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ВСТУП 

Фаховий іспит на навчання для здобуття наукового ступеня доктор 

філософії спеціальності 051 “Економіка” проводиться для тих вступників, які 

здобули вищу освіту магістра (спеціаліста) у галузях знань 05 “Соціальні та 

поведінкові науки” та 07 – “Управління та адміністрування”. 

Проведення фахового іспиту має виявити достатність рівня вступника в 

області напряму підготовки обраної для вступу спеціальності.  

Фаховий іспит зі спеціальності проводиться у формі письмового 

екзамену. До екзаменаційного білету фахового іспиту  включаються тестові 

завдання. Завдання до екзаменаційного білету фахового іспиту формується на 

основі питань з наступних розділів: 

- Глобальна економіка; 

- Управління проектами; 

- Інформаційні системи та технології; 

- Інформаційний бізнес. 

Тривалість комплексного фахового випробування – 90 хвилин. 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДО ФАХОВОГО ІСПИТУ  

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 051 ЕКОНОМІКА 

 

I. Глобальна економіка 

1. Часові межі феномену глобалізації. 

2. Сучасна методологія глобалістики. 

3. Школи і міждисциплінарний статус глобалістики. 

4. Становлення глобальної економіки. 

5. Цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів. 

6. Суперечності і дуалізм сучасного етапу глобалізації. 

7. Парадоксальна природа глобальних трансформацій. 

8. Альтерглобалізм та його форми. 

9. Глобальна економіка як прогностична реальність. 

10. Регулятивні механізми глобальної економіки. 



 

11. Міжнародні стратегії глобалізації. 

12. Конкурентна стратегія розвитку України в умовах глобалізації. 

 

II. Управління проектами 

1. Основні поняття і визначення управління проектами 

2. Життєвий цикл проекту 

3. Вибір варіанту проекту 

4. Організація проекту 

5. Процедури проекту 

6. Планування проекту 

7. Управління проектом 

8. Організація проектної команди 

9. Управління фінансами проекту 

10. Закриття проекту 

11. Програмне забезпечення підтримки управління проектами 

12. Елементи бізнес-планування у проектах 

 

III. Інформаційні системи та технології 

 1 Основні поняття інформаційних систем і технологій управління 

організаціями 

 2. Загальні підходи до використання інформаційних систем управління на 

підприємстві 

 3. Корпоративні інформаційні системи в управлінні організаціями 

 4. Сучасні аналітичні технології 

 5. Інформаційні системи і технології стратегічного управління 

 6. Інформаційні системи і технології управління проектами 

 7. Інформаційні системи і технології управління якістю 

 8. Принципи інформаційного менеджменту 

9. Офісні системи та електронний документообіг 

10. Захист інформації на підприємстві 

 



 

ІV. Інформаційний бізнес 

 1. Інформаційна галузь економіки. 

 2. Інформаційне суспільство. 

 3. Принципи інформаційного бізнесу 

 4. Поняття та основні закони інформаційного виробництва. 

 5. Бізнес-планування в інформаційному бізнесі. 

 6. Особливості ціноутворення інформаційних продуктів. 

 7. Організація і економіка інформаційно-обчислювальної фірми. 

 8. Нормування праці на підприємствах інформаційної галузі. 

 9. Технології та організаційні особливості функціонування провайдерських 

фірм. 

 10. Віртуальні підприємства. 

 11. Франчайзинг в інформаційному бізнесі. 

 12. Венчурний бізнес в інформаційній сфері. 

 13. Юридичні проблеми та особливості інформаційного бізнесу. 

 14. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг . 

 15. Критерії оцінювання ефективності діяльності та вартості фірм 

інформаційного бізнесу. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

 

1. Максимальна кількість балів, що іх можна набрати за тест становить 100. 

2. Загальна кількість питань тесту – 20. 

3. Кількість питань з окремих дисциплін представлена в загальній кількості 

питань тесту приблизно пропорційними частками. 

4. Максимальна кількість балів, що їх можна набрати за правильну та повну 

відповідь на одне окреме питання тесту – 5.  

5. Якщо відповідь на питання тесту передбачає вибір кількох відповідей з 

переліку, максимальний бал за питання нараховується за умови вибору 

всіх передбачених варіантів. В разі наявності похибок нараховуються 



 

штрафні бали, що потім віднімаються від загальної кількості балів. 

Нарахування балів за відповідь ведеться за формулою: 

      S = 5 / N * N1,  

де  S – кількість балів за питання тесту; N – кількість варіантів вибору в 

межах питання; N1 – кількість правильних відповідей. Округлення 

ведеться до найближчого цілого  

6. Нарахування штрафних балів за відповідь ведеться за аналогічною 

формулою: 

F = 5 / N * N2, 

де  S –  кількість балів за питання тесту; N – кількість варіантів вибору в 

межах питання; N2 – кількість неправильних відповідей. Округлення 

також ведеться до найближчого цілого.    

7. Здобувачі можуть брати участь у конкурсі на зарахування, якщо 

підсумкова кількість балів не менша, ніж 60 балів. 
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