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ВСТУП 
Програма фахового вступного випробування для прийому для навчання за 

освітньо-науковою програмою «Економіка» підготовки доктора філософії на 
основі раніше здобутого ступеня магістра (спеціаліста) розроблена відповідно до 
діючих нормативних документів: Конституції України, Закону України «Про 
освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIIІ, Закону України «Про вищу освіту» від 
01.07.2014 р. №1556-VIІ зі змінами та доповненнями, «Порядку підготовки 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах 
вищої освіти (наукових установах)» зі змінами, затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 та Правил прийому до 
Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені 
академіка В. Лазаряна на навчання за освітньо-науковим рівнем доктора філософії 
в 2021 році. 

Фахове вступне випробування на навчання за освітньо-науковою програмою 
«Економіка» за спеціальністю 051 «Економіка» приймається предметною 
комісією для проведення вступних випробувань до аспірантури. 

Мета вступних випробувань – оцінка базових знань вступника до 
аспірантури з точки зору їх достатності для наукової роботи зі спеціальності 051 
«Економіка» (рівень підготовки кадрів вищої кваліфікації) для подальшого 
зарахування до аспірантури на конкурсній основі. 

Завданням іспиту є виявлення у вступника до аспірантури здібностей до 
аналітичної і наукової роботи. 

Екзаменаційний білет складається з чотирьох питань, в тому числі 
теоретичних та практичних, що беруться з різних розділів цієї Програми. 

При відповіді на них вступник до аспірантури повинен продемонструвати 
рівень фундаментальної підготовки, який дозволить йому успішно опанувати 
освітньо-науковий рівень вищої освіти. 

За підсумками іспиту виставляється диференційована оцінка, в якій 
враховується якість відповідей на екзаменаційні питання, що містяться в білеті.  

 
 

1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ 
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Форма проведення фахового вступного випробування – письмова.  
Необхідні для вичерпної відповіді на питання записи виконуються на папері 

зі штампом університету. На кожному листі вступник до аспірантури вказує 
номер білета фахового вступного випробування. Листи нумеруються, 
заповнюються з обох сторін. Питання в білетах формуються на основі даної 
програми, яку вступники до аспірантури отримують завчасно.  

При відповідях на теоретичні питання кандидат повинен продемонструвати 
не тільки володіння навчальним матеріалом, але й розуміння зв'язку теорії з 
практикою. 

Рекомендується підготовка конспекту самостійної роботи по програмним 
питанням і по рекомендованій літературі.  

 



 3 

2. ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, 
ЩО ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО БІЛЕТІВ 

 
2.1. Тема. Національна та глобальна економіка 

1. Поняття і ознаки національної економіки. 
2. Цілі національної економіки і умови їх досягнення. 
3. Структура та показники національної економіки. 
4. Економічна система і її моделі. 
5. .Особливості національної економіки України. 
6. Інституціоналізм і його роль у вивченні національної економіки. 
7. Базисні інститути національної економіки. 
8. Соціальна політика держави як основа підвищення добробуту громадян. 
9. Суть і склад економічного потенціалу. 
10. Тіньова економіка, структура й природа її виникнення. 
11. Сутність та характеристика поняття «глобалізація». 
12. Особливості глобальної економіки. 
13. Форми прояву глобалізації. 
14. Еволюція напрямків глобалізації. 
15. Передумови та чинники глобалізації. 
 

2.2. Тема. Економіка підприємства 
1. Підприємство як суб’єкт господарювання. 
2. Система цілей діяльності підприємства та стратегія їх досягнення. 
3. Структура стратегічного рішення підприємства. 
4. Стейкхолдери та їхній вплив на діяльність підприємства. 
5. Модель поведінки власника бізнесу. 
6. Сутність планування та його основні об’єкти. 
7. Принципи та методи планування. 
8. Цілі та завдання бізнес-планування. 
9. Зміст і порядок розробки виробничої програми. 
10. Витрати виробництва і реалізації продукції. Формування собівартості 

продукції. 
11. Планування виробничої програми в натуральному виразі. 
12. Вартісні показники виробничої програми. 
13. Сутність і призначення показника незавершеного виробництва. 
14. Категорії «товар» в маркетинговій діяльності. Класифікація товарів. 
15. Продуктивність праці персоналу: сутність, методи визначення та чинники 

зростання. 
2.3. Тема. Соціальна відповідальність 

1. Поняття та зміст соціальної відповідальності підприємства 
2. Сутність та параметри розвитку соціальної відповідальності людини 

Соціальна відповідальність держави  
3. Показники оцінювання ефективності соціальної відповідальності 

підприємств. 
4. Сутність концепції корпоративна соціальна відповідальність  
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5. Сучасні моделі корпоративної соціальної відповідальності  
6. Організація діяльності з соціальної відповідальності підприємства  
7. Соціальна відповідальність як національна ідея подолання системної 

кризи в Україні. 
8. Соціальний облік та аудит як інструмент забезпечення прозорості та 

інформованості в питаннях соціальної відповідальності. 
9. Соціальне партнерство на сучасному етапі його розвитку. 
10. Соціальна відповідальність забезпечення гідних умов праці. 
11. Корпоративна соціальна відповідальність у внутрішньому середовищі  
12. Міжнародне законодавче регулювання трудових відносин на основі 

соціальної відповідальності бізнесу 
13. Практика трудових відносин крізь призму концепцій корпоративної 

соціальної відповідальності та корпоративного громадянства в Україні  
14. Соціальна відповідальність бізнесу у розрізі об’єктів відповідальності  
15. Соціально відповідальний маркетинг. 
 

2.4. Тема. Корпоративне управління 
1. Сутність корпоративного управління та його роль у процесі 

господарювання. 
2. Принципи корпоративного управління та вплив міжнародного 

співтовариства на їх узагальнення. 
3. Моделі корпоративних відносин.  
4. Корпоративна культура та її роль в корпоративному управлінні. 
5. Ключові учасники корпоративних відносин. 
6. Загальні збори акціонерного товариства. 
7. Спостережна рада та причини її створення. 
8. Виконавчий орган корпорації та його повноваження. 
9. Особливості тактичного і стратегічного управління корпораціями. 
10. Сутність та критерії формування систем тактичного і стратегічного 

моніторингу. 
11. Особливості визначення корпоративної місії та забезпечення її 

взаємозв'язку з місіями корпоративних формувань. 
12. Сутність управління корпоративними витратами та їх класифікація. 
13. Побудова фінансової звітності корпорації згідно з міжнародними 

стандартами бухгалтерського обліку. 
14. Рейтингове оцінювання якості корпоративного менеджменту. 
15. Напрями підвищення ефективності управління корпораціями. 
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ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 
№ Тема Автор Назва Видавництво 

1 

Національна та 
глобальна 
економіка 

Грущинська Н.М. 
Міжнародна спеціалізація 
національної економіки в 

умовах глобальної конкуренції 
К: Ліра, 2018. – 374 с. 

2 Архієреєва С.І. Глобальна економіка 
Харків : Видавництво 

Іванченка І. С., 2018. – 192 
с. 

3 

Довгаль О.В., 
Андрусів У.Я., 

Ткаліч О.В., 
Павленко О.С.. 

Глобальна економіка 
Івано - Франківськ: ФОП 

Cупрун В.П., 2019 – 262 с. 

4 
Жилінська О., 

Мельничук О. та 
інші 

УКРАЇНА 2030: Доктрина 
збалансованого розвитку. 

Видання друге. 

Львів: Кальварія, 2017. – 
164 с. 

5 

Економіка 
підприємства 

Яркіна Н.М. Економіка підприємства 
К. : Видавництво Ліра-К, 

2017. – 600 с. 

6 Бойчик І.М. 
Економіка підприємства: 

підручник 
К.: Кондор-Видавництво, 

2019. – 378 с. 

7 

Бандурка О.М., 
Ковальов Є.В., 
Садиков М.А., 
Маковоз О.С. 

Економіка підприємства 
Х.: ХНУВС. – 2017. – 192 

с. 

8 
Романченко Н.В., 
Кожемякіна Т.В., 

Пічик К.В. 
Економіка підприємства 

Київ: НаУКМА, 2018. — 
343 с 

9 

Соціальна 
відповідальніс

ть 

Балуєва О. В. 
Соціальна відповідальність: 

навчальний посібник 
Маріуполь: ДонДУУ, 

2017. – 284 с. 

10 Олійник О.О. 
Соціальна відповідальність: 

навчальний посібник 
Рівне: НУВГП, 2017. – 222 

с. 

11 
Кузьмін О., 
Пирог О., 

Чернобай Л. 

Соціальна відповідальність: 
практичний аспект: навчальний 

посібник 

К: Кондор-Видавництво, 
2020. – 244 с. 

12 Мишковська О.П. 

Соціальна відповідальність 
бізнесу: сутність, тенденції та 
проблеми розвитку в Україні: 
кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису 

Українська академія 
друкарства, Львівський 

національний університет 
імені Івана Франка. – 
Львів, 2017. – 218 с. 

13 Корпоративне 
управління Швець Ф.Д. 

Корпоративне управління : 
навчальний посібник 

Рівне: НУВГП, 2017. – 320 
с. 
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№ Тема Автор Назва Видавництво 

14 Кузнецова І.О. 

Сучасні технології 
стратегічного управління в 

умовах євроінтеграції: 
монографія 

Харків: ПромАрт, 2018. – 
186 с. 

15 Несинова С.В. 
Корпоративне право: 
навчальний посібник 

Дніпро: Університет імені 
Альфреда Нобеля, 2018. – 

276 с. 

16 
Живко З.Б., 

Сватюк О.Р., 
Копитко М.І. 

Корпоративне управління в 
системі економічної безпеки 

Львів: ЛьвДУВС, 2018. – 
456 с. 

 
  



 7 

 
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ 

ВСТУПНИКІВ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 
 
Фахові випробування проводяться для вступників на навчання за освітньо-

науковими програмами підготовки доктора філософії. Оцінювання знань 
вступників на фахових вступних випробуваннях здійснюється за 100-бальною 
шкалою від 0 до 100 балів. Програми фахових випробувань відповідають 
навчальним програмам освітньо-кваліфікаційного рівня магістра відповідного 
напряму підготовки. 

 
Кожне завдання оцінюється за кількістю балів від 0 до 100 за критеріями 

визначеними у Положенні про організацію освітнього процесу в університеті (зі 
змінами), затвердженого вченою радою від 28.11.2016 р., протокол №4. 

 
 
 

Рівень, 
шкала ECTS, 

бали 
Теоретична підготовка Практичні уміння і 

навички 

Високий, 
А, 

відмінно, 
90-100 

Вступник має глибокі, міцні й 
систематичні знання всіх положень 
теорії, може не тільки вільно 
сформулювати, але й самостійно 
довести закони, теореми, принципи, 
використовує здобуті знання і 
вміння в нестандартних ситуаціях, 
здатний вирішувати проблемні 
питання. Відповідь вступника 
відрізняється точністю 
формулювань, логікою, достатній 
рівень узагальненості знань 

Вступник самостійно розв'язує 
типові задачі різними способами, 
стандартні, комбіновані й 
нестандартні проблемні задачі, 
здатний проаналізувати й 
узагальнити отриманий результат. 
Виконуючи практичні роботи, 
вступник дотримується всіх вимог, 
передбачених програмою курсу. 
Крім того, його дії відрізняються 
раціональністю, вмінням оцінювати 
помилки й аналізувати результати 

Вище 
середнього, 

В, С, 
середній, дуже 

добре, 
добре, 
75-89 

Вступник знає і може самостійно 
сформулювати основні закони, 
теореми, принципи та пов'язати їх з 
реальними явищами, може привести 
як словесне, так і математичне 
формулювання основних положень 
теорії, навести приклади їх 
застосування в практичній 
діяльності, але не завжди може 
самостійно довести їх. Вступник 
може самостійно застосовувати 
знання в стандартних ситуаціях, 
його відповідь логічна, але 
розуміння не є узагальненим 

Вступник самостійно розв'язує 
типові (або за визначеним 
алгоритмом) вправи й задачі, 
володіє базовими навичками з 
виконання необхідних 
математичних операцій та 
перетворень, може самостійно 
сформулювати типову задачу за її 
словесним описом, скласти 
розрахункову схему та обрати 
раціональний метод розв'язання, але 
не завжди здатний провести аналіз і 
узагальнення результату. 
Виконуючи практичні роботи, 
вступник може самостійно 
підготувати робоче місце, виконати 
роботу в повному обсязі й зробити 
правильні висновки 
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