


Вступ 

 

Згідно існуючих правил прийому рішення про допуск осіб, які подали 

заяви, до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься 

приймальною комісією університету за результатами поданих опублікованих 

наукових праць з обраної ними наукової спеціальності, документів про 

закінчення вищого навчального закладу з урахуванням письмового висновку 

передбачуваного наукового керівника, про, що вступник до аспірантури 

повідомляється у тижневий термін. 

Всі вступники до аспірантури складають вступний іспит в обсязі 

програм навчання в вищих навчальних закладах для спеціаліста або магістра 

за спеціальністю  у тому вигляді, як вона представлена у програмі вступних 

іспитів до аспірантури за відповідною науковою спеціальністю. 

Вступник до аспірантури повинен показати: 

 глибокі та чіткі знання означень,  понять та термінів; 

 точне висловлювання  думки в усному та письмовому викладі з 

використанням відповідної символіки; 

 впевнене володіння  знаннями і навичками, вміння застосовувати їх при 

постановці конкретних задач. 

Прийом вступного іспиту до аспірантури проводиться в усній формі на 

засіданні приймальної комісії з обраної спеціальності (як правило, у кількості 

3-5 осіб) за обов’язкової присутності голови комісії. Для підготовки відповіді 

на запропоновані питання вступникові надається 1,0 година. За 

представленою роботою проводиться співбесіда. Звітні документи та 

результати вступного іспиту передаються до аспірантури університету.  

Оцінка виводиться на закритому засіданні предметної комісії, шляхом 

обговорення результатів іспиту. Знання вступника оцінюються за 4-бальною 

системою: 

"відмінно" — при наявності правильних та повних відповідей на всі 

поставлені запитання з використанням останніх наукових досягнень з 

обраної спеціальності; 

"добре" — при наявності правильних та повних відповідей на 90 % 

поставлених запитань з використанням останніх наукових досягнень з 

обраної спеціальності; 

"задовільно" — при наявності правильних та повних відповідей менш, 

ніж на 90 % поставлених запитань з використанням останніх наукових 

досягнень з обраної спеціальності; 

"незадовільно" — при відсутності правильних та повних відповідей на 

70 % поставлених запитань з обраної спеціальності. 



Питання які виносяться для підготовки до іспиту 

 

1. Акціонерні товариства, особливості їх створення та 

функціонування. 

2. Амортизація основних виробничих фондів – економічний 

зміст, механізм нарахування і використання. 

3. Аналіз фінансового стану телекомунікаційних 

підприємств, його сутність, задачі, методика проведення. 

4. Аудит телекомунікаційного підприємства. 

Взаємовідносини телекомунікаційних підприємств з фінансово-

кредитними установами. 

5. Банкрутство та ліквідація підприємств ТК. 

6. Бізнес-план телекомунікаційного підприємства, його роль, 

зміст, методика розробки. 

7. Бізнес-планування на телекомунікаційних підприємствах. 

8. Вартість і собівартість телекомунікаційних послуг, їх 

економічна сутність, функції, роль і значення. 

9. Види планування: стратегічне, тактичне планування й 

оперативно-календарне планування. 

10. Виробничий потенціал телекомунікаційного підприємства, 

його сутність,  структура та використання. 

11. Витрати на виробництво послуг ТК, їх структура та 

особливості.  

12. Власність і її вплив на  ефективність діяльності 

підприємств ТК.  

13.  Джерела фінансування інвестиційної діяльності в 

телекомунікаційних підприємствах та способи її активізації. 

14. Діагностика діяльності підприємства ТК.  

15. Економічна безпека підприємницької діяльності. 

16. Економічна сутність і методи розрахунку показників: 

матеріалоємність, енергоємність, паливоємність. 

17. Економічна сутність ціни на послуги ТК, її функції, види і 

порядок формування. 

18. Економічні важелі підвищення продуктивності праці 

телекомунікаційних підприємств, їх види, сутність і особливості 

використання. 

19. Економічні та технічні робочі місця на підприємстві, їх 

економічна сутність та методи визначення. 



20. Заробітна плата – реальна і номінальна. Економічний зміст 

та методи організації заробітної плати в телекомунікаційних 

підприємствах. 

21. Зовнішня торгівля (експорт та імпорт продукції ТК) її 

сутність, роль і значення в розвитку телекомунікаційного 

виробництва. 

22. Зовнішньоекономічна діяльність, зв’язки, товарні потоки 

суб’єктів господарювання та їх інфраструктурне забезпечення. 

23. Інвестиції, їх роль у розвитку підприємства ТК, джерела 

формування і шляхи підвищення ефективності. 

24. Інновації, інноваційний процес, інноваційна діяльність – 

сутність і визначення. 

25. Інноваційна діяльність підприємства та напрями її 

активізації. 

26. Інноваційна інфраструктура, малі інноваційні 

підприємства – специфіка і тенденції розвитку, ознаки і види. 

27. Інноваційний менеджмент телекомунікаційних 

підприємств. Інноваційний проект: поняття, основні етапи розробки і 

реалізації. 

28. Інноваційні проекти, їх  поняття, сутність та ефективність. 

29. Інтегровані корпоративні структури, їх види, значення  та 

особливості функціонування.  

30. Інтенсифікація та інтеграція виробництва. 

31. Інформатизація та комунікації в управлінні 

підприємством. 

32. Класифікація інновацій та їх специфіка. Взаємозв’язок 

розвитку інновацій, науки і техніки. 

33. Кон’юнктура ринку – сутність цієї категорії, показники та 

фактори, що на їх впливають. Умови забезпечення збалансованості 

попиту і пропозиції на послуги ТК. 

34. Конкурентоспроможність підприємства,  економічна 

сутність та напрями підвищення. 

35. Конкурентоспроможність послуг ТК та фактори її 

підвищення. 

36. Конкуренція її сутність, фактори, що на неї впливають. 

Формування конкурентного середовища.  

37. Контролювання та моніторинг діяльності підприємства. 

38. Корпоративна культура та напрями її поліпшення. 



39. Корпоративне управління: сутність, зміст та напрями 

вдосконалення. 

40. Корпоративні підприємства, їх види, місце та особливості 

функціонування. 

41. Кредитування та фінансові ресурси підприємств ТК, їх 

сутність, цільове призначення та порядок здійснення. 

42. Маркетингова діяльність підприємства. 

43. Маркетингова діяльність підприємств, її сутність, функції, 

особливості здійснення. 

44. Маркетингова діяльність, її сутність, форми організації, 

роль в управлінні виробництвом і збутом.  

45. Місце і роль неурядових організацій у лібералізації 

підприємницької діяльності. 

46. Нематеріальні активи, їх види. Класифікація та визначення 

об’єктів інтелектуальної власності. 

47. Оборотні кошти: структура, обіг, показники та шляхи 

ефективного використання. 

48. Оподаткування підприємницької діяльності. Види 

податків, їх переваги, недоліки та шляхи вдосконалення. 

49. Оренда та лізинг, їх визначення, економічна сутність та 

використання. 

50. Основні і оборотні  фонди телекомунікаційних 

підприємств, їх сутність, класифікація, структура і економічна оцінка 

використання. 

51. Основні правові положення виробничо-господарської 

/комерційної/ діяльності підприємства. 

52. Основні резерви та шляхи підвищення продуктивності 

праці телекомунікаційних підприємств. 

53. Підприємництво як соціально-економічне явище. 

Організаційно-правові та економічні форми підприємницької 

діяльності. 

54. Підприємство – як суб’єкт господарювання. 

Господарський кодекс України стосовно видів і організаційно-

правових форм підприємств.  

55. Підприємство на вітчизняних і світових ринках товарів та 

послуг. 

56. Показники, резерви і шляхи підвищення ефективності 

основних і оборотних фондів телекомунікаційних підприємств.  



57. Поняття виробничої потужності підприємства. Фактори, 

що визначають виробничу потужність та її використання. 

58. Поняття, зміст, методи визначення показників якості 

послуг ТК. 

59. Прибуток – його сутність, принципи розрахунку та роль в 

організації господарської діяльності підприємства. 

60. Принципи ціноутворення і регулювання цін на послуги 

ТК. Оптові ціни, економічні умови лібералізації цін. 

61. Продуктивність праці, її економічна сутність, методи та 

показники виміру. 

62. Промислово-виробничий персонал, його склад, структура і 

призначення. Організація підготовки та перепідготовки кадрів. 

63. Промислово-фінансові групи: їх призначення, способи 

утворення, особливості функціонування. 

64. Потенціал, основні напрями підвищення ефективності 

підприємств. 

65. Реструктуризація та санація підприємств. 

66. Ресурси телекомунікаційних підприємств, їх основні види, 

економічна оцінка та ефективність використання. 

67. Роздержавлення і приватизація телекомунікаційних 

підприємств, їх сутність, форми і способи здійснення. 

68. Собівартість продукції, її склад, облік та шляхи зниження. 

69. Спеціалізація, кооперація і комбінування виробництва: 

поняття і показники. 

70. Стандартизація, форми атестації і методи стимулювання 

підвищення якості продукції. 

71. Стратегії розвитку підприємств; їх види та обґрунтування. 

72. Технологічне оновлення підприємств з урахуванням 

загальних тенденцій НТП та інноваційного розвитку. 

73. Управління персоналом підприємства та його 

ефективність. 

74. Фінансові ресурси підприємства,  види, функції, джерела 

утворення і напрями використання. 

75. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства 

та методи їх аналізу. 

76. Форми державного правового і фінансово-економічного 

регулювання розвитку телекомунікаційних підприємств. 

77. Формування, розвиток, мотивація та використання 

персоналу підприємства. 



78. Функції та технологія  управління  на підприємствах ТК. 

79. Функції та технологія управління підприємством. 

80. Холдингові компанії, їх визначення, особливості 

створення і  функціонування. 

81. Якість і конкурентоспроможність продукції: економічна 

сутність, показники, стимули підвищення. 
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