
Напрями наукових досліджень  

здобувачів третього (освітньо-наукового)  

рівня вищої освіти – доктора філософії  

спеціальності 051 «Економіка» 

Наукова спеціальність 051 «Економіка» передбачає дослідження  таких 

наукових напрямів: 

Структура національної економіки, структурна політика та механізм її 

реалізації. 

Моделі державного регулювання національної економіки. 

Теорія та практика прогнозування та макроекономічне планування в 

системі державного управління національною економікою, окремих сфер і 

галузей. 

Регулятори і важелі антикризової політики держави. 

Особливості регулювання в державному секторі економіки. 

Організаційні форми, структура та завдання органів державного 

управління економікою. 

Економічна безпека національної економіки. 

Інвестиційний процес, державна інвестиційна політика та механізм її 

реалізації. 

Інноваційний розвиток, державна інноваційна політика, науково-

технічна політика та механізм її реалізації. 

Стратегія економічного розвитку (стратегія макроекономічного 

розвитку, стратегічне планування розвитку окремих макроекономічних 

процесів: науково-технічна політика та механізм її реалізації. 

Стратегія економічного розвитку (стратегія макроекономічного 

розвитку, стратегічне планування розвитку окремих макроекономічних 

процесів: науково-технічний прогрес, інвестиції, інновації тощо). 

Державне прогнозування соціально-економічного розвитку національної 

економіки. 

Державні програми соціально-економічного розвитку та державні 

цільові програми. 



Державне регулювання інституціональних змін в національній економіці 

роздержавлення власності та приватизація, управління державними 

корпоративними правами. 

Прогнозування та державне регулювання окремих макроекономічних 

процесів (виробництво, доходи, споживання, інвестиції, інфляція, валютний 

курс тощо). 

Прогнозування та державне регулювання довгострокового економічного 

розвитку. 

Регуляторна політика держави та механізм її реалізації. 

Антимонопольна (конкурентна) політика та механізм її реалізації. 

Економічна безпека підприємницької діяльності. 

Основні засоби (фонди) підприємства: економічна сутність, структура, 

знос, амортизація, виробнича потужність підприємства. 

Оборотні кошти: структура, кругообіг, нормування, показники та шляхи 

ефективного використання. 

Власність і її вплив на ефективність діяльності підприємства, форми та 

шляхи її реалізації на підприємствах. 

Маркетингова та логістична діяльність підприємства. 

Інвестиційна й інноваційна діяльність підприємства. 

Економічні проблеми та механізми ресурсо- та енергозбереження й 

інтенсифікації виробництва. 

Фінансово-економічні результати діяльності підприємства: 

конкурентоспроможність підприємства на внутрішньому ринку; 

реструктуризація та санація підприємства; банкрутство та ліквідація 

підприємства. 

Види планування: стратегічне, тактичне планування й оперативно-

календарне планування, бізнес-планування. 

Контролювання, моніторинг і діагностика діяльності підприємств. 

Інформації та комунікації в управлінні підприємством. 



Формування, розвиток, оцінювання, мотивація, використання, 

переміщення персоналу підприємства. 

Ефективність управління персоналом на підприємстві. 

Прогнозування перспектив технологічного оновлення підприємств з 

урахуванням загальних тенденцій науково-технічного й інноваційного 

розвитку. 

Фінансова політика держави та інструменти її реалізації. 

Фінансове прогнозування, планування і регулювання. 

Фінансове забезпечення галузей соціальної сфери. 

Державне фінансове господарство. Державний бюджет, бюджетний 

устрій і бюджетна система, бюджетний процес. Бюджетна політика держави, 

бюджетний менеджмент. 

Система доходів і видатків бюджету, їх оптимізація. Доходи і видатки 

бюджету як засіб реалізації соціально-економічної політики держави. 

Бюджетний дефіцит і система дефіцитного фінансування. 

Місцеві фінанси й місцеве оподаткування. Фіскальний (бюджетний) 

федералізм, міжбюджетні відносини. Система бюджетного і фінансового 

вирівнювання. 

Державні та недержавні фонди цільового призначення. 

Державний фінансовий контроль і аудит. 

Фінансова безпека держави, суб’єктів підприємництва та фінансових 

інститутів. 

Теорія і практика оподаткування, форми та методи оподаткування, 

податкова система і податкова політика держави. Податковий менеджмент. 

Податкове рахівництво, адміністрування податків і податковий 

контроль. 

Державний кредит і державний борг, система управління внутрішнім і 

зовнішнім державним боргом. 



Фінансовий ринок та його сегментація, інструменти та інфраструктура 

ринку цінних паперів. Портфельне інвестування. Держава на фінансовому 

ринку. 

Фондовий ринок, фондова біржа і біржові операції. 

Хеджування фінансових ризиків. Ринок похідних фінансових 

інструментів. 

Ринок фінансових послуг. 

Теоретичні й прагматичні проблеми розвитку страхування, його основні 

форми, види й галузі. 

Перестрахування на внутрішньому та зовнішніх ринках. 

Страховий ринок, закономірності та перспективи його розвитку в 

Україні, страхові послуги й особливості їх реалізації. 

Страховий маркетинг і напрями його активізації. 

Забезпечення фінансової надійності страховиків. 

Формування та функціонування ринку кредитних ресурсів, кредитна 

система. 

Іпотечне кредитування, лізинг у банківській діяльності, інвестиційна 

діяльність банків. 

Механізм банківського кредитування та його особливості в окремих 

галузях і сферах економіки. 

Механізм функціонування банківської системи, організація й управління 

діяльністю банків, маркетинг у банківських операціях. 


