

інноваційної інфраструктури. Елементи інноваційної інфраструктури: 

фінансово-економічний супровід інноваційної діяльності; сертифікація 

інноваційної продукції; захист прав інтелектуальної власності та 

консультаційне забезпечення; експертиза проектів; розроблення 

спеціальних програм розвитку національних технопарків та інкубаторів.  

6. Маркетинг інновацій. 

  Поняття маркетингу інновацій. Головні завдання маркетингу 

інновацій. Варіанти інноваційного циклу та типи підприємств-інноваторів: 

венчурні, експлеренти, патієнти, віоленти, комутанти. Завдання 

маркетингу інновацій для підприємств інноваційного бізнесу.  Відмінність 

маркетингу інновацій від маркетингу відомого товару. Класифікація 

незадоволених потреб споживачів та товаровиробника з їх волевиявлення. 

Рівні споживацької готовності споживачів та їх характеристика. Фактори, 

які враховують під час попиту на нові товари: критичний рівень 

споживацького капіталу; критична придатність товару; критичний 

мінімальний рівень доходу; критичний рівень ризику; критична кількість 

вільного часу у споживача. 

7. Ризики в інноваційній діяльності та управління ними. 

Поняття ризику та основні причини невизначеності і спричиненого 

нею ризику. Види ризиків. Ризики, спричинені впливом факторів макро- та 

мікросередовища.  Цілі та етапи управління ризиками в інноваційної 

діяльності. Методи управління ризиками в інноваційній діяльності: 

розподіл ризиків, диверсифікація, лімітування, страхування, хеджування, 

ухиляння від ризиків та інші. 

 

http://ua-referat.com/Методи_Управління
http://ua-referat.com/Методи_Управління


 

6. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВСТУПНЕ 
ВИПРОБУВАННЯ 

 

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 

1. Поняття та класифікація проектів. 

2. Цілі й процеси в управлінні проектами. 

3. Основні принципи управління проектами. 

4. Життєвий цикл проекту, його основні фази та стадії. 

5. Функції реалізації проекту. 

6. Сутність проведення техніко-економічного аналізу. 

7. Сутність фінансового та загальноекономічного аналізу. 

8. Показники ефективності проекту. 

9. Організаційна структура управління проектом, основні принципи 

формування груп для управління проектом. 

10. Види матричної організаційної структури, її переваги та недоліки. 

11. Особливості  організаційних структур управління. 

12. Внутрішні організаційні структури управління проектами: 

функціональна та матрична.  

13. Внутрішні організаційні структури управління проектами: 

дівізіональна, федеральна, змішана. 

14. Структуризація проекту, основні підходи до структуризації проекту. 

15. Спеціальні моделі структуризації проекту. 

16. Поясніть сутність таких спеціальних моделей структуризації 

проекту, як «Дерево цілей»,  «Дерево рішень», «Дерево робіт». 

17. Процес планування проектів, його етапи. 

18. Основні та допоміжні процеси планування. 

19. Розробка плану проекту, основні його розділи. 

20. Методологія планування, фундаментальні рівні управління. 

21. Загальні принципи планування проектів. 



22. Сіткове планування та сіткова модель. 

23. Календарне планування, типи календарних планів. 

24.  Методологія розробки сіткових графіків. 

25. Джерела ресурсного забезпечення проекту та їх вибір. 

26. Планування витрат: класифікація витрат. 

27.  Кошторис витрат проекту,  методи   визначення   кошторисної   

вартості. 

28. Складання проектного бюджету. 

29. Сутність базисно-компенсаційного методу визначення вартості 

проекту. 

30. Сутність ресурсного методу визначення вартості проекту. 

31. Поняття ризику та невизначеності. Класифікація ризиків проекту. 

32. Основні методи та методики аналізу ризиків проекту. 

33. Причини виникнення і наслідки проектних ризиків. 

34.  Основні принципи сучасної концепції управління якістю. 

35. Етапи розробки та впровадження системи управління якістю.  

36. Завдання забезпечення якості на інвестиційній стадії проекту . 

37. Сутність стандартизації та сертифікації продукції. 

38. Сутність методу системного управління якістю. 

39. Витрати на забезпечення якості проекту. 

40. Методи контролю за якістю проекту. 

 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БІЗНЕСУ 

 

41. Сутнісна характеристика поняття «конкуренція». 

42. Трансформація економічних концепцій конкуренції. 

43. Функції та види конкуренції. 

44. Сутність, мета та інструментарій державного регулювання 

конкуренції. 

45. Правові засади державного регулювання конкуренції. 



46. Антимонопольний комітет як спеціальний орган державної політики 

у сфері конкуренції. 

47. Сутність конкурентного середовища та його складові. 

48. Методика діагностики конкурентного середовища підприємства. 

49. Оцінювання конкурентних сил та визначення типу ринку. 

50. Оцінювання інтенсивності конкуренції та ступеня монополізації 

ринку. 

51. Аналіз конкурентних позицій підприємства на ринку. 

52. Побудова конкурентної карти ринку, виявлення стратегічних 

положень підприємства. 

53. Сутність та рівні потенціалу конкурентоспроможності підприємства. 

54. Методи оцінювання потенціалу конкурентоспроможності 

підприємства. 

55. Стратегічний аналіз потенціалу конкурентоспроможності 

підприємства. 

56. Види конкурентних переваг підприємства. 

57. Детермінантні фактори формування конкурентних переваг 

підприємства. 

58.  Характеристика методів забезпечення конкурентних переваг 

підприємства. 

59.  Інструменти та засоби реалізації політики забезпечення 

конкурентних переваг підприємства. 

60.  Концепція «стратегічних зон господарювання» та її застосування 

при забезпеченні конкурентних переваг бізнесу. 

61. Організаційно-економічні аспекти впровадження технології 

забезпечення конкурентних переваг бізнесу. 

62.  Інформаційно-методичні моделі управління 

конкурентоспроможністю підприємства.  

63. Оцінювання конкурентних позицій підприємств методом 

Бостонської консалтингової групи. 



64. Багатофакторна модель як засіб системного управління 

конкурентоспроможністю підприємства. 

65. Моделі портфельного аналізу та проектування в системі управління 

конкурентоспроможністю підприємства. 

66. SWOT-аналіз як інструмент управління конкурентоспроможністю 

підприємства. 

67. Моделі системного підходу до управління конкурентоспроможністю 

підприємства. 

 

ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

68. Якими є основні сфери функціонування бізнесу в Україні та 

різновиди підприємств? 

69. Що включає в себе економічне управління підприємством як 

предметна галузь знань? 

70. Які є ключові параметри діяльності підприємства, за допомогою 

яких здійснюється економічне управління? 

71. У чому полягає особливість використання системного аналізу в 

економічному управлінні підприємством? 

72. Який основний зміст процесу розробки управлінських рішень згідно 

з теорією прийняття рішень? 

73. Як виникає механізм економічного управління з погляду системного 

підходу до підприємства? 

74. Які головні управлінські завдання та інструменти системи 

контролінгу? 

75. Чи можна бюджетування розглядати як управлінську технологію та 

водночас як процес? Що їх поєднує й розділяє? 

76. Якими є основні передумови створення ефективної системи 

бюджетування на підприємстві? 

77. Яке є основне завдання побудови фінансової структури підприємства? 



 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА 

78. Поняття економічної безпеки підприємства 

79. Теоретико-методологічні положення безпеки підприємства, її мета, 

завдання та функції 

80. Основні функціональні складові економічної безпеки підприємства 

81.  Порядок створення і ліквідації служби безпеки 

82. Організаційні принципи конкурентної розвідки підприємства. 

83. Інформаційно-пошукова та аналітична робота підрозділу 

конкурентної розвідки. 

84. Особливості формування системи економічної безпеки підприємства 

85. Принципи побудови та функціонування комплексної системи 

економічної безпеки підприємства 

86. Суб’єкти управління системою економічної безпеки. 

87. Система та стратегії безпеки підприємства. Об'єкти і суб'єкти 

безпеки 

88. Формування механізму управління безпекою підприємства 

89. Концепція управління економічною безпекою підприємства 

90. Особливості процесу розробки концепції економічної безпеки. 

91. Особливості процесу реалізації концепції економічної безпеки 

92. Особливості процесу розробки та реалізації стратегії економічної 

безпеки 

93. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства в 

оцінюванні економічної безпеки 

94. Визначення та ідентифікація ключових загроз економічної безпеки 

підприємства. 

95. Класифікація загроз економічній безпеці підприємства 

96. Моделювання загроз економічній безпеці підприємств 

97. Кадрова безпека в економічній безпеці підприємства 

98. Концептуальні основи управління кадровою безпекою підприємства 



99. Розвідувальна діяльність як засіб конкурентної боротьби у світовому 

економічному просторі 

100. Напрямки розвитку конкурентної розвідки 

101. Методичні аспекти здійснення конкурентної розвідки 

102. Конкурентна розвідка та контррозвідка як складові системи 

економічної безпеки підприємства 

103. Рейдерство: сутність та роль в ринковій економіці 

104. Світовий досвід протидії рейдерству 

105. Способи забезпечення економічної безпеки підприємства. 

106. Складові елементи процесу управління системою економічної 

безпеки підприємства 

107. Підходи до оцінювання стану економічної безпеки 

підприємства 

108. Індикатори оцінювання стану економічної безпеки 

підприємства  

109. Моніторинг, прогнозування та контролю в системі економічної 

безпеки підприємства 

110. Класифікація загроз, викликів та ризиків. Визначення ризиків у 

діяльності підприємства 

111. Організація управління економічними ризиками в процесі 

підприємницької діяльності 

112. Методи, способи та механізми забезпечення інформаційної 

безпеки підприємства. 

 

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ 

113. Тип розвитку, який передбачає розширення обсягів 

виробництва і збуту продукції, відбувається в умовах ненасиченого 

ринку, при відсутності гострої конкуренції. 

114. Тип розвитку передбачає безперервне оновлення асортименту 

продукції і технологій її виробництва, удосконалення системи 



управління виробництвом і збутом. 

115. Принцип, який характеризується прагненням до підтримання 

певного балансу зовнішніх і внутрішніх можливостей розвитку. 

116. Фірми, які підвищують споживчу цінність товару не за рахунок 

надвисокої якості, а завдяки індивідуалізації. 

117. Методи, якими держава стимулює розвиток пріоритетних 

галузей, розвиток науки і техніки, інвестиційну й інноваційну 

діяльність, регулює виробництво певних видів товарів.  

118. Компактно розташований науково-технічний комплекс, до 

складу якого входять наукові установи, вищі навчальні заклади, 

комерційні фірми, консалтингові, інформаційні та інші сервісні служби 

і який функціонує на засадах комерціалізації науково-технічної 

діяльності. 

119. Функція управління процесами інноваційного розвитку, що 

виконує аналіз сильних і слабких сторін діяльності підприємства, 

аналізує підсумки минулої діяльності. 

120. Функція управління процесами інноваційного розвитку, що 

дозволяє проаналізувати поточну кон’юнктуру ринку і визначальні її 

фактори. 

121. Охоплює всі стадії створення новинки: від ідеї до конкретного 

продукту, технології або послуги, які використовуються у 

господарській практиці. 

122. У яких формах розвивається венчурне підприємництво? 

123. Який метод оцінки ризиків інноваційного проекту дає змогу 

перевірити очікувані результативні показники до зміни окремих 

чинників? 

124. При якому аналізі для оцінки рівня безпеки інноваційних 

результатів здійснюється розрахунок показника критичного обсягу 

продажу продукції? 



7. ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ 

 

Оцінювання знань вступників до аспірантури за результатами 

вступного іспиту здійснюється членами комісії на основі отриманих 

відповідей на питання білетів. Оцінювання відбувається за 100 бальною 

шкалою. Відповіді вступників оцінюються окремо за кожним питанням 

усіма членами комісії. Потім визначається середня кількість балів за 

результатами усіх питань виставлених членами комісії. 

90-100 балів - відмінно - означає: відповідь правильна, повна, 

довершена, обґрунтована, достовірна, точна, не викликає сумнівів у 

членів комісії; 

74-89 - добре - означає: відповідь правильна, достовірна з 

незначними неточностями, не викликає сумнівів у членів комісії; 

60-73 - задовільно - означає: відповідь у цілому правильна, проте 

із значною кількістю помилок, неповна, неточна, недовершена, 

незакінчена, необґрунтована, викликає уточнюючі запитання у членів 

комісії; 

0-59 - незадовільно - означає: відповідь неправильна, 

недостовірна, викликає дискусію у членів комісії. 

Вступний іспит вважається складеним за умови отримання 

здобувачем не менше 60 балів - задовільно. 
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