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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Вступний іспит зі спеціальності для вступу на навчання для здобуття 
ступеня доктора філософії на основі раніше здобутого освітнього ступеня 
магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) (7 рівень Національної 
рамки кваліфікацій, далі – НРК7) передбачає перевірку здатності до опанування 
освітньої програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти на основі 
здобутих раніше компетентностей.  

Програма вступного іспиту зі спеціальності для вступу на навчання для  
здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 «Економіка» (освітня 
програма «Економіка») на основі НРК7 розроблена предметною комісією на 
основі освітніх програм рівня вищої освіти магістра за спеціальністю 
051 «Економіка» у Національному транспортному університеті.  

Вступний іспит зі спеціальності проводиться у письмовій формі. 
Білет вступного іспиту зі спеціальності містить чотири запитання за 

програмою вступного іспиту. 
Відповіді на запитання вступник наводить на бланках письмової 

відповіді. 
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ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 
 

1. Суспільство та економіка. Економічні ресурси та економічний 
механізм. Проблема ефективності функціонування економіки. Методи 
економічної теорії. 

2. Сутність та основні типи економічних систем. Власність: 
економічний зміст та форми. Трансформація власності в Україні. 

3. Загальні основи товарного виробництва. Ринок, ринковий механізм та 
його функції. Аналіз споживача: система переваг споживача та її основні 
гіпотези; криві байдужості та їх властивості; бюджетні обмеження та 
можливості споживача; оптимальний споживчий вибір; індивідуальний попит 
та споживчий надлишок; зміна стану споживача зі зміною його бюджету; зміна 
стану споживача зі зміною цін товарів.  

4. Мікроекономічний аналіз ринкового механізму: попит, закон попиту, 
детермінанти попиту, еластичність попиту; пропозиція, закон пропозиції, 
детермінанти пропозиції, еластичність пропозиції; ринкова рівновага та 
фактори її порушення.  

5. Макроекономічний аналіз: ринок товарів і його складові: сукупний 
попит і фактори, що його визначають; сукупна пропозиція та її детермінанти. 
Умови і моделі рівноваги ринку товарів. Фактори порушення рівноважного 
стану ринку. Ринкова інфраструктура та її становлення в Україні.Оцінка та 
прогнозування зміни ринкових змінних. Оцінка та прогнозування наслідків 
державного регулювання ринку. Вимір результатів економічної діяльності. 
Мультиплікаційні ефекти. Макропоказники. Індекси. Макроекономічні моделі. 
Модель кругових потоків. Модель міжгалузевого балансу. 

6. Макроекономічна рівновага: сутність, критерії, моделі. Неоклассична 
модель макроекономічної рівноваги. Кейнсіанська модель макроекономічної 
рівноваги. Неокласичний синтез.Поняття економічного циклу і його параметри. 
Моделі економічних циклів: Моделі взаємодії мультиплікатора і акселератора; 
Монетарна концепція економічних циклів; Модель Калдора; Економіческій 
цикл як результат боротьби за розподіл національного доходу. Модель Крафта-
Вайзе.Економічне зростання: сутність, чинники, типи. Рівновноважне 
економічне зростання у відсутності технічного прогресу. Техніческій прогрес 
та економічне зростання. 

7. Ринок досконалої конкуренції: характеристика ринку та виробника, 
який намагається максимізувати прибуток. Монопольний ринок: 
характеристика ринку та виробника, який намагається максимізувати прибуток. 
Соціально-економічні наслідки монополізації ринку. Монополістична 
конкуренція: характеристика ринку. Реклама як засіб стимулювання збуту. 
Олігополія: характеристика ринку; моделі ціноутворення. 

8. Основні характеристики та особливості ринків економічних ресурсів. 
Ринок праці та його моделі. Ринок природних ресурсів. Ринок капіталу. 
Капітал: поняття та види. Інновації, їх технічний та економічний потенціал. 
Ризики інноваційних проектів. 
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9. Гроші: сутність, функції, роль у ринковому господарстві. Гроші та 
грошовий обіг. Пропозиція грошей. Попит на гроші і фактори, що його 
визначають. Рівновага ринку грошей. Грошове господарство сучасної 
економіки. Кредитна система и її функціонування. Фінанси та Державний 
бюджет. Податки та оподаткування. Інфляція. 

10. Підприємство та підприємницьке середовище. Роль виробничого 
підприємства в економічній системі. Виробнича функція та проблема 
ефективності використання ресурсів. Виробничі витрати: сутність, види, 
розрахунок. Прибуток та рентабельність.  

11. Теоретичні концепції джерел прибутків та принципів їх розподілення 
(концепція трудової вартості та доданої вартості; концепція граничної 
продуктивності ресурсів). Особливості формування прибутків на ринках різних 
економічних ресурсів. Джерела та принципи розподілення заробітної плати у 
відповідності до концепції трудової вартості та доданої вартості, а також 
концепції граничної продуктивності ресурсів. Джерела підприємницького 
доходу та прибутку, відсотка, ренти на базі концепції трудової вартості та 
доданої вартості, а також концепції граничної продуктивності ресурсів. Роль 
нерівності розподілу доходів у функціонуванні економіки. Крива Лоренца. 
Коефіцієнт Джині. 

12. Економічна сутність процесу відтворення у суспільному масштабі. 
Оцінка результатів відтворення. Макроекономічна рівновага та її забезпечення. 
Порушення макроекономічної рівноваги. Економічний цикл та його фази. 
Економічне зростання: закономірності та національні проблеми. 

13. Необхідність, межі та методи державного втручання в економічні 
процеси. Основні напрямки державного регулювання економіки. Особливості 
державного впливу на економіку України у трансформаційний період. 

14. Світове господарство: поняття, еволюція, організаційні форми, 
принципи економічного обміну. Форми зв'язків між учасникам світового 
господарства. 
 

 
Орієнтовні запитання для вступного іспиту 

 
1. Економічні ресурси та економічний механізм. 
2. Сутність та основні типи економічних систем. 
3. Порівняльний статичний аналіз поведінки споживачів. 
4.  Функції попиту Маршала і Хікса та їх властивості. 
5. Роль страхових та фінансових ринків.  
6. Моделі поведінки економічних суб’єктів в умовах асиметричної 

інформації. 
7. Виробничі функції та їх властивості. 
8. Цінова еластичність попиту, її види та способи визначення. 
9. Ефекти доходу та заміщення. Рівняння Слуцького. 
10. Повні, граничні та середні витрати виробництва. Взаємозв’язок між 

ними. 



7 

 

 

11. Модель макроекономічної рівноваги Кейнса. 
12. Модель економічного розвитку Солоу. 
13. Модель міжгалузевого балансу Леонтьєва. 
14. Оптимальне управління запасами. Формула Вілсона. 
15. Основні поняття теорії ігор. 
16. Модель дуополії Курно. 
17. Соціально-економічні наслідки монополізації ринку. 
18. Взаємозв’язок між ризиком та дохідністю активів. 
19. Зниження ризику за рахунок формування портфелів інвестицій. 
20. Економічне зростання: закономірності та національні проблеми. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА 
 

1. Ключові поняття інноваційного розвитку. Закон України «Про 
інноваційну діяльність». Сутність інновацій та інноваційної діяльності. Сучасна 
класифікація інновацій. Основні етапи інноваційного процесу. Параметри 
інноваційності підприємства. Концепція інноваційного розвитку підприємства. 

2. Теоретичні та нормативно-правові засади інтелектуального бізнесу. 
Сутність інтелектуальних продуктів. Ознаки об’єктів звичайної і 
інтелектуальної власності. Об’єкти промислової власності. Об’єкти, що 
охороняються авторськими та суміжними правами Класифікація та 
характеристика об’єктів інтелектуального бізнесу. Нормативні акти, що 
регулюють інтелектуальний бізнес в Україні. Промислова власність в 
інтелектуальному бізнесі. Концептуальні підходи до управління промисловою 
власністю. 

3. Вимірювання рівня інноваційного розвитку та чинники його 
формування. Чинники інноваційного розвитку підприємства. Економічний 
ефект інноваційної діяльності. Показники економічної ефективності. Показники 
науково-технічного та соціального ефекту. Методи оцінки економічної 
ефективності інновацій на підприємстві. 

4. Організаційні форми інноваційного розвитку. Ринкові суб’єкти 
інноваційної діяльності. Організаційні структури підтримки інноваційного 
підприємництва. Технологічні парки та шляхи їх створення. Технополіси. 
Інноваційні бізнес-інкубатори. Центри трансферу технологій та схема їх роботи. 
Венчурне підприємництво та його форми. 

5. Інфраструктура ринку інновацій. Поняття «інноваційна 
інфраструктура». Механізм функціонування інфраструктури ринку інновацій. 
Складові інформаційної інфраструктури. Фінансово-економічний супровід 
інноваційної діяльності. Сертифікація інноваційної продукції. Захист прав 
інтелектуальної власності. Інформаційне та консультаційне забезпечення. 
Експертиза проектів.  

6. Інноваційний потенціал підприємства. Перехід підприємства на 
інноваційний шлях розвитку. Зміст і структура потенціалу інноваційного 
розвитку підприємства. ринковий потенціал. Виробничо-збутовий потенціал. 
Показники оцінювання інноваційного потенціалу підприємства. Концептуальна 
схема аналізу і управління потенціалом інноваційного розвитку.  

7. Моделювання інтелектуального бізнесу. Законодавство у сфері 
промислової власності. Організаційне забезпечення системи управління 
промисловою власністю. Управління патентною експертизою. Напрямки 
формування системи управління промисловою власністю. 

8. Державна підтримка та стимулювання інноваційної та інтелектуальної 
діяльності. Фінансування та пільгове кредитування науково-технічних 
розробок. Підтримка інфраструктури утворень. Підвищення якості освіти та її 
фінансування. Концепція партисипативного управління. Методи стимулювання 
творчої активності персоналу. Інтрапренерство. Система стимулювання 
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зростання освітньо-кваліфікаційного рівня працівників. Залежність зарплати 
кожного працівника від кінцевих результатів діяльності підприємства. 

9. Формування цільових ринків для реалізації інноваційних проектів. 
Структурно-логічна схема взаємодії різних видів ринкових досліджень. 
Сегментація ринку. Варіанти розвитку ринкових можливостей для різних видів 
новацій. Визначення оптимального рівня точності ринкового позиціонування 
для цілей інноваційного розвитку. Залежність витрат на залучення споживачів 
від стану їхньої споживчої готовності. Визначення оптимального рівня витрат 
на просування інновацій на ринку. 

10. Управління життєвим циклом інновацій. Маркетинговий підхід до 
розробки і виведення інновацій на ринок. Життєвий цикл інновацій. Оцінка 
достатності потенціалу підприємства для інноваційного розвитку. Структура і 
аналіз етапів інноваційного процесу. Проблеми управління інноваційним та 
життєвим циклом товару.  

11. Управління інтелектуальним бізнесом та інноваційним розвитком 
підприємства. Інтелектуальний бізнес в стратегії підприємницької діяльності. 
Корпоративне управління інтелектуальним бізнесом. Бізнес-план як умова 
інноваційної власності. Раціоналізаторська пропозиція. Методи управління 
інноваційним розвитком підприємства. Функції управління процесами 
інноваційного розвитку. Формування організаційно-економічного механізму 
управління інноваційним розвитком. 

12. Інформаційне забезпечення інтелектуального бізнесу. 
Конкурентоспроможність новацій і технологій. Обмін ліцензіями як об’єктивна 
закономірність розвитку економіки. Опціонні договори в ліцензійній торгівлі. 
Економічна ефективність ліцензій. Класифікація ліцензійних договорів. 
Обґрунтування доцільності залучення нової технології. Доцільність 
патентування винаходів в іноземних державах. Попередня оцінка економічної 
ефективності купівлі ліцензії. Фактори ризику при купівлі ліцензії. Практика 
укладання ліцензійних договорів. 

13. Інноваційний проект та його інвестиційне забезпечення. Основні 
характеристики інноваційного проекту. Управління проектом. Життєвий цикл 
проекту та його фази. Техніко-економічне обґрунтування проекту. Джерела 
фінансування проектів. Оцінювання ефективності інноваційних проектів. 
Комерційна і бюджетна ефективність. Майбутня та поточна вартість вкладених 
інвестицій. Інтегральний ефект. Внутрішня норма прибутковості. 
Рентабельність. Строк окупності інвестицій. 

14. Ризики в інтелектуальному бізнесі та інноваційній діяльності. 
Чинники невизначеності та ризику на етапах обґрунтування інноваційних 
проектів. Класифікація інноваційних ризиків. Блок-схема алгоритму кількісної 
оцінки ризику. Методи кількісної оцінки ризиків. Чинники ризику при виборі 
цільового ринку. Фактори ризику при розробці та виведенні нового товару на 
ринок.  

15. Економічна безпека інтелектуального бізнесу. Охорона прав та 
економіка інтелектуальної власності. Право інтелектуальної власності. 
Авторське право. Право на промислову власність. Правові аспекти охорони 
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інтелектуальної власності в Україні. Цивільно-правовий захист права 
інтелектуальної власності. Захист авторського права і суміжних прав. Цивільно-
правовий захист патентних прав. Кримінально-правовий захист права 
інтелектуальної власності. Адміністративно-правовий захист права 
інтелектуальної власності. Реалізація права власності на нематеріальні ресурси. 

 
 

Орієнтовні запитання для вступного іспиту 
 

1. Інноваційність як інструмент ефективного розвитку підприємств. 
Основні тенденції розвитку інновацій.  

2. Розвиток конкуренції та економічне зростання на інноваційних 
засадах.  

3. Параметри інноваційності підприємства.  
4. Чинники інноваційного розвитку підприємства. Економічний ефект 

інноваційної діяльності.  
5. Макроекономічний підхід до оцінювання рівня інноваційного 

розвитку.  
6. Методи оцінки економічної ефективності інновацій на підприємстві. 
7. Центри трансферу технологій та схема їх роботи.  
8. Зміст і структура потенціалу інноваційного розвитку підприємства. 
9. Показники оцінювання інноваційного потенціалу підприємства.  
10. Формування цільових ринків для реалізації інноваційних проектів. 

Сегментація ринку досліджень.  
11. Визначення оптимального рівня витрат на просування інновацій на 

ринку. 
12. Маркетинговий підхід до розробки і виведення інновацій на ринок. 
13. Оцінка достатності потенціалу підприємства для інноваційного 

розвитку. 
14. Принципи функціонування інноваційного підприємства.  
15. Стратегіїінноваційного розвитку підприємства. Етапи стратегічного 

планування інноваційного розвитку організації.  
16. Структура і рівень інноваційного потенціалу організації. Матриця 

вибору інноваційної стратегії.  
17. Альтернативні варіанти інноваційних стратегій. Інноваційна політика 

організації. 
18. Оцінювання ефективності інноваційних проектів. Комерційна і 

бюджетна ефективність.  
19. Майбутня та поточна вартість вкладених інвестицій. Інтегральний 

ефект. Внутрішня норма прибутковості.  
20. Чинники невизначеності та ризику на етапах обґрунтування 

інноваційних проектів. Чинники ризику при виборі цільового ринку.  
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 
 

1. Конкуренція в системі ринкової економіки. Сутність конкуренції і її 
роль у ринковій економіці. Основні поняття теорії конкурентоспроможності. 
Місце та роль держави в формуванні та забезпеченні конкурентоспроможності. 
Основні поняття теорії конкурентоспроможності. 

2. Конкурентоспроможність товарів та послуг на ринку. Поняття 
конкурентоспроможності товарів і послуг та особливості оцінки її рівня. 
Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності товарів. Теорія 
споживчої цінності. 

3. Фактори забезпечення конкурентоспроможності підприємства. 
Конкурентоспроможність підприємства та фактори, що визначають її рівень. 
Основні методологічні підходи до оцінки конкурентоспроможності 
підприємства.Конкурентні переваги й компетенції. Теорія можливостей і 
ресурсів. 

4. Аналіз і оцінювання конкурентоспроможності підприємства. Оцінка 
рівня конкурентоспроможності підприємства. Роль держави у формуванні 
високої конкурентоспроможності товаровиробників. Методика аналізу 
визначення ефективної конкурентної стратегії підприємства. 

5. Конкурентоспроможність галузей у світовому господарстві. Галузь 
світової економіки як структурний елемент світового господарства. 
Класифікація джерел конкурентних переваг. Галузевий аналіз. Аналіз 
стратегічних груп. ланцюжок цінностей галузі. Кластеризація. Держава й 
конкурентоспроможність галузей. 

6. Стратегія підвищення конкурентоспроможності підприємства. 
Стратегія підвищення конкурентоспроможності підприємства. класифікація 
конкурентних стратегій. Механізми підвищення рівня конкурентоспроможності 
підприємства. Процес розробки стратегії підвищення конкурентоспроможності 
компанії. 

7. Система управління конкурентоспроможністю підприємства. 
Особливості формування системи управління конкурентоспроможністю 
підприємства. Підсистема управління витратами як фактор 
конкурентоспроможності організації. Підсистема управління якістю продукції і 
процесів. Підсистема управління технологічними ресурсами. Підсистема 
управління часовими параметрами діяльності. 
 
 

Орієнтовні запитання для вступного іспиту 
 

1. Сутність конкуренції і її роль у ринковій економіці. 
2. Поняття конкурентоспроможності товарів і послуг та особливості 

оцінки її рівня. 
3. Конкурентоспроможність підприємства та фактори, що визначають її 

рівень. 
4. Теорія можливостей і ресурсів. 
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5. Роль держави у формуванні високої конкурентоспроможності 
товаровиробників. 

6. Аналіз стратегічних груп як метод оцінки конкуренції. 
7. Сутність та значення кластеризації. 
8. Держава й конкурентоспроможність галузей. 
9. Стратегія підвищення конкурентоспроможності підприємства. 
10. Процес розробки стратегії підвищення конкурентоспроможності 

компанії. 
11. Особливості формування системи управління конкурентоспро-

можністю підприємства. 
12. Конкурентоспроможність соціально–економічних систем макрорівня 

організації: сутність та оцінка. 
13. Причини державного регулювання конкуренції. 
14. Сутність та основні чинники глобальної конкурентоспроможності. 
15. Глобальні конкурентні переваги. 
16. Глобальна конкурентоспроможність та стратегії її забезпечення. 
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА 
 

1. Сутність і складові системи економічної безпеки національної 
економіки. Економічна безпека держави в системі національної безпеки. 
Науково-методичне підґрунтя дослідження взаємозв’язку національної, 
регіональної та глобальної економічної безпеки. Класифікація загроз 
національної економічної безпеки. Моніторинг індикаторів економічної 
безпеки. Система наукових підходів до вивчення складових національної 
економічної безпеки. Теоретичні концепції економічної безпеки. Основні 
фактори економічної безпеки держави. Загрози, виклики й особливості 
функціонування системи економічної безпеки держави. Загрози економічній 
безпеці України. Національні економічні інтереси як об’єкт економічної 
безпеки. 

2. Методичні підходи до оцінювання стану економічної безпеки 
держави. Оцінка рівня економічної безпеки держави. Індикатори економічної 
безпеки держави. Методи визначення інтегральної оцінки рівня економічної 
безпеки держави. Порогові значення індикаторів економічної безпеки. 
Моделювання залежностей між показниками-індикаторами економічної 
безпеки України. Компаративний аналіз інтегральних показників економічної 
безпеки України та зарубіжних країн. Нормативно-правове забезпечення 
економічної безпеки. Вплив глобалізаційних викликів на стан економічної 
безпеки держави з відкритою економікою. 

3. Сировинно-ресурсна безпека й енергетична безпека. Фінансова 
безпека. Військово-економічна безпека. Інформаційна безпека й інноваційно-
технологічна безпека. Продовольча безпека, соціальна безпека та демографічна 
безпека. Екологічна безпека в умовах глобалізації. Система структурних 
зрушень в економіці України та необхідність структурно-інновацінної безпеки. 
Економічна безпека держави у реальному секторі. Економічна безпека держави 
у фінансовій сфері. Економічна безпека держави у інформаційній сфері. 
Економічна безпека держави у соціальній сфері. 

4. Система індикаторів і загроз енергетичній безпеці. Проблеми 
енергетичної безпеки України. Формування державної політики у сфері 
енергетичної безпеки. Принципи забезпечення енергетичної незалежності. 
Фактори впливу на рівень продовольчої безпеки. Основні шляхи забезпечення 
продовольчої безпеки. Потенціал України у забезпеченні продовольчої безпеки. 
Проблеми економічної безпеки у сфері освіти. Інтереси України у сфері 
екологічної безпеки. Cтратегія забезпечення військово-економічної безпеки. 
Інституційне інвестування у системі економічної безпеки. Значення 
інституційного інвестування у забезпеченні економічної безпеки. 

5. Підвищення рівня інноваційної безпеки України на основі активізації 
міжнародного науково-технічного співробітництва. Інноваційна модель 
соціально-економічного розвитку і забезпечення національної економічної 
безпеки. Розвиток національної інноваційної системи в Україні, інформаційна 
безпека суб’єктів інноваційної діяльності. Інноваційна безпека України в 
контексті європейської інтеграції. Механізм реалізації інвестиційної безпеки. 
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Соціальна спрямованість інвестиційної безпеки та її суперечності. Роль і місце 
інновацій у гарантуванні економічної безпеки. Реалізація інноваційної стратегії 
в системі забезпечення економічної безпеки. Інноваційна політика держави в 
забезпеченні економічної безпеки. Роль інтелектуального капіталу у 
забезпеченні економічної безпеки держави. 

6. Сутність та оцінка рівня фінансової безпеки держави. Проблеми 
бюджетної, податкової та боргової національної безпеки. Механізм формування 
безпеки банківської системи. Стратегія забезпечення банківської безпеки. 
Грошово-кредитна політика й економічна безпека. Механізм забезпечення 
грошово-кредитної безпеки держави. Вплив грошово-кредитної політики на 
рівень фінансової безпеки. Фінансова національна безпека в умовах посилення 
глобалізаційних процесів. Проблеми зовнішнього боргу як чинник 
дестабілізації та загроз економічної безпеки України. Фінанси 
транснаціональних корпорацій і фінансова безпека держави. Вплив валютних 
проблем на фінансову національну безпеку. Поняття валютної національної 
безпеки, її індикатори та загрози. Шляхи підвищення валютної безпеки в 
Україні. 

7. Механізм інвестиційної безпеки: суть, функції та форми вияву. 
Інвестиційна безпека в системі економічної безпеки держави. Механізм 
реалізації інвестиційної безпеки. Інвестиційна діяльність та інвестиційне 
гарантування економічної безпеки. Інвестиційна безпека України. Державний 
механізм у системі забезпечення інвестиційної безпеки. Механізм 
інвестиційного партнерства. Інвестиційна політика у гарантуванні економічної 
безпеки в Україні.  

8. Економічна безпека підприємництва та її вплив на соціально-
економічний розвиток держави. Критерії та індикатори економічної безпеки 
підприємництва. Стратегія і механізми забезпечення економічної безпеки 
підприємництва. Економічна безпека підприємництва та сучасний міжнародний 
маркетинг у системі євроінтеграційних процесів. Актуальні проблеми 
економічної безпеки підприємництва в Україні та шляхи їх розв’язання. 
Класифікація внутрішніх і зовнішніх загроз економічної безпеки 
підприємництва. Методичні засади аналізу рівня економічної безпеки 
підприємництва на регіональному рівні. Передумови та чинники зміцнення 
економічної безпеки підприємницької діяльності. Принципи системи 
економічної безпеки підприємництва у контексті зміцнення безпеки економіки. 
Вплив податкової системи України на забезпечення економічної безпеки 
підприємництва. 

9. Місце економічної безпеки підприємництва в системі забезпечення 
національної економічної безпеки. Завдання економічної безпеки 
підприємництва у системі складових економічної безпеки держави. Передумови 
та чинники впливу на економічну безпеку підприємницької діяльності. 
Стратегічні інтереси держави у сфері забезпечення економічної безпеки 
підприємництва. Організаційно-економічні заходи, спрямовані на зміцнення 
економічної безпеки підприємницької діяльності. Фінансова складова 
економічної безпеки підприємства. Інтелектуальна та кадрова складова 
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економічної безпеки підприємства. Техніко-технологічна складова економічної 
безпеки підприємства. Політико-правова складова економічної безпеки 
підприємства. Інформаційна складова економічної безпеки підприємства. 
Екологічна складова економічної безпеки підприємства. Силова складова 
економічної безпеки підприємства. Економічна безпека акціонерних товариств. 
Економічна безпека комерційного банку. Механізм забезпечення економічної 
безпеки підприємства. Інфраструктура економічної безпеки підприємства. 
Оцінка рівня економічної безпеки підприємства. 

10. Проблеми посилення конкурентоспроможності національного бізнесу 
як основи економічної безпеки в умовах загострення міжнародної конкуренції 
та посилення інтеграційних зв’язків. Конкурентоспроможність національного 
виробництва як основа економічної безпеки України. Механізм управління 
конкурентоспроможністю підприємств всистемі економічної безпеки. 
Конкурентоспроможність підприємств в умовах відкритості національного 
ринку. Формування стратегії забезпечення конкурентоспроможності 
національного виробництва в Україні. Пріоритети посилення 
конкурентоспроможності національної економіки. Сучасна парадигма 
конкурентоспроможності в системі міжнародного бізнесу та євроінтеграційних 
процесів. Забезпечення конкурентоспроможності економіки України в 
контексті європейської інтеграції. Глобалізаційні процеси і підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. 

11. Формування системи зміцнення та механізму забезпечення 
національної економічної безпеки. Основні напрями діяльності правоохоронних 
органів щодо забезпечення економічної безпеки. Податкова міліція та її 
значення у боротьбі з економічними злочинами. Митна служба як суб’єкт 
забезпечення економічної безпеки. Забезпечення економічної безпеки в 
контексті глобалізаційних процесів. Мета, завдання, об’єкти та суб’єкти 
системи забезпечення економічної безпеки. Удосконалення інституціональної 
системи у контексті зміцнення економічної безпеки України. Економічне 
зростання як основа зміцнення економічної безпеки держави. Базові підходи 
європейських країн до забезпечення національної економічної безпеки. 
Бенчмаркінг національної безпеки України. Сутність і функції системи 
забезпечення економічної безпеки. Інституційні засади забезпечення 
економічної безпеки. Загальні положення діяльності підрозділів Міністерства 
внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної служби 
боротьби з економічною злочинністю щодо забезпечення економічної безпеки. 

12. Глобальні економічні трансформації та міжнародна економічна 
безпека. Поняття міжнародної економічної безпеки. Система колективної 
міжнародної економічної безпеки та її головні компоненти. Основні принципи 
формування системи колективної міжнародної економічної безпеки. 
Міжнародна (глобальна та регіональна) економічна безпека, принципи її 
реалізації, системи забезпечення та вплив на стан економічної безпеки України. 
Міжнародна економічна безпека через співробітництво. Нова стратегія 
Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Сучасні концепції та 
доктрини міжнародної економічної безпеки. Глобалізація науково-технічного 
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розвитку та проблеми міжнародної технологічної безпеки України. Проблеми 
глобальної інтеграції систем міжнародної економічної безпеки. Трансформація 
глобальних структур міжнародної економічної безпеки. Зростаюча роль 
регіональних систем міжнародної економічної безпеки. 

13. Проблеми реформування систем колективної економічної безпеки в 
Європі. Основні види, форми і програми співробітництва з проблем 
економічної безпеки в Європі. Напрями співробітництва України з ЄС. 
Інтеграція України до ЄС у контексті загальноєвропейської безпеки. Сучасна 
архітектура європейської економічної безпеки. Проблемні вузли європейської 
економічної безпеки й основні загрози. Внесок України у забезпечення 
економічної безпеки в Європі. Перспективи та потенційні наслідки розширення 
західноєвропейських інтеграційних структур і нові проблеми колективної 
економічної безпеки в Європі. Реформування загальноєвропейської економічної 
безпеки. Аналіз впливу міжнародних організацій і режимів на стан та 
перспективи розвитку європейської економічної безпеки. Проблеми 
функціонування європейської регіональної системи економічної безпеки. Роль 
України в процесах європейської економічної безпеки. Європейський союзі 
сучасна система економічної безпеки. Трансформація європейських структур 
економічної безпеки. 

14. Тіньова економіка як основна форма інституціональних деформацій 
міжнародної економічної безпеки. Сутність, закономірності, економічний зміст 
і соціально-економічний ефект від тіньової економіки. Детермінанти тінізації 
світової економіки. Особливості тінізації економіки України. Методи 
виявлення й оцінки параметрів тіньової та кримінальної економіки. Детінізація 
капіталу як складова економічної безпеки. Напрями протидії тінізації світової 
економіки. Наслідки тіньової економіки. Основні причини поширення тіньової 
економіки. Чинники тінізації економіки України. Динаміка тінізації ринку 
праці. Тінізація фінансових потоків. Тінізація земельних відносин. 

16. Місце та роль міжнародних економічних і фінансових організацій у 
системі глобальної та європейської економічної безпеки. Класифікація 
міжнародних фінансових організацій. Організація Об’єднаних Націй як 
універсальна системи колективної економічної безпеки. Діяльність 
Міжнародного валютного фонду. Діяльність Групи світового банку. 
Міжнародні економічні та фінансові організації в системі наддержавного 
регулювання світового господарства. Міжнародні економічні організації 
системи ООН. Діяльність Міжнародного банку реконструкції та розвитку. 
Діяльність Міжнародної фінансової корпорації. Діяльність міжнародних 
фінансових організацій Європи. Міжнародні фінансові організації Америки, 
Африки, Азії, Австралії та Океанії. Інтеграція України в систему міжнародних 
економічних організацій як фактор безпеки розвитку. 
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Орієнтовні запитання для вступного іспиту 
 

1. Теоретичні концепції економічної безпеки. 
2. Функції й типологія економічної безпеки. 
3. Основні фактори економічної безпеки держави. 
4. Загрози, виклики й особливості функціонування системи економічної 

безпеки держави. 
5. Загрози економічній безпеці України. 
6. Національні економічні інтереси як об’єкт економічної безпеки. 
7. Підвищення рівня інноваційної безпеки України на основі активізації 

міжнародного науково-технічного співробітництва. 
8. Інноваційна модель соціально-економічного розвитку і забезпечення 

національної економічної безпеки. 
9. Роль і місце інновацій у гарантуванні економічної безпеки. 
10. Проблеми зовнішнього боргу як чинник дестабілізації та загроз 

економічній безпеці України. 
11. Вплив валютних проблем на фінансову національну безпеку. 
12. Шляхи підвищення валютної безпеки в Україні. 
13. Стратегічні інтереси держави у сфері забезпечення економічної 

безпеки підприємництва. 
14. Ефективність економічного співробітництва між країнами в 

контексті економічної безпеки. 
15. Проблеми та стан забезпечення економічної безпеки України. 
16. Стратегія забезпечення економічної безпеки України. 
17. Економічні правопорушення як форма небезпеки. 
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3ATBEPAx(yTO

fono uiruanrHoi rcouicii,
HauionaJrbHoro

HOrO yHBepCr,rTeTy

Mnrora NvTITPZIIEHKO

Alt 2023 p.

KPIITEPII
oqiurcnauHfl ni4roroBJrenocri ncrynnurcin Ha BcrynHoMy icnuri

si cneqia.rrrnocri A.ns Bcryny Ha HaBrraHHfl AJrfl sgo6yrrfl cryrreHfl AoKTopa
Qi.rrocoQii ra cneqia.urHicrro 05 I <<E nonouirca>>
(o cnirn b o-H ayKo B a rr p o rpa pra <<E rco n orvri no>)

Cmpyxmypa oqirurcu ncmynHozo icnamy
Oqinrca BcryrlHoro icnury (sa umarroro sia 0 ao 100 6arin) cKJraAaerrcs ig

cyMLI 6alie, BLIcraBJIeHux npeAMerHoro rouiciero B pe3ynbrari uepenipru
rll4cbMonoi po6orLl BcryrIHvIKa) BrrKoHauoi Huu Ha BcryrHoMy icnzri, sa ni4nosili
BCTyTTHUKa Ha KO)r(He 3 3 ganuraHb 6inera BcrylHoro icnury.

Ir opn d o x o tqitt ru 6 aHHn n i d e o mo Bil eH o cmi s cmy nH uxie
oqiHry BcrynHoro icuvrry Bur3Harrarorb y raKoMy rroprAKy:
1) nzctaBJl.aK)rs 6atm sa ni4uosiai Ha KoxHe 3arruraHHrr 6inera BcrynHoro

icuzry BI4xoA.f,'rI,I ig HaBeAeHIitx HI{xrIe Kpprrepiis oqiHroBaHHfl ni4noni4efi;
2) o6uvrcJrrororu oqinry BcryrHoro icnury sa QopnayJrorc:

o- 8.,
,

Ae Bi- rimricm 6zuris sa ni4uosiAr Ha i-e 3anr{raHHr.

3

I
i=l

Bi4nonili,y qepHerqi ne nepeniprrorb r Ao yBau{ ne 6epyrr

Kp um ep ii o t4iru n 6 aHHn e i d n o e i d e il n a s an umaHH.fl
BiAuoni4r Ha reptue 3anl{raHHt 6inera BcryrrHofo icnury Moxe 6yru

oqineu a 6anawrn ni4 0 ao 34, ya Apyre ra rpere 3arlrraHHr - 6alanaz sia 0 ao 33.
Bi4noni4r Ha sarruraHHr oqiHrcrcrb raKrdM qLrHoM:
sin 24 rc 34 (33) 6aris craBJlnrb BcryrHr{Ky, srcuft HaAaB roBHy, y roriuuo

rlpaBkInruifi nocdAoBHocri sianoni4r, fl:ra cni4uzrr upo nce6iuni,
cl{creMatprgosaHi Ta mu6orci sHaHHr 3 IlocraBJreHoro 3anuraHHr B o6cssi
rporpaMl4 pinHr nzqoi ocsiru naaricrpa 3 ni4noniaHoi cneqianruocri;



23

AeMoHcrpye 3AarHicrb BcrynHrrKa simHo orepyBaru s4o6yrvrMu 3HaHHrMLr:

4zQepenqironarz ra inrerpyBarrr ik, ni4rnopK)Baru ra ananisyBarvr orplrMar{y
iHQoprraaqiro, po6nru o6qpyuroeaHi BLrcHoBKr ra y3araJrbHeHHfl, BLrf,BJrflrn ir.
ni4croroBarv BJracHy noszqiro, nepeKoHJIuBo BlrcnoBJrroBarn AyMKy ra =rirro
$optnrytnoBaru eiAnoeiar. frc rpaBuJro, TaKy oqinry orplr ye BcryrrHprK, sranir
ni4uonin Ha 3aruraHHfl He MeHrue nix Ha 90 %. Bilnoeiar oqinrcrom y
MaKcuM€rJrbHy rimricrr 6anin rirlrru sa yMoBr.r rra4alaHfl, Burrepnnoi silnosiAi Ha
3aIILITaHHfl;

sig 16 lo 23 6anis crasrsrb BcryrrHlrKy, srcuit HaAaB Aocr4Tb noBrry, 6es
cyrreBnx HeroqHocrefi, y rori.rno rrpaBprJmnifi nocni4oBHocri niluoni4r, rKa
cni4urarb npo {pyHTosHi ra cprcreMaru3oBaHi sHaHHrr 3 rrocraBJreHoro 3arruraHHfl B
o6csgi nporpaMr.r pinnr suqoi ocsiru uaricrpa 3 ni4uoni.quoi cneqianrHocri;
AeMoHcrpye gAarnicrr BcryrrHuKa BrreBHeHo orepyBarvr s4o6yruMkr 3HaHHrrMLr:

ni4rnoproBarlr ra ananisyBaru orpuMaHy in$opvraqiro, noflcHK)Baru ocHosHi
3aKoHorr,ripnocri, po6vrrvr BrircHoBrn, .rirro BucJroBJrroBarrr AyMKy ra SopMyJrroBarvr
siAnoeiAr. flK npaBuJro, raKy oqinry orpuMye BcryrrHlrK, st<uit siAuosis Ha

3arrr{raHHf, Ha 70-90 %;
eil 8 Ao 15 6anis craBJrrrb BcrynHnKy, srcntrr HaAaB He sosciN,r noBHy, ig

HerorrHocrrMpl Ta oKpeMLIMLI He3HarluuMu IroMktJrKav.v[- B ocHoBHoMy y
rrpaBzJlrrrifi uocriAoBHocri ni4noni4s, rKa cni4unm ilpo sa4onimui 3HaHHs 3

rrocraBJreHoro sarrkrraHHr B o6csgi upolpaMr{ pinnr nnrqoi ocsiru rraarictpa 3

ei.quosiAnoi cneqianrHocri, AeMoHcrpye sAarHicrr BcryrrHvrKa ni4rnoploBaru
ocHoBHuit varepian siAnoeiAHo Ao nocraBJrenoro 3a[uraHns,. flrc upaBuJlo, TaKy

oqinry orpuMye BcrynHLrK, srcuit eiAnosiB Ha 3aruraHHrl Ha 50-70 %;
sil I lo 7 6zulie craBJrflrb BcryrrHzKy, srcuit HaAaB Qpanr,reHrapHy, ig

cyrreBlrMrd HerorrHocrf,Mu ra rrpr4HrlurroBr{Mn rroMLrJrKaMV ni4uoniAr, flKa
cni4uurr upo HenoBHory 3HaHb 3 rrocraBJleHoro sarrura:anfl, B o6csgi rporpaMn
pinnr suqoi ocsiru nraricrpa s ni4uosiAHoi cueqi€IJrbHocri, 4enaoHcrpye HatBHicu
y BcryrrHnna yrpyAHeHb rrpkr ni4rnopeuui inQoprvrallii eiAuoeilHo Ao
nocraBJreHoro 3arrvrraHHrr. frc npaBraJro, TaKy oqinxy orplIMye BcryrIHLIK, sxuit
siAuosis Ha sarrvITaHHt MeHIrIe Hix ya 50 Yo;

0 6zurie craBJrrrb BcrynHZKy, srcufi He HaAaB siAuoeiAr Ha rocraBJreHe

3anuraHHfl a6o :aarya:aa BcryrHLrKoM siAnosiAr He siAnoeigae rocraBJleHoMy
3ATTUTAHHIO.

Oqinra BcryrHoro icuury sil 0 lo 59 6zulis BBa)r(aerbcr He3a4onimHoro.

forosa rpeAMeruoi xonricii
A-p eKoH. HayK, upoQecop
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