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ВСТУП
Аспірантура є основною формою підготовки науково-педагогічних та
наукових кадрів вищої кваліфікації, що відповідає третьому (освітньонауковому) рівню вищої освіти, успішне виконання освітньо-наукової програми
якого передбачає присудження ступеня доктора філософії.
Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає восьмому
кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття
особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей,
достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у
галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння
методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного
наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне
та практичне значення.
Метою вступного іспиту є добір і формування контингенту найбільш
здібних студентів, шляхом оцінювання їх знань, умінь та практичних навичок,
необхідних для якісної підготовки докторів філософії в галузі знань «Соціальні
та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка».
Вимоги до здібностей та рівня підготовленості вступника. На
навчання до аспірантури Білоцерківського національного аграрного
університету за спеціальністю 051 «Економіка» приймаються особи, які
здобули освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста).
Вступники до аспірантури повинні:
знати:
- основні етапи розвитку економічної думки;
- основні економічні закони, поняття та категорії економічної науки;
- принципи та закономірності функціонування та розвитку економіки на
глобальному, макро- та мікрорівнях;
- конкретні форми вияву економічних законів і закономірностей
функціонування та розвитку суспільного виробництва;
- стан і проблеми національної економіки на поточному етапі її розвитку;
- теорію, методологію та практику управління господарськими процесами,
що відбуваються у виробничо-комерційних системах сучасних підприємств і
організацій різних сфер економіки та організаційно-правових форм;
- особливості формування та використання виробничого потенціалу
підприємства, взаємодії усіх видів ресурсів;
- теорію, методологію та практику організації збору інформації про
фактори зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства;
- порядок та методику проведення економічного аналізу виробничокомерційної діяльності для потреб зовнішніх та внутрішніх користувачів;
- сучасні технології розробки управлінських рішень, їх обґрунтування та
впровадження у бізнес-практику;
- типове програмне забезпечення та сучасні інформаційні технології,
застосовувані в економічній сфері.

уміти:
- визначати ієрархію цілей своєї діяльності, вести самостійний пошук
інформації з обраного наукового напрямку досліджень, аналізувати й
узагальнювати її, робити наукові висновки із досліджень, належним способом
оформляти їх результати;
- орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах економічної
політики,
методиках
соціально-економічного
прогнозування
і
макроекономічного планування;
- володіти прийомами аналізу сучасного стану економіки держави та
основами управління підприємствами;
- аналізувати стан ринкового середовища функціонування та становища
підприємства щодо його конкурентів;
- розробляти стратегії розвитку підприємства, розробляти й приймати
рішення в умовах невизначеності зовнішніх і внутрішніх чинників;
- використовувати чинники конкурентоспроможності для створення
конкурентних
переваг
підприємства,
економічно
обґрунтувати
та
конкретизувати функції управління конкурентоспроможністю підприємства;
- оцінювати результати господарської діяльності підприємства, виявляти й
аналізувати проблемні сфери діяльності підприємства і чинники його розвитку;
- розраховувати економічну ефективність проектів, оцінювати і вибирати
альтернативи;
- складати бізнес-плани, перспективні плани роботи підприємства в умовах
ринкової економіки та конкуренції з обґрунтуваннями і розрахунками
організаційно-технічних заходів з удосконалення господарського механізму,
структури управління, економічної діяльності, виявлення і використання
резервів виробництва;
- впроваджувати основи антикризового управління та ризик-менеджменту,
розробляти системи заходів щодо запобігання кризовому стану, визначати
механізми фінансової стабілізації суб’єктів господарювання;
- самостійно опановувати нові знання, критично оцінювати набутий досвід
з позицій останніх досягнень економічної науки та інформаційних технологій;
- використовувати математичні методи досліджень, будувати математичні
моделі, що адекватно описують досліджувані явища та процеси;
- розробляти рекомендації для оптимізації процесів управління в економіці
в рамках конкретної предметної сфери досліджень.
Документи, що регламентують проведення вступного іспиту.
Проведення вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 051 «Економіка»
здійснюється відповідно до:
- Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII;
- Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук
у вищих навчальних закладах (наукових установах)» від 23 березня 2016 р.
№ 261;
- Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017
році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2016

року № 1236 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23.11.2016 р. за
№ 1515/29645;
- Правил прийому на навчання до докторантури та аспірантури (доктор
філософії) Білоцерківського національного аграрного університету в 2017 р.,
затверджених протоколом № 1 від 25.01.2017 р. Вченої ради Білоцерківського
національного аграрного університету як додаток до Правил прийому до
Білоцерківського національного аграрного університету у 2017 р.
Програму вступного іспиту розроблено відповідно до вимог навчального
плану підготовки докторів філософії за спеціальністю 051 Економіка.
Програма вступного іспиту складається із таких розділів:
1. Економічна теорія та історія економічної думки;
2. Економіка та управління національним господарством;
3. Економіка та управління підприємством;
4. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ
Вступний іспит до аспірантури за спеціальністю 051 «Економіка»
проводиться в формі усного екзамену.
Відповідь вступники фіксують письмово на аркуші усної відповіді на
фаховому випробуванні зі штампом Приймальної комісії.
Фахове випробування проводиться за екзаменаційним білетом, який
містить три теоретичних питання. Тривалість підготовки до фахового
випробування 0,5 години.
ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ІСПИТУ
Розділ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Зародження та основні етапи розвитку економічної теорії як науки.
Сучасні напрями, школи і течії економічної теорії. Об’єкт і предмет
економічної теорії. Складові частини сучасної економічної теорії. Позитивна та
нормативна економічна теорія. Економічні закони, принципи і категорії.
Система економічних законів. Методологічні аспекти пізнання, механізму дії та
використання економічних законів. Методи пізнання економічних процесів і
явищ. Функції економічної теорії. Місце економічної теорії в системі
економічних наук. Концептуальні основи та методологія мікроекономіки.
Суб’єкти та об’єкти економічних відносин на мікрорівні.
Економічні потреби та інтереси, їх сутність та види. Економічний закон
зростання потреб. Корисність і уподобання в економічній теорії. Поняття
корисності. Сукупна та гранична корисність. Функція корисності. Бюджетні
обмеження споживача. Бюджетне обмеження і можливості споживача.
Рівновага споживача: економічна, математична та графічна інтерпретації. Вибір
оптимального споживання. Ефект заміщення та ефект доходу. Вплив ефектів за

Слуцьким та Хіксом. Рівняння Слуцького. Взаємодія ефектів заміщення та
доходу. Реакція споживача на зміну доходу. Крива «дохід–споживання».
Поняття і параметри виробничої функції. Виробнича функція як
економічна модель технології. Способи побудови виробничої функції
(табличний, математичний, графічний).
Функція попиту від доходу: крива Енгеля. Поняття нормальних благ та
благ нижчої споживчої цінності. Функції Торнквіста.
Економічна система, її сутність, цілі та основні структурні елементи.
Власність як економічна категорія. Місце і роль власності в економічній
системі. Людина в економічній системі як виробник, суб’єкт виробничих
відносин, споживач. Розвиток людини як кінцева мета суспільного
виробництва. Виробництво як основа життя та розвитку суспільства.
Ефективність виробництва, її сутність, економічні та соціальні показники.
Економічні та неекономічні блага. Товар як фундаментальна категорія
товарного виробництва. Властивості та суперечності товару.
Вартість товару, еволюція основних теорій вартості. Закон вартості, його
сутність, функції та еволюція. Гроші як субстанціональна категорія ринкового
господарства. Концепції виникнення та суті грошей. Функції грошей та їх
еволюція. Грошовий обіг та його закони. Грошова маса, її структура та
агреговані показники. Рівновага грошової та товарної мас. Грошова система, її
основні елементи та типи. Еволюція грошових систем. Види та природа
сучасних грошей. Створення грошової системи в Україні. Суть, причини та
види інфляції. Соціально-економічні наслідки інфляції. Антиінфляційна
політика держави.
Попит і пропозиція як елементи ринку. Закон попиту та пропозиції.
Еластичність попиту і пропозиції. Сучасний ринок, його сутність, типи, види і
структура. Інфраструктура ринку. Сучасні національні моделі ринкової
економіки.
Сутність конкуренції як економічної категорії. Економічний закон
конкуренції. Види економічної конкуренції. Внутрішньогалузева і міжгалузева
конкуренція. Досконала і недосконала конкуренція. Характерні риси ринку
досконалої конкуренції. Досконало конкурентна фірма та умови її
функціонування. Монополія: сутність, причини виникнення та основні види.
Реалізація та утримання монопольної влади. Економічні наслідки та соціальна
ціна монополії. Антимонопольна політика держави.
Сутність капіталу як економічної категорії. Сучасні теорії капіталу.
Концепції витрат виробництва. Види витрат виробництва та особливості їх
динаміки. Прибуток на капітал і фактори, що його визначають. Кругооборот
підприємницького капіталу та його стадії. Функціональні форми
підприємницького капіталу. Оборот капіталу. Фізичний та моральний знос
основного капіталу. Амортизація та відтворення основного капіталу. Теорії
амортизації.
Виникнення сфери обігу в процесі еволюції товарно-грошових відносин.
Сутність, функції та місце сфери обігу у ринковій економіці. Внутрішня
торгівля.

Позичковий капітал і позичковий процент. Генезис позичкового капіталу.
Позичковий капітал як відокремлена частина грошових функціональних форм
промислового і торговельного капіталу.
Сутність доходу як економічної категорії. Види та джерела формування
доходів. Сутність та механізм розподілу доходів. Заробітна плата: її сутність та
економічні основи. Теорії заробітної плати: дискусійні проблеми. Сучасні
форми і системи заробітної плати. Номінальна та реальна заробітна плата.
Зайнятість, її суть і форми. Неповна зайнятість та рівень безробіття.
Причини та форми безробіття. Закон Оукена. Роль держави у забезпеченні
соціального захисту населення, регулюванні зайнятості та відтворенні робочої
сили, особливо в умовах сучасної фінансової економічної кризи.
Суть і функції фінансів у ринковій економіці. Фінанси в системі
економічних відносин та їх функції. Суб’єкти і види фінансових відносин.
Фінансова система. Фінанси підприємства. Фінанси домашнього господарства.
Загальнодержавні фінанси. Державний бюджет. Сутність і структура
державного бюджету. Джерела покриття бюджетного дефіциту. Державний
борг. Сутність і структура податків. Крива Лаффера. Податкова система
України.
Кредит як форма руху позичкового капіталу. Кредитна система. Суть та
функції кредиту. Банківська система як інфраструктурний елемент ринкової
економіки. Структура банківської системи та її еволюція. Банки, їх види та
функції.
Акціонерно-корпоративний капітал. Цінні папери акціонерних товариств.
Акції. Облігації. Ринок цінних паперів. Фондова біржа.
Аграрні відносини, їх зміст та особливості. Суб’єкти аграрних відносин.
Земля як фактор виробництва.
Сутність державного регулювання економіки. Економічна роль держави.
Державний сектор та державне підприємництво як спосіб реалізації
економічних функцій держави.
Циклічність як загальна закономірність динаміки ринкової економіки.
Основні риси економічного циклу. Державне антициклічне регулювання
економіки в сучасних умовах. Економічне зростання: сутність, типи і фактори.
Основні моделі економічного зростання: кейнсіанська, неокласична. Сучасні
проблеми економічного зростання вітчизняної економіки. Стале економічне
зростання.
Сутність, етапи становлення та основні риси світового господарства.
Сучасна структура світового господарства. Міжнародний поділ праці та
інтернаціоналізація економіки як основа формування світового господарства.
Міжнародна економічна інтеграція та сучасні форми міжнародних економічних
відносин. Сучасна глобалізація світогосподарських зв’язків.

Розділ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ
ГОСПОДАРСТВОМ
Сутність національної економіки: загальне та особливе. Поняття
національного ринку. Оцінка стану національної економіки. Система
національних рахунків. Характеристика основних національних рахунків .
ВВП. Потенціал розвитку національної економіки, його показники.
Цілі державного управління економікою. Ієрархія цілей. Стратегічні,
тактичні й оперативні цілі. Сутність соціально-економічної стратегії.
Системний підхід у соціально-економічній політиці. Синергетичний ефект.
Сутність стратегії соціально-економічного розвитку. Державні пріоритети.
Концепція соціально-економічної політики. Соціально орієнтована ринкова
економіка. Роль прогнозів і програм в обґрунтуванні стратегії соціальноекономічного розвитку країни. Інноваційно-інвестиційна модель розвитку
економіки України.
Сутність та обмеження державного регулювання економіки. Об’єкти та
суб’єкти державного регулювання економіки. Функції державного регулювання
економіки. Методи державного регулювання економіки. Прямі та непрямі
методи. Інструменти державного регулювання економіки. Публічні закупівлі як
інструмент державного впливу на економіку. Роль бюджету та податків у
регулюванні економіки. Грошово-кредитне регулювання економіки.
Економічне зростання та економічний розвиток. Сутність та показники
економічного розвитку. Теорія циклічності. Система показників кількісних змін
економічного розвитку. Показники якісних змін економічного розвитку: індекс
конкурентоспроможності, індекс соціального розвитку, індекс розвитку
людського потенціалу та ін.
Сутність та види структурних пропорцій в економіці. Основні
макроекономічні показники структурних пропорцій в економіці: розрахунки та
аналіз їх динаміки. Структура національної економіки за видами економічної
діяльності. Сучасний стан структури економіки України. Стратегія структурних
змін в економіці України. Цілі і методи галузевої політики держави.
Сутність та механізми саморегулювання ринкової економіки.
Співвідношення стихійного і свідомого в регулюванні ринкової економіки.
Єдність і особливості основних ринків – праці, товарів, капіталу, послуг.
Специфіка, їх ролі у регулюванні національної економіки.
Сфера товарного обігу. Особливості споживчого ринку. Місце торгівлі і
сфери послуг у структурі національної економіки. Проблема державного
управління внутрішньою торгівлею і сферою послуг в Україні. Особливості
державного регулювання торговельної діяльності. Ліцензування та
патентування у сфері внутрішньої торгівлі та послуг.
Конкурентна політика в Україні. Специфіка антимонопольної політики і
державного регулювання природних монополій. Цінове регулювання діяльності
монополій. Аналіз і оцінка стану конкуренції на товарних ринках. Показники
концентрації та ринкової влади фірми. Структурна та поведінкова концепції як
теоретична база антимонопольного регулювання. Роль держави у формуванні

ефективної інфраструктури ринку і зниженні трансакційних витрат. Державна
підтримка розвитку малого бізнесу як форма підтримки конкуренції.
Особливості конкуренції на різних типах ринків. Класифікація ринків за рівнем
конкуренції. Методологічні засади аналізу конкуренції на товарних ринках.
Оцінка ефективності різних напрямків конкурентного регулювання.
Сутність та механізм державних закупівель. Державна допомога.
Державна підтримка розвитку малого бізнесу в Україні.
Соціально-економічні передумови децентралізації. Роль місцевих органів
влади в управлінні економікою.
Теоретичний та управлінський аспекти прогнозування. Функції
соціально-економічного прогнозування. Принципи соціально економічного
прогнозування: наукової обґрунтованості, адекватності, альтернативності,
системності, цілеспрямованості.
Зміст державного прогнозування економічного і соціального розвитку
України. Основні макроекономічні параметри економічного і соціального
розвитку України на коротко- і середньостроковий періоди. Прогнозування
ВВП в системі національних рахунків. Розрахунки динаміки реального ВВП.
Прогнозування реального ВВП за категоріями доходів. Прогнозування
реального ВВП за категоріями використання.
Фінансова система та фінансова політика держави. Економічна роль
бюджетних відносин як основа фінансової бази державного регулювання.
Критерії оцінки ефективності бюджетної політики. Державна політика в
області податків, трансфертів і перерозподілу доходів. Еластичність та
динамічність податків.
Регулювання доходів населення. Показники динаміки і рівня доходів.
Методи оцінки диференціації доходів.
Зміст, структура і елементи кредитної системи. Кредитно-грошова
політика в умовах глобальної економіки. Взаємодія кредитно-грошової і
фіскальної політики.
Поняття і види інвестицій. Інвестиції і економічне зростання.
Мікроекономічні джерела інвестицій. Інвестиції у короткостроковому і
довгостроковому періодах. Показники економічної ефективності інвестицій:
матеріально-технічні, монетарні, екологічні. Державна інноваційна політика,
визначення пріоритетів. Мета та функції інновацій.
Роль держави у становленні ефективного підприємницького середовища.
Політика дерегуляції. Інституційні перетворення як передумова становлення та
розвитку вітчизняного бізнесу. Нормативно-правова база та механізми
регуляторної політики держави. Проблеми детінізації підприємницької
діяльності.
Сутність зовнішньоекономічної політики держави. Механізм державного
регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Основні форми, методи та
інструменти впливу держави на функціонування зовнішньоекономічного
сектора. Мито. Митні тарифи. Нетарифне регулювання. Конкурентні переваги
економіки. Платіжний баланс як інструмент державного регулювання.
Торговельний баланс. Регулювання зовнішнього боргу. Валютне регулювання.

Розділ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Характеристика
підприємства
як
суб’єкта
господарювання.
Методологічні засади структурування видів підприємств в сучасній
економічній системі. Принципи та напрями державного регулювання
економічної діяльності підприємств. Зовнішнє економічне середовище
функціонування підприємств. Методичні підходи до структурування
зовнішнього середовища підприємства в процесі економічного управління.
Економічна природа підприємницької діяльності, характеристика її видів.
Сутність та зміст операційної діяльності підприємства. Сутність виробничого
процесу підприємства, основні типи його організації. Сутність та зміст
інвестиційної діяльності підприємства, її особливості. Сутність та зміст
фінансової діяльності підприємства. Сутність та зміст інноваційної діяльності
підприємства. Основні форми та види інновацій у сфері економіки
підприємства. Сутність та форми конкуренції в економічній діяльності
суб’єктів господарювання. Методичні підходи до визначення конкурентного
статусу підприємства.
Сутність, принципи та основні системи планування господарської
діяльності підприємства. Роль планування у забезпеченні цілеспрямованої
ефективної діяльності. Методологічні підходи до розробки економічної
стратегії підприємства. Основні напрями і показники економічного розвитку
підприємства у стратегічному періоді. Особливості розробки інвестиційної
стратегії підприємства. Основні напрями і показники стратегічного розвитку
інвестиційної діяльності підприємства. Особливості розробки фінансової
стратегії підприємства. Основні напрями і показники стратегічного розвитку
фінансової діяльності підприємства.
Методичний інструментарій здійснення стратегічного аналізу факторів
зовнішнього економічного середовища підприємства. Методичні засади
побудови матриць оцінки стратегічного потенціалу підприємства та їх роль для
вибору пріоритетних напрямів його економічного розвитку. Види стратегічних
цілей економічного розвитку підприємства та методичний інструментарій їх
розробки. Побудова стратегічної карти цілей підприємства в режимі реального
часу. Методологічні засади здійснення поточного планування господарської
діяльності підприємства.
Види поточних планів розвитку підприємства та їх взаємозв’язок.
Методологічні засади здійснення оперативного планування господарської
діяльності підприємства. Поняття бюджетування діяльності підприємства. Види
бюджетів по окремих напрямах господарської діяльності підприємства та їх
взаємозв’язок. Методичний інструментарій планування обсягу виробництва і
реалізації продукції підприємства. Визначення критичних обсягів основної
операційної діяльності підприємства. Фінансова структура підприємства,
особливості її формування та впровадження.
Економічна сутність та класифікація активів підприємства. Методологічні
основи управління активами підприємства. Економічна сутність та особливості
функціонування необоротних активів підприємства. Знос та амортизація

операційних необоротних активів підприємства. Методичний інструментарій
планування розвитку окремих видів необоротних активів. Методологічні засади
та методичний інструментарій оцінки стану, руху та ефективності
використання операційних необоротних активів підприємства. Методологічні
основи управління оборотними активами підприємства. Виробничий,
операційний та фінансовий цикли підприємства: сутність та основні підходи до
управління. Принципи планування матеріально-технічного забезпечення
підприємства. Поняття оптимальної партії постачання, критерії та моделі її
визначення. Методичний інструментарій визначення планової потреби в
товарних запасах підприємства. Види економічного контролю за станом
запасів. Сутність та види поточної дебіторської заборгованості підприємства.
Підходи до формування кредитної політики підприємства. Сутність та
класифікація грошових активів підприємства. Методичний інструментарій
планування потреби у грошових активах підприємства.
Сутність та класифікація капіталу підприємства, методологічні засади
управління капіталом. Сутність, класифікація, джерела формування власного
капіталу підприємства. Методологічні засади та методичний інструментарій
обґрунтування необхідного обсягу залучення підприємством власних
фінансових ресурсів. Сутність дивідендної політики та фактори, що
обумовлюють вибір її типу. Показники оцінки ефективності дивідендної
політики. Методичні підходи до обґрунтування амортизаційної політики
підприємства.
Методичний
інструментарій
обґрунтування
потреби
підприємства у позиковому капіталі та оптимізації джерел його залучення.
Поняття вартості капіталу підприємства та методичний інструментарій оцінки
середньозваженої вартості капіталу. Структура капіталу підприємства та
методичний інструментарій її оптимізації. Фактори, що впливають на
формування структури капіталу.
Методологічні засади управління поточними витратами підприємства.
Система основних факторів, що впливають на обсяг поточних витрат.
Методичний інструментарій планування поточних витрат підприємства.
Поняття та об’єкти калькулювання собівартості продукції підприємства.
Методичний
інструментарій
калькулювання
собівартості
продукції
підприємства.
Поняття та види фінансових результатів діяльності підприємства. Місце
прибутку у системі фінансових результатів. Методичний інструментарій
планування прибутку підприємства. Методологічні підходи до розробки
податкової політики підприємства. Основні показники оцінки ефективності
податкової політики підприємства.
Економічна сутність і класифікація інвестицій підприємства.
Методологічні засади та методичний інструментарій оцінювання ефективності
реальних інвестицій підприємства. Методологічні засади та методичний
інструментарій оцінювання інвестиційних якостей окремих фінансових
інструментів інвестування. Сутність сучасної портфельної теорії та методичний
інструментарій оптимізації портфелю фінансових інвестицій підприємства.

Сутність та класифікація грошових потоків підприємства. Задачі
управління грошовими потоками, методи ідентифікації обсягу та структури
грошових потоків. Напрями та методи оптимізації грошових потоків
підприємства.
Сутність та класифікація економічних ризиків підприємства.
Методологічні підходи до управління економічними ризиками. Методичний
інструментарій оцінки рівня окремих видів ризиків підприємства.
Методологічні засади та методичний інструментарій нейтралізації окремих
видів ризиків підприємства.
Сутність та методичний інструментарій оцінки рівня економічної безпеки
підприємства за її складовими елементами. Основні принципи та підходи до
побудови системи антикризового управління підприємством. Методичний
інструментарій діагностики кризового стану підприємства. Концептуальні
положення оцінки потенціалу виживання підприємства. Фінансово-економічні
аспекти обґрунтування антикризової програми підприємства.
Сучасні концепції контролінгу та економічний механізм його
впровадження в управління економічною діяльністю підприємства.
Розділ 4. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Постановка задачі математичного програмування. Методи розв’язування
задач лінійного програмування. Розв’язування задач лінійного програмування з
допомогою пакетів прикладних програм. Двоїстість у задачах лінійного
програмування: правила побудови двоїстих задач та їх основні класи.
Економіко-математичний аналіз оптимальних розрахунків. Постановка
транспортної задачі та її математична модель. Економічні задачі, що зводяться
до задач транспортного типу.
Методи розв’язування задач цілочислового лінійного програмування.
Прикладні моделі задач цілочислового лінійного програмування. Основні види
задач нелінійного програмування. Методи розв’язування задач динамічного
програмування. Прикладні моделі динамічного програмування. Основні
поняття теорії ігор. Оптимальний розв’язок в іграх двох осіб з нульовою сумою.
Модель оптимізації виробничої програми підприємства. Випадкові величини та
їх числові характеристики.
Статистичні гіпотези. Перевірка статистичних гіпотез. Основні поняття та
особливості імітаційного моделювання. Метод Монте-Карло та перевірка
статистичних гіпотез. Нейронні мережі як інструмент імітаційного
моделювання.
Невизначеність і ризик. Класифікація ризику. Кількісний аналіз ризику.
Управління ризиком. Ризик в абсолютному виразі. Ризик у відносному виразі.
Кількісний аналіз прийняття рішень методом дерева цілей. Оптимізація
структури портфеля цінних паперів і оцінка ризику. Прийняття рішень в
умовах невизначеності. Критерії прийняття індивідуальних рішень.

Економетрія та її зв’язок із економіко-математичними методами.
Програмні продукти економетричного аналізу. Модель парної лінійної регресії.
Метод найменших квадратів. Коефіцієнти кореляції та детермінації. Нелінійна
регресія. Багатофакторна регресія та її оціночні характеристики. Оцінка якості
економетричних моделей. Економетричний аналіз часових рядів: Аналіз і
прогнозування тренду; Кореляційний аналіз; Спектральний аналіз;
Згладжування та фільтрація; Фур’є-моделі. Загальна характеристика моделей із
лаговими змінними. Непрямий метод найменших квадратів. Методи кодування
економічної інформації.
Організаційно-економічна модель економічного об’єкта. Структура та
склад інформаційних систем. Загальна характеристика програмного
забезпечення інформаційних систем. Загальна характеристика інформаційного
забезпечення інформаційних систем. Системи управління базами даних, їх
призначення. Моделі сховищ даних. Корпоративні інформаційні системи.
Засоби створення Web-документів. Моделі векторної оптимізації. Процедури
групового вибору рішень. Суть і компоненти систем підтримки прийняття
рішень (СППР). Експертні системи, їх класифікація та етапи розробки.
Застосування інтелектуальних систем в економіці
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ
Вступні випробування передбачають оцінювання обсягу знань з
економіки, системності мислення абітурієнта та його вміння логічно,
послідовно та аргументовано викладати свої думки.
Оцінювання знань вступника до аспірантури відбувається за
п’ятибальною системою.
Оцінка «Відмінно» виставляється за умови, що абітурієнт на
запропоновані йому питання надав правильні відповіді; продемонстрував
ґрунтовні та системні теоретичні знання; може використовувати їх для
виконання завдань практичного характеру; аргументовано обстоює власну
думку та наводить приклади для більшої повноти відповіді.
Оцінка «Добре» виставляється абітурієнту, який володіє необхідними
знаннями з висвітлюваних питань, вміє робити висновки, однак припускається
окремих несуттєвих помилок у формулюванні окремих понять і категорій.
Відповідь в цілому правильна, логічна, обґрунтована, проте їй бракує власних
суджень абітурієнта.
Оцінка «Задовільно» виставляється, якщо абітурієнт відповідає невірно
або не дає відповіді на одне з питань екзаменаційного білету; або ж дає на всі
питання недостатньо обґрунтовані та неповні відповіді; припускається
помилок; спрощено викладає матеріал; потребує допомоги для наведення
прикладів.
Оцінка «Незадовільно» виставляється абітурієнту, котрий дає
фрагментарні або неправильні відповіді на два чи три питання екзаменаційного
білету; припускається істотних помилок; демонструє поверхневі знання та

слабке розуміння предмету обговорення; непослідовно викладає матеріал, не
наводить прикладів та невміло робить висновки та узагальнення.
Вступні випробування для здобуття ступеня доктора філософії в галузі
соціальних та поведінкових наук за спеціальністю 051 «Економіка»
складаються з:
- вступного іспиту зі спеціальності,
- вступного іспиту з іноземної мови.
Ваговий коефіцієнт вступного іспиту зі спеціальності складає 0,5; з
іноземної мови – 0,4. Середній бал диплому магістра (спеціаліста)
зараховується з ваговим коефіцієнтом 0,1.
Незадовільна оцінка з будь-якого вступного іспиту є підставою
для відмови в допуску до подальших вступних випробувань. Перескладання
вступних випробувань не дозволяється.
За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури
Приймальна комісія ухвалює рішення щодо кожного вступника на основі
конкурсної системи.
ПОРЯДОК ПОДАННЯ АПЕЛЯЦІЇ
Апеляції на результати вступних випробувань розглядає Апеляційна
комісія Білоцерківського національного аграрного університету, склад та
порядок роботи якої затверджуються наказом ректора університету.
Апеляція вступника до аспірантури щодо екзаменаційної оцінки,
отриманої ним на вступному іспиті до аспірантури, подається в письмовому
вигляді особисто вступником до Апеляційної комісії Білоцерківського
національного аграрного університету в день оголошення екзаменаційної
оцінки та розглядається Апеляційною комісією Білоцерківського національного
аграрного університету у присутності вступника.
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