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ВСТУП 

Відповідно Правил прийому до Криворізького національного 

університету в 2020 році для конкурсного відбору осіб при прийомі на 

навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти на здобуття 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 Економіка на базі 

ОКР «спеціаліст» чи ступеня освіти «магістр», здобутих за іншою 

спеціальністю, проводиться додаткова співбесіда, за результатами якої 

приймається протокольне рішення рекомендувати / не рекомендувати 

вступника до складання фахового випробування з професійних дисциплін. 

Завдання співбесіди – встановити рівень наявних базових 

теоретичних знань, практичних вмінь і навичок вступників з метою 

допущення їх до фахового вступного випробування для вступу на навчання 

за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти на здобуття ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 051 Економіка на базі освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста або ступеня освіти магістра, здобутого за 

іншою спеціальністю. 

Вимоги до здібностей і підготовленості вступників. Для успішного 

засвоєння аспірантської програми навчання за спеціальністю 051 Економіка, 

вступники мають знати основні економічні поняття, категорії, закони; 

соціально-економічні закономірності та принципи господарювання, вміти  

аналізувати й прогнозувати причинно-наслідкові зв’язки між економічними 

явищами і процесами; визначати критерії оптимізації поведінки суб’єктів 

господарювання; діагностувати економічний потенціал підприємства, 

національного господарства та ефективність його реалізації.  

Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою. 

Характеристика змісту співбесіди. Для співбесіди пропонується  

чотири питання, які відносяться до різних розділів економіки. Їх зміст 

відповідає професійним функціям, до виконання яких повинен бути 

підготовлений вступник. До таких функцій належать: аналітична, планова, 

організаційна, обліково-статистична, контрольна, інформаційна. Реалізація 

цих функцій потребує поєднання володіння теоретичними знаннями та 

практичними навичками. З огляду на це завдання співбесіда носить 

теоретичний і практичний характер, що дає можливість перевірити рівень 

теоретичних знань з економіки  та вміння використовувати їх на практиці. 

Питання співбесіди складено на підставі дисциплін циклу 

загальноекономічної та професійної підготовки, передбачених освітньо-

професійною програмою для вищих навчальних закладів III та IV рівнів 

акредитації.  
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1. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА СПІВБЕСІДУ 

 

Навчальні програми підготовки за третім (освітньо-науковим) рівнем 

вищої освіти на здобуття ступеня доктора філософії не економічних 

спеціальностей не передбачають вивчення складових економічної теорії як 

окремих навчальних дисциплін. 

Тому на співбесіду виноситься перелік дисциплін циклу професійного 

спрямування. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ 

 

Співбесіда проводиться відповідно до програми співбесіди для 

конкурсного відбору при прийомі на навчання за третім (освітньо-науковим) 

рівнем вищої освіти на здобуття ступеня доктора філософії на основі 

ОКР «спеціаліст» та ступеню освіти «магістр». 

Співбесіда повинна мати характер індивідуальної бесіди з кожним 

вступником. Її проводять з метою встановлення остаточного рівня знань 

вступника з економіки. 

Оцінювання знань вступників відбувається на підставі таких критеріїв: 

а) правильність відповідей (правильне, чітке, послідовне і достатньо глибоке 

викладення ідей, понять, фактів тощо); б) ступінь усвідомлення матеріалу та 

самостійність міркувань; в) уміння користуватися засвоєними теоретичними 

знаннями, науковою термінологією. 

Співбесіда проводиться в усній формі.  

Вступне випробування у формі співбесіди з кожним вступником 

проводять не менше двох членів комісії. 

Під час співбесіди члени комісії  відмічають правильність відповідей в 

протоколі співбесіди, який по закінченню співбесіди підписується ними та 

вступником. 

Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день 

її проведення. Апеляції на результати співбесіди не приймаються. 

Перескладання співбесіди не дозволяється. 
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3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ЕКОНОМІКИ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА СПІВБЕСІДУ 

 

1. Методи економічних досліджень і їх характеристика. 

2. Виробництво: сутність, структура, елементи. 

3. Конкуренція як основоположний атрибут ринкової економіки. 

4. Кругообіг і оборот промислового капіталу. 

5. Підприємництво: зміст, основні принципи та ознаки. 

6. Попит і фактори, що на нього впливають. Закон попиту. Еластичність 

попиту і її практичне значення. 

7. Витрати у короткостроковому періоді. Закон спадної віддачі змінного 

ресурсу. 

8. Державний бюджет і його функції 

9. Економічні показники ефективності виробництва. 

10. Пропозиція і фактори, що її визначають. Закон пропозиції. Еластичність 

пропозиції. 

11. Капітал як економічна категорія товарного виробництва. 

12. Безробіття: сутність, причини, форми, соціально економічні наслідки. 

13. Кредитна система і її роль у господарській діяльності. 

14. Основні фактори виробництва і їх взаємодія. 

15. Закон вартості, його сутність та функції. 

16. Грошова система, її структурні елементи й основні типи. 

17. Теорії та моделі підприємництва. 

18. Фінансова система: зміст, структура, функції. 

19. Державне регулювання економіки як складова господарського механізму 

у змішаній економіці. 

20. Інфляція: сутність, причини, види, соціально – економічні наслідки. 

21. Виробнича система та її структура. Закони організації та розвитку 

виробничих систем 
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22. Підприємство – складна виробнича система, сучасні стратегії організації 

виробництва 

23. Види технології  та технологічних процесів. 

24. Класифікація виробничих процесів 

25. Принципи раціональної організації виробничого процесу. 

26. Планування виробничого процесу, маршрутна карта виробничого 

процесу. 

27. Організаційні типи виробництва: одиничний, серійний, масовий. 

28. Види трудових процесів. Основи проектування трудового процесу. 

29. Організація праці та її форми: суміщення професій, багатоверстатне 

обслуговування, колективна праця 

30. Організація і обслуговування робочих місць 

31. Виробнича структура та її види 

32. Виробнича інфраструктура підприємства. 

33. Організація інструментального господарства підприємства 

34. Ремонтне обслуговування устаткування 

35. Організація енергетичного господарства підприємства 

36. Визначення потреби в енергоресурсах 

37. Транспортне обслуговування виробництва 

38. Склад і завдання складського господарства підприємства 

39. Класифікація і оснащення складів на підприємстві 

40. Основні ознаки непотокового методу 

41. Поняття, цілі, напрямки діяльності та функціональні моделі підприємств 

42. Основні типи організаційних структур управління підприємствами. 

43. Поняття, класифікація та структура персоналу. Рівні кваліфікації. Баланс 

робочого часу середньоспискового працівника 

44. Продуктивність праці персоналу: сутність, методи визначення, резерви і 

фактори зростання. Шляхи підвищення продуктивності праці на 

підприємстві 
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45. Сучасна політика оплати праці: поняття, функції та види оплати праці. 

Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання 

персоналу 

46. Поняття, склад і структура основних засобів. Характеристика форм 

відтворення основних засобів 

47. Функції та кругообіг оборотних коштів. 

48. Характеристика об’єктів інтелектуальної власності 

49. Управління витратами. Поняття, склад і види собівартості продукції. 

50. Ціни на продукцію (послуги): сутнісна характеристика та класифікація. 

Типові складові формування ціни 

51. Доход та прибуток підприємства. Джерела формування та види прибутку 

підприємства. Порядок розподілу прибутку. 

52. Правові основи функціонування підприємств. Виробнича та загальна 

структура підприємств. 

53. Мотивація трудової діяльності та її вплив на результативність роботи 

підприємства. 

54. Сучасні форми та системи оплати праці. Тарифна система оплати праці. 

55. Види спрацювання основних засобів та їх оцінка. Амортизаційна 

політика підприємства та методи нарахування амортизації основних 

засобів. 

56. Основні показники та шляхи підвищення ефективності використання 

оборотних коштів 

57. Показники собівартості продукції. Шляхи зниження поточних витрат на 

підприємстві. 

58. Характеристика інвестицій. 

59. Класифікація інноваційних процесів, новин та нововведень, їх 

взаємозв’язок і взаємодія. 

60. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства. Критерії і система 

показників результативності та ефективності виробничо-комерційної 

діяльності підприємств. 
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61. Зміст і порядок розробки поточного плану підприємства. Взаємозв’язок 

поточного і стратегічного планів підприємства 

62. Завдання, зміст та порядок розробки плану виробництва і реалізації 

продукції. 

63. Вартісні показники плану збуту і виробництва продукції, їх розрахунок 

та використання у плануванні. 

64. Види виробничої потужності та чинники, що її визначають. Система 

показників виробничої потужності. 

65. Методика складання планового балансу робочого часу одного робітника 

в різних режимах виробництва. 

66. Розрахунок оптимальної величини партії ресурсів, що закуповуються. 

Контроль за виконанням плану матеріально – технічного забезпечення 

67. Завдання, зміст, вихідні дані і порядок розробки плану інвестицій. 

Процес планування інвестиційної діяльності. 

68. Особливості оперативно-календарного планування на підприємствах 

одиничного, серійного та масового типів виробництва 

69. Планування збуту продукції. Роль диверсифікації виробництва у 

плануванні діяльності підприємства. 

70. Планування виробництва продукції в натуральному виразі.  Вартісні 

показники виробничої програми промислового підприємства. 

Планування обсягу реалізації продукції 

71. Методика розрахунку виробничої потужності дільниць, цехів, 

підприємств при різних типах виробництва. 

72. Планування підвищення продуктивності праці за техніко-економічними 

факторами 

73. Баланс матеріально-технічного забезпечення. Методика планування 

виробничих запасів. 

74. Планування витрат, складання зведеного кошторису витрат на 

виробництво та планової калькуляції. 
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75. Сутність та форми інвестиційного планування: стратегічне, тактичне та 

оперативне  планування. 

76. Показники економічної ефективності інвестицій. 

77. Формування планів оновлення продукції, їх склад та завдання. 

78. Планування прибутковості підприємства. Модель формування 

загального прибутку підприємства. 

79. Технологія розробки бізнес-плану та зміст його основних розділів. 

80. Сутність і характерні ознаки потокового методу 
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