
Minicrepcrso ocsiru i nayrn Yrpaiuvr

Aormrp I<TfrTHATIToHAJTbWyHTBEICLITET EKoHOMIKI4 I TOPTIBJII

IMEHI NNdr'/JTNA TYf AH-EAPAHOB CbKOf O

3ATBEPpKVIO:

AogHVET
: E. 9epHera

unn2022 p.

TIPOIPAMA
eaxonoro BcryrrHoro Brrrpo6ynanuq si cneqia.nrnocri 051 <<Erconouirca>>

AJIfl BcryIIy Ha HaBqaHHf AJIfl sgo6yrrr ocnirnro-HaypoBoro cryIIeHfl

AoKropa Qi.rrocoQii s 2022 Poqi

flporparry 3arBepAlKeHo Ha gaciAanHi ra$e4pu

eroHolrrinu ra uixuapoAHI4x eronoN'ti'IHlax

siAHocruI
flpororol ni4 <<24>> ciqss 2022 p. No 8

CxeaneHo
na gaciAanHi flpnfirvraluroi ron'ricii IoHHVET,
flpororcon sit <<27>> ci'rHf 2022 p. Nl 2

3areep4xeno
B.reHoIo paAoro,{onHVET,
flpororon ni4 <<27>> ci'rHfl 2022 p. l'{b 7

Kpunnfi Pir - 2022



1 

Розробники: 
Бочарова Ю.Г., д.е.н., доцент 
Проданова Л.В., д.е.н., доцент 
Фоміна О.О., к.е.н., доцент 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Загальні положення 
Вимоги до навичок та вмінь з економіки 
Структура та зміст вступного випробування 
Форми контролю та критерії оцінювання 
Список рекомендованої літератури 
 
 
 
 
 
 
 



2 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Програма вступного випробування до вступу в аспірантуру зі спеціальності 
051 «Економіка» відображає загальне коло кваліфікаційних вимог до теоретичних та 
практичних знань претендентів для вступу до аспірантури, а також компетентної 
здатності здійснення наукових досліджень, якими повинен володіти фахівець зі 
спеціальності 051 «Економіка». 

Метою складання вступного випробування є перевірка й оцінювання 
фундаментальних знань вступників із функціонування економічних систем різних 
типів, їх еволюційного розвитку, механізму управління економікою на мікро- та 
макрорівнях, а також форм, методів й економічних важелів регулювання економічних 
процесів та встановлення їхньої достатності для проведення наукових досліджень з 
обраної галузі науки. 

Основу цієї програми склали ключові положення таких дисциплін: «Політична 
економія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Історія економіки та економічної 
думки», «Сучасні економічні теорії» та ін. 

На основі даної програми складається перелік питань вступного випробування 
й формуються екзаменаційні білети. 

 
ІІ. ВИМОГИ ДО НАВИЧОК ТА ВМІНЬ З ЕКОНОМІКИ 

Основні компетентності, якими повинен володіти вступник до аспірантури за 
спеціальністю 051 «Економіка»: 
№ Компетентність 
1 2 

Загальні (generic competences, transferable skills) 
1. Гнучкість та системність мислення. Набуття способу мислення, який дає можливість 

зрозуміти і розв’язати проблеми і задачі, зберігаючи при цьому критичне відношення до 
усталених наукових концепцій. Здатність до цілісного відображення досліджуваного об’єкта з 
позиції досягнення поставлених цілей дослідження на підставі знань, досвіду, інтуїції і 
передбачення; до застосування методів і прийомів системного та синергетичного підходів. 

2. Здатність до самовдосконалення. Мати мотивацію та розуміти необхідність навчання 
протягом всього життя, володіти досвідом самостійного одержання знань і підвищення 
кваліфікації.  

3. Експертні та популяризаційні навички. Вміння визначати значущі комплексні 
соціально-економічні проблеми в професійній, дослідно-інноваційній та педагогічній діяльності. 
Здатність представляти результати своєї роботи у вигляді звітів, статей, рефератів, 
використовуючи сучасні засоби презентації, у тому числі для не фахівців. 

4. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо. Розуміння складних 
сучасних соціально-економічних проблем з метою адекватної роботи за майбутніми професіями. 
Володіти цінностями, необхідними для того, щоб жити в умовах демократичного суспільства, 
бути його відповідальним громадянином, уміти адаптуватися до змін, сприяти соціальній 
згуртованості. 

Предметно-спеціальні (subject specific competences) 
1. Глибокі знання та розуміння. Здатність до розуміння механізмів дії та механізмів 

використання економічних законів суспільного життя. Знання сучасних проблем, тенденцій та 
ризиків господарської діяльності на макро- та мікроекономічних рівнях; загальнонаукових і 
спеціальних методів аналізу соціально-економічних явищ і процесів. 

2. Навички оцінювання, надання пропозицій. Здатність до організації фундаментального, 
науково-практичного аналізу соціально-економічних процесів, визначення критеріїв  
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1 2 
 проведення оцінок, обґрунтування висновків та рекомендацій щодо реалізації тактики та 

стратегії економічного розвитку підприємств, галузей і сфер, країни. Уміння перевести 
одержувані знання в інноваційні технології, перетворюючи нові знання в конкретні пропозиції, 
демонструючи творчість у застосуванні одержаних знань, досвіду і методів. 

3. Моделювання. Здатність будувати відповідні моделі соціально-економічних явищ, 
досліджувати їх для отримання нових висновків та поглиблення розуміння економіки та 
суспільства. 

4. Розв’язання проблем. Здатність формулювати, аналізувати та синтезувати рішення наукових 
проблем на абстрактному рівні шляхом декомпозиції їх на складові, які можна дослідити окремо 
в їх більш та менш важливих практичних аспектах. Творчо підходити до складних, суперечливих 
проблем сучасної соціально-економічної дійсності та формувати власні оцінки, позиції щодо 
ставлення до минулого, сучасного і майбутнього України. 

5. Комунікаційні навички. Здатність комунікувати з колегами з даної області щодо наукових 
досягнень, як на загальному рівні, так і на рівні спеціалістів, здатність робити усні та письмові 
звіти, обговорювати наукові теми рідною та англійською мовами. 

6. Управлінські навички. Здатність ефективно використовувати на практиці різні теорії в 
управлінні економічною діяльністю та в області ділового адміністрування. 

7. Дослідницькі навички. Здатність формулювати нові гіпотези та наукові задачі в області 
економіки, вибирати належні напрями і відповідні методи. 

8. Викладацькі навички. Здатність аналізувати шляхи, якими викладацькі навички 
використовуються на практиці, ефективно застосовуючи основні педагогічні концепції. 

 

ІІІ. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Структура вступного випробування 
 
Екзаменаційний білет включає три питання, які характеризують загальні засади 

суспільного виробництва та закономірності його розвитку,  особливості економічних 
відносин на макро- та мікроекономічному рівнях, закономірностей функціонування 
національної економіки, особливості сучасних соціально-економічних систем. 

Перше питання екзаменаційного білета формується зі списку питань, 
представлених у розділі 1 «Загальні засади суспільного виробництва та закономірності 
його розвитку». Друге питання екзаменаційного білета формується зі списку питань, 
представлених  у  розділі  2  «Мікроекономіка. Економічна поведінка виробників» або у 
розділі 3 «Макроекономіка. Закономірності функціонування національної економіки». 
Третє питання екзаменаційного білета формується зі списку питань, представлених у 
розділі 4 «Основні сучасні соціально-економічні системи та їх еволюція. Світове 
господарство» або у розділі 5 «Економічна історія та історія економічної думки». 

 
Зміст вступного вступного випробування 

 
Розділ 1. Загальні засади суспільного виробництва та закономірності його 

розвитку 
1. Зародження і розвиток економічної теорії. Основні напрями, школи і течії в 

економічній теорії. 
2. Об'єкт і предмет економічної теорії. Економічна теорія та її основні складові: 

політична економія і економікс; мікроекономіка і макроекономіка. 
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3. Категорії, закони і принципи економічної теорії. Система економічних законів. 
Позитивна і нормативна економічна теорія. 

4. Теоретико-методологічні засади аналізу суспільного виробництва. Всезагальні 
методи пізнання.  

5. Функції економічної теорії як науки. Економічна теорія і обґрунтування 
економічної політики. Економічна теорія і ідеологія. Місце економічної теорії в системі 
економічних наук. 

6. Фактори виробництва та їх джерела. Виробництво і межа виробничих 
можливостей суспільства. Обмеженість і платність ресурсів. Продуктивні сили 
суспільства.  

7. Суспільний продукт. Загальні властивості продукту. Структура і форми 
суспільного продукту. 

8. Структура продуктивних сил. Показники розвитку продуктивних сил. 
Технологічний спосіб виробництва. Матеріальне і нематеріальне виробництво. Галузі 
виробництва. Підприємство. Домогосподарство. 

9. Економічні відносини та їх структура. Соціально-економічні, 
організаційно-економічні та техніко-економічні відносини. 

10. Економічна система. Діалектичний взаємозв'язок економічних відносин з 
продуктивними силами. Спосіб виробництва. 

11. Економічні відносини та економічні закони. Система економічних законів. 
Загальні теоретичні засади використання економічних законів людьми. 

12. Загальна структура економічної системи суспільства. Типи економічних 
систем. Концепції історичних етапів економічного розвитку. 

13. Суть відносин власності. Власність, привласнення і відчуження: діалектика 
взаємозв'язку. Теорії власності. Власність на засоби виробництва як суспільний спосіб 
поєднання працівника із засобами виробництва. 

14. Типи і форми власності на основні фактори виробництва. Власність на засоби 
виробництва та її вплив на суспільний устрій праці. Власність на предмети споживання. 
Інтелектуальна власність. Юридична форма власності. Теорія «пучків» прав власності. 

15. Економічний устрій суспільства та його основні сучасні види. Суспільно- 
економічна формація. 

16. Людина в системі економічних відносин. Розвиток людини - кінцева мета 
сучасного виробництва. Науково-технічний прогрес і зміна ролі людини у виробництві. 
Зміна змісту праці. 

17. Формування суспільства знань. Гуманізація виробництва як складова 
соціально-економічного прогресу. Соціальні вимоги до техніки і технології. 
Демократизація соціально-економічних відносин та їх форми прояву. Соціалізація і 
гуманізація. 

18. Проблеми економічної поведінки з позицій неоінституціоналізму. Критика 
принципу раціональності та методологічного індивідуалізму. 

19. Феномен власності: теорія прав власності. Визначення прав власності. 
Проблема специфікації (розмивання) прав власності як ядро сучасної інституціональної 
теорії. 

20. Фактор влади в економіці. Зони владного простору: організація, 
мегакорпорація, уряд, міжнародні організації, держава. Панування суб'єктів влади. 
Економічні свободи і владні дії. 
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21. Формальні і неформальні інститути. Удосконалення формальних інститутів як 
умова економічного прогресу. Еволюція неформальних інститутів. 

22. Натуральна (традиційна) форма організації виробництва. Сутність 
натурального господарства та його історичні межі. 

23. Товарна форма організації виробництва. Причини та умови виникнення 
товарного виробництва, його суть та основні ознаки. Суб'єкти і об'єкти товарних 
відносин в сучасних умовах. 

24. Товар як економічна категорія. Основні властивості товару. Теорії вартості 
товару: трудова, суб'єктивно-психологічна, неокласична. 

25. Гроші. Виникнення і розвиток грошових відносин. Суть та функції грошей. 
Альтернативні теорії грошей. 

26. Грошовий обіг та його закони. Гроші і ціна. Сталість грошового обігу. 
Грошові реформи. 

27. Еволюція грошей. Сучасна грошова система. 
28. Форми товарного виробництва: проста і розвинена: спільні риси та 

відмінності. 
29. Закон вартості, його функції та його роль у товарному виробництві. 
30. Інституціональні основи ринкової економіки. Ринкові відносини, їх суб'єкти і 

об'єкти. Визначення ринку: альтернативні теорії. 
31. Функції ринку. Умови формування і розвитку ринку. 
32. Попит і пропозиція. Ринкова рівновага. Ринкова ціна: механізм формування і 

функції. 
33. Конкуренція та її суть. Функції та форми конкуренції. Конкуренція і 

монополія. Досконала і недосконала конкуренція. Конкуренція і моделі ринків.  
34. Первісне нагромадження капіталу як передісторія капіталістичного 

суспільства. Перетворення грошей у капітал. Загальна формула руху капіталу. Капітал 
як історична економічна категорія. 

35. Капіталісти як власники капіталу. Функції капіталіста як власника і 
підприємця. Теорії капіталу. 

36. Капітал і наймана праця: особливості взаємозв'язку і взаємозалежності. 
Наймана праця. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти. 

 
Розділ 2. Мікроекономіка. Економічна поведінка виробників 

37. Підприємство як суб'єкт ринкових відносин. Основні організаційні форми 
підприємства. Підприємство як закупівельна система, товаровиробник і продавець. 

38. Підприємство і підприємництво. Суть підприємництва і умови його 
існування. Мотивація поведінки підприємця: що виробляти, як виробляти, для кого 
виробляти, який зиск мати. 

39. Фактор часу та період існування підприємства. Фактори виробництва 
підприємства. Параметри виробничої функції на підприємстві. Організація процесу 
виробництва. Закон спадної віддачі ресурсів і його використання. 

40. Продукція підприємства та її економічні форми. Сукупний, середній та 
граничний продукт. Складові вартості новоствореної продукції та їхня погалузева 
диференціація. Повна вартість товарної продукції підприємства та її структура за 
якісними ознаками. 
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41. Первісне нагромадження капіталу - вихідна умова становлення підприємства, 
підприємництва та найманої праці. 

42. Кругооборот підприємницького капіталу і його стадії. Функціональні форми 
капіталу підприємства. 

43. Оборот капіталу і вартості реалізованої продукції. Час обороту і його складові. 
Основний і оборотний капітал підприємства. 

44. Зношення основного капіталу та його види. Амортизація. Теорії амортизації. 
Проблеми оновлення основного капіталу. 

45. Оборотний капітал і його структура. Взаємозв'язок основного і оборотного 
капіталу в процесі виробництва товарів. 

46. Концепції витрат виробництва. Види витрат. Альтернативні витрати. Сукупні, 
середні та граничні витрати. Особливості динаміки постійних, змінних та середніх 
витрат при зростання виробництва. Закон зростання граничних витрат. 

47. Витрати підприємства і витрати суспільства. Витрати переливу та їх 
особливості. Трансформація вигоди переливу. 

48. Витрати виробництва у довгостроковому періоді. Загальні, граничні та середні 
витрати. Конкуренція і витрати виробництва підприємства в довгостроковому періоді. 

49. Прибуток і його суть. Теорії прибутку. Види прибутку. Підприємницький 
прибуток і чистий (економічний) прибуток. Прибуток підприємства у довгостроковому 
періоді в умовах досконалої конкуренції. Прибуток як кінцевий результат діяльності 
підприємства: функції прибутку. 

50. Витрати виробництва і ціна. Види цін. Цінові детермінанти пропонування. 
Ціна як ринковий стимул пропонування. 

51. Валовий дохід підприємства. Трактовка валового доходу. Проблеми розподілу 
валового доходу і прибутку підприємства. Податки та платежі з доходів підприємства. 

52. Економічні основи заробітної плати. Теорії заробітної плати. Вартість робочої 
сили, результати праці і заробітна плата. Зовнішні витрати і заробітна плата. Функції 
заробітної плати. 

53. Форми і системи заробітної плати. Почасова і відрядна форми заробітної 
плати. Ставка заробітної плати. Комбінована і комісійна форми заробітної плати. 

54. Сучасні системи заробітної плати. Тарифна система. Почасово-преміальна 
система. Відрядно-преміальна система. Колективні системи оплати праці. Система 
участі робітників у прибутках. Структура заробітної плати персоналу. 

55. Величина заробітної плати і закономірності її зміни. Номінальна і реальна 
заробітна плата. Мінімальна заробітна плата та її критерії. Заробітна плата і 
продуктивність праці. Вплив перерозподілу на заробітну плату. Проблеми вищої і 
нижчої межі заробітної плати. Диференціація заробітної плати: необхідність і значення. 

56. Акціонерне товариство (корпорація) і його основні риси. Види акціонерних 
товариств. Акції, їх зміст і соціально-економічне значення. Дивіденд. 

57. Внутрішні і зовнішні джерела формування акціонерного капіталу. Суть і 
форми прояву корпоративного капіталу. Реальний і фіктивний капітал. Функції 
фіктивного капіталу. Курс акцій і закономірності його руху. Ринок цінних паперів 
акціонерного товариства. Фондова біржа. 

58. Прибуток акціонерних товариств та його джерела. Розподіл прибутку 
акціонерних товариств. Особливості функцій прибутку в системі корпоративних 
підприємств. 
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59. Позичковий капітал, його необхідність і сутність. Рух позичкового капіталу і 
його форми. Позичковий процент та його джерела. Норма позичкового процента. 

60. Вплив зміни ставки процента на обсяг підприємницьких інвестицій. 
Обґрунтування інвестиційних та інноваційних рішень. 

61. Поняття поточної, або дисконтованої вартості, методика її обчислення. Ризик 
в інвестуванні та оцінка надійності вкладень. 

62. Кредит як форма руху позичкового капіталу. Форми кредиту. Комерційний і 
банківський кредит. Коротко-, середньо-, довгостроковий кредит. Банки та їх функції. 
Банки і підприємництво. Джерела банківською прибутку. 

63. Аграрне виробництво - особлива сфера вкладання капіталу і праці. Відносини 
власності у сільському господарстві. Ринкові відносини в аграрному секторі. 

64. Форми господарювання у сільському господарстві та їх особливості в окремих 
країнах. Фермерські господарства. Колективні і державні господарства. Особливості 
концентрації і централізації виробництва і капіталу у сільському господарстві. 

65. Проблеми розподілу валової і чистої доданої вартості у землеробстві. Оренда 
землі. Теорія ренти. Земельна рента: суть і форми. Неокласична теорія рентних доходів. 
Диференціальна рента. Проблеми абсолютної ренти. Монопольна рента. Земельний 
податок. 

66. Ціна на сільськогосподарську продукції. Необхідність і сутність цінового 
паритету. Державна підтримка сільського господарства. 

67. Поняття чистої монополії та її основні ознаки. Вибір монополіста ціни та 
обсягу виробництва. Правило максимізації прибутку. Рівновага підприємства- 
монополіста у довгостроковому періоді. 

68. Олігополія: конкуренція і ринок. Особливості ціноутворення на 
олігополістичному ринку за некооперативної і кооперативної поведінки. Схильність 
олігополії до контролю над ринком, цінами і виробництвом. Методи ціноутворення. 

69. Особливості монополістичної конкуренції. Диференціація виробів і 
технологічна монополія. Еластичність попиту за монополістичної конкуренції. 
Визначення оптимального обсягу виробництва та цінова політика. 

70. Антимонопольне законодавство і роль держави в контролюванні економічної 
діяльності монополій та олігополій. 

71. Ринки факторів виробництва, їх функції в економіці. Загальні проблеми 
формування цін на ресурси і попиту на них. Споживання факторів виробництва: цілі і 
обмеження. 

72. Вплив різновиду структури ринку на похідній попит на ресурси. Особливості 
поведінки підприємця-покупця на монополістичному та олігополістичному ринках 
ресурсів. 

73. Монопольний ринок товару та ринок факторів виробництва. Функції 
монопольного похідного попиту. 

74. Правило використання ресурсів. Оптимальне співвідношення ресурсів: 
правило найменших витрат і правило максимізації прибутку. 

75. Ринок землі: попит, пропозиція і ціна. Ціна землі як особливого ресурсу. 
Проблеми формування ринку землі в Україні. 

76. Пропозиція і попит на працю на конкретних ринках і заробітна плата. Модель 
чистої конкуренції. Граничні витрати підприємця від найманої праці. Обґрунтування 
рішення про наймання. Формування галузевого та ринкового попиту на працю. 
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77. Попит монополії на працю і монопольна рівновага. Монопсонічний ринок. 
Прийняття рішення про наймання на монопсонічному ринку праці. 

78. Монопольна влада продавців праці. Модель ринку праці з урахуванням 
профспілок. Контроль профспілок над пропозицією робочої сили, рівнем заробітної 
плати та продуктивності праці. 

79. Двостороння монополія і визначення реального рівня заробітної плати. 
Дискримінація на ринках робочої сили. 

 
Розділ 3. Макроекономіка. Закономірності функціонування національної 

економіки 
80. Система національних рахунків (СНР) як нормативна база 

макроекономічного рахівництва: етапи розвитку, методологічні принципи побудови, 
основні категорії. Переваги та обмеження СНР. Проблеми впровадження СНР в Україні. 
Модель міжгалузевого балансу В.Леонтьєва. 

81. Роль макроекономічних показників. Основні макроекономічні показники: 
національний обсяг виробництва, загальний рівень цін, зайнятість. Валовий внутрішній 
продукт (ВВП). Методи обчислення ВВП: виробничий, кінцевого використання, 
розподільчий. Визначення ВВП Інститутом статистики ООН. Характерні ознаки ВВП. 
Визначення кінцевої і проміжної продукції, доданої вартості. Подвійний рахунок та його 
виключення. Динаміка ВВП в Україні. 

82. СНР - система взаємопов'язаних показників. Співвідношення між основними 
показниками системи національних рахунків (СНР). Чистий національний продукт. 
Національний доход. Особистий доход. Доход кінцевого використання. 

83. Номінальний та реальний ВВП. Поточні та постійні ціни. Темп росту та темп 
приросту реального ВВП. Індекс цін га дефлятор. Інфлювання та дефлювання ВВП. 
Індекси Ласпейреса, Пааше та Фішера. Фактичний та потенційний обсяг національного 
виробництва. 

84. Статичні методи підрахунку національного доходу та національного 
продукту. 

85. ВВП та суспільний добробут. Особливості макроекономічних показників. 
Неринкові операції. Зростання вільного часу. Поліпшення якісних характеристик 
продукції. ВВП та навколишнє середовище. Тіньова економіка. Методика обчислення 
обсягів тіньової економіки. Чистий економічний добробут (NEW). 

86. Нові макроекономічні показники: індекс використання людського 
потенціалу, рівень економічної свободи, рівень глобалізації економіки. 

87. Рух і розподіл національного продукту. Функціональний розподіл доходу. 
Особистий розподіл доходу. Соціальна структура суспільства. Середній клас. Проблеми 
бідності і розшарування. Показники нерівномірності розподілу доходів у суспільстві: 
крива Лоренца, коефіцієнт Джині, децильний коефіцієнт та ін.  

88. Циклічність як загальна форма економічної динаміки. Сутність іа структура 
економічного циклу. Види економічних циклів. Ділові (середні) цикли та їх фази. 

89. Класифікація і періодичність криз. Теорії економічних криз. Великі цикли. 
Аграрні і структурні кризи. Особливості економічної кризи в Україні. 

90. Сукупний попит. Фактори сукупного попиту. Крива сукупного попиту. 
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91. Сукупне пропонування. Крива сукупного пропонування. Кейнсіанський, 
проміжний та класичний відрізки кривої сукупного пропонування. Суку попит - сукупне 
пропонування як модель економічної рівноваги. 

92. Витратні моделі економічної рівноваги. Метод «витрати - випуск». Метод 
«вилучення - ін'єкції» та його графічне відображення. Мультиплікативний вплив 
сукупних витрат на валовий внутрішній продукт. 

93. Рівноважний ВВП в умовах неповної та повної зайнятості. 
94. Зайнятість і безробіття: основні види і форми Повна зайнятість та 

виробничий потенціал і ефективність виробництва. Неповна зайнятість та рівень 
безробіття. Види безробіття. Закон Оукена та втрати економіки від безробіття. 

95. Роль сукупного ринку праці у формуванні зайнятості та відтворенні робочої 
сили. 

96. Державне регулювання зайнятості та його методи. Роль держави у 
відтворенні робочої сили. Закон зростання кваліфікації та професійної підготовки 
робочої сили. 

97. Проблеми зайнятості та відтворення робочої сили в Україні. 
98. Інфляція та її темпи. Види інфляції. Інфляція попиту та інфляція затрат. 

Дефляція та стагфляція. 
99. Держава як суб'єкт господарського механізму і макроекономічного 

регулювання. Межі ринкових відносин.  
100. Суспільні блага і послуги. Квазісуспільні блага. Суспільні витрати 

виробництва і витрати виробництва на рівні підприємства. 
101. Класична теорія макроекономічного регулювання. Основні положення 

кейнсіанської теорії державного втручання в економіку. 
102. Альтернативні теорії макроекономічного регулювання. Монетаристська 

теорія та її основні елементи. Теорія пропонування. 
103. Необхідність, сутність і функції фінансів. Державний бюджет. Податки: 

система і еволюція. Крива Лаффера. 
104. Державні витрати і сукупний попит. Мультиплікатор державних витрат і 

податків. 
105. Фіскальна політика та бюджетний дефіцит. Стимулююча фіскальна політика 

як фактор бюджетного дефіциту. Способи збалансування державного бюджету. 
Державний борг: необхідність і проблеми його покриття. 

106. Грошово-кредитне регулювання економіки. Основні інструменти грошового 
пропонування. Вплив грошово-кредитної політики на рівень національного 
виробництва. 

107. Кредитна система та механізм її дії. Рівні кредитної системи. Центральні і 
комерційні банки. 

108. Економічне зростання і економічний розвиток. Матеріальні фактори 
економічного зростання. Теорії економічного зростання. 

109. Модель економічного зростання Харрода-Домара: фактори та умови. 
110. Модель економічного зростання Солоу. Фактори економічного зростання в 

моделі Солоу в довгостроковому і короткостроковому періодах. Продуктивність праці 
як головна умова економічного зростання. 

111. Глобальні проблеми зростання економіки України. 
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Розділ 4. Основні сучасні соціально-економічні системи та їх еволюція. 
Світове господарство 

112. Суть і ознаки змішаної економічної системи. Приватний, акціонерний і 
державний сектори економіки. Структура змішаної економіки. Змішана економіка і 
соціально-економічні перетворення у постсоціалістичних країнах. 

113. Соціально-економічний прогрес та історичні перспективи економічної 
системи змішаного типу. 

114. Зміст перехідної економіки: загальне і особливе. Об'єктивні чинники 
перехідного стану. Риси і типи перехідної економіки. Локальні і глобальні перехідні 
процеси. 

115. Економічний устрій в умовах переходу до соціально-орієнтованої 
економічної системи. Формування інституційних і економічних умов переходу до нової 
системи господарювання. Суперечності перехідної економіки. 

116. Формування сучасних ринкових відносин і ринкової інфраструктури. 
Становлення державного і ринкового механізмів регулювання економіки і зайнятості.  

117. Сучасні методи державного регулювання змішаної економіки. Межі 
державного втручання і регулювання економічного відтворення. 

118. Особливості ринкової трансформації української економіки. Характеристика 
економічного устрою в Україні. 

119. Світове господарство: етапи становлення і розвитку. Структура світового 
господарства. 

120. Міжнародний поділ праці і спеціалізація. Міжнародні економічні відносини. 
121. Міжнародна торгівля та інструменти, методи та форми її регулювання. 
122. Міжнародні інвестиції. 
123. Міжнародний кредит. 
124. Платіжний баланс та макроекономічна рівновага. 
125. ІНКОТЕРМС та його значення у зовнішньоекономічній діяльності. 
126. Міжнародні розрахунки. 
127. Зовнішньоекономічний контракт: зміст, структура та особливості 

формування. 
128. Інтеграційні процеси у Європі. 
129. Інтеграція: сутність, основні етапи та ефекти. 
130. Інноваційна економіка та економіка знань. 
131. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств. 
132. Міжнародні стратегії розвитку. 
133. Національні моделі соціально-економічного розвитку. 
134. Міжнародна економічна інтеграція. Головні інтеграційні угрупування. 
135. Світогосподарські зв'язки та їх форми. Міжнародна торгівля та її економічні 

основи. 
136. Сутність і форми міжнародного руху капіталів: його масштаби і динаміка. 
137. Міжнародні валютно-фінансові відносини. Міжнародна валютна система, 

валютні ринки і валютний курс. 
138. Міжнародні валютно-фінансові організації. 
139. Глобалізація: сутність, вимірники та наслідки. 
140. Участь України у міжнародному економічному співробітництві. 
141. Основні глобальні проблеми сучасності. 
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142. Екологічна криза та форми її прояву. Паливно-енергетична і сировинна 
проблеми. 

143. Вплив глобальних проблем на економічний розвиток України. 
144. Міжнародне співробітництво в розв'язанні глобальних проблем та розвитку 

світового господарства. 
Розділ 5. Економічна історія та історія економічної думки 

145. Історія економіки та економічної думки як наука. Господарство як 
підсистема суспільства та об'єкт економічної науки. Предмет, методи та завдання курсу.  

146. Етапи та напрями розвитку історії економіки та економічної думки. 
Критерії періодизації господарського розвитку суспільства. Цивілізаційний підхід в 
дослідженні стадій господарського розвитку. 

147. Господарство та економічна думка на етапі ранніх цивілізацій (до VIII ст. до 
н.е.). Форми господарства у первісному суспільстві. Трипільська культура в давній 
історії України. 

148. Економічна думка країн Давнього Сходу, Єгипту, Месопотамії. Цивілізація 
Шумеру. Особливості її господарського розвитку. Закони Хаммурапі.  

149. Господарський розвиток в період, формування світових цивілізацій (VIII ст. 
до н.е. - XV ст. н.е.). Формування Східної і Західної цивілізацій.  

150. Економічна думка в період формування світових цивілізацій (VIII ст. до н.е. 
- XV ст. н.е.). Економічна думка античного світу. Стародавня Греція - Платон, 
Аристотель. Стародавній Рим - брати Гракхи, Варрон, Колумелла. 

151. Особливості господарського розвитку і пам'ятки суспільно-економічної 
думки доби середньовіччя. «Салічна правда». «Капітулярій про вілли». Економічні 
погляди каноністів. Хома Аквінський. 

152. Економічний розвиток і пам’ятки економічної думки Давньоруської 
держави. "Руська правда", "Повість минулих літ", "Повчання дітям" Володимира 
Мономаха. 

153. Формування передумов виникнення ринкового господарства (XVI - перша 
половина XVII ст.). Передумови формування ринкового господарства в суспільствах 
Європейської цивілізації.  

154. Відображення в економічній думці формування передумов виникнення 
ринкового господарства (XVI - перша половина XVII ст.). Меркантилізм: історичні 
умови виникнення та етапи розвитку. Теорія грошового (С.Стаффорд, Г.Скаруффі) та 
торгового (Т.Мен, А.Монкретьєн) балансу. Економічна політика меркантилізму і 
сучасність. 

155. Основні закономірності розвитку ринкового господарства в країнах 
Європейської цивілізації (друга половина XVII - 60-ті рр. XIX ст.). 
Буржуазно-демократичні революції, їх суть і значення для ринкового перетворення 
суспільства. Промисловий переворот. Формування інститутів ринкової економіки. 
Форми господарства: мануфактура, фабрика, акціонерні товариства, домогосподарство.  

156. Виникнення класичної школи політичної економії. Зародження ідей 
класичної економічної теорії у працях В.Петті та П.Буагільбера. Школа фізіократів. 
Ф.Кене, А.Тюрго. Вчення фізіократів про чистий продукт, сутність капіталу, класову 
структуру суспільства. Проблема відтворення суспільного продукту в «Економічній 
таблиці» Ф.Кене. 
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157. Економічне вчення А.Сміта як перша спроба системного аналізу ринкової 
економіки. Теорія цінності. Вчення про розподіл праці. Дослідження проблем заробітної 
плати, прибутку, проблем відтворення. 

158. Д.Рікардо - економіст епохи промислового перевороту. Теорія цінності. 
Трактування капіталу, заробітної плати, земельної ренти. 

159. Особливості ринкового господарства у Франції. Парцелярна система. 
Становлення економіки лихварського типу. Теорія трьох факторів виробництва 
Ж.Б.Сея. Ж.Б.Сей та Ф.Бастіа про ринкову економіку. Завершення класичної політичної 
економії у працях Дж.С.Мілля. 

160. Формування ринкового господарства в Німеччині. Причини економічного 
відставання. Особливості промислового перевороту та становлення великої 
промисловості в Німеччині. Роль держави у формуванні ринкового господарства.  

161. Зародження системи національної політичної економії в Німеччині. Ф.Ліст 
про "індустріальне виховання нації". Історична школа. Етапи розвитку та особливості 
дослідження національного господарства. Критика класичної школи.  

162. Ідеї інституціоналізму в концепціях представників історичної школи. Теорії 
державного регулювання економіки. Виникнення соціального напряму в німецькій 
політичній економії. 

163. Марксистська економічна теорія. Основні проблеми "Капіталу" К.Маркса. 
Марксизм і сучасність. 

164. Господарство та економічна думка країн Західної Європи на етапі 
монополістичного розвитку ринкової економічної системи (70-ті рр. XIX ст. - початок 
XX ст.). Нові тенденції у розвитку господарства. Перехід від системи вільної 
конкуренції до монополії. Структурні зміни в економіці. Зміни зовнішньої політики 
провідних держав. Економічна експансія. 

165. Маржиналістська революція та її зв'язок зі змінами у світовому 
господарстві. Австрійська школа граничної корисності (К. Менгер, Ф. Візер, Е. 
Бем-Баверк). 

166. Формування неокласичної традиції в політичній економії. Кембрідзька 
школа. Економічна теорія А.Маршалла. 

167. Американська школа маржиналізму. Теорії «статики» й «динаміки», 
«граничної продуктивності» Дж. Б. Кларка. 

168. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки 
економічної думки в Україні (друга половина XIX - початок XX ст.). Економічні 
передумови та сутність реформ 1848 р. та 1861 р. Основні напрямки ринкового розвитку 
українських земель в другій половині XIX ст. Завершення промислового перевороту, 
виникнення акціонерних товариств та монополій. Формування банківської системи 
господарства. Роль держави у регулюванні економіки. Колоніальний характер 
української економіки. 

169. Особливості розвитку економічної думки в Україні в останній третині XIX 
ст. Вплив ідей німецької історичної школи на розвиток теоретичних досліджень в 
Україні. Марксистська течія в українській економічній думці. М.Зібер. Проблеми 
ринкового розвитку у працях І.Вернадського, С.Подолинського. 

170. Економічні погляди М.Бунге та його послідовників. Становлення 
інституціональної наукової традиції в українськім економічній думці. Формування 
неокласичного напряму. Теорія цінності та економічної кон'юнктури 
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М.Тугана-Барановського. Економіко-математичне дослідження Є.Слуцького. Місце 
української економічної думки в світовій економічній теорії. 

171. Світове господарство на початку ХХ-го ст. Завершення формування 
світового господарства. Нові явища в соціально-економічному житті провідних країн 
світу на початку XX ст. та посилення державно-монополістичних тенденцій.  

172. Відображення економічних світових процесів початку ХХ-го ст. в теоріях 
імперіалізму (Дж.А.Гобсон, Р.Гільфердинг, В.І.Ленін) та концепціях ринку 
недосконалої (Дж.В.Робінсон), монополістичної (Е.Чемберлін) та ефективної 
конкуренції И.А.Шумпетера. 

173. Світова економічна криза 1929-1933 рр. та її вплив на розвиток 
капіталістичних країн. Становлення різних систем макроекономічного регулювання. 
Виникнення кейнсіанства.  

174. Німецький варіант реформування економіки. Примусова монополізація 
промисловості. Регулювання трудових відносин. Мілітаризація економіки і її роль в 
господарському відродженні Німеччини. 

175. Виникнення й загальна характеристика неолібералізму. Лондонська 
(Ф.Хайек), фрайбурзька (В.Ойкен, А.Мюллер-Армак, Л.Ерхард), паризька та чиказькі 
(М.Фрідмен) школи. Неоліберальні теорії державного регулювання економіки. 

176. Інституціональний напрям економічної думки як обґрунтування 
соціального контролю суспільства над економікою. Соціально-психологічний 
інституціоналізм Т. Веблена; соціально-правовий інституціоналізм Дж. Р. Коммонса; 
кон'юктурно-статистичний інституціоналізм В. Мітчелла. 

177. Тенденції розвитку національних економічних систем та основні напрями 
економічної думки в глобальному середовищі (50-ті рр. XX ст. - початок XXI ст.). 
Науково-технічний прогрес та його вплив на розвиток світової системи господарства. 
Інтернаціоналізація та інтеграційні чинники розвитку світової системи господарства.  

178. Основні напрями розвитку економічної думки у повоєнний період. 
Кейнсіанство та кейнсіансько-неокласичний синтез. Нео- та посткейнсіанство.  

179. Поглиблення кризових явищ у 70-80-ті роки XX ст. та їх причини. Криза 
неокейнсіанської макроекономічної теорії та стабілізаційної політики. Актуалізація 
неокласики в економічній думці. Неолібералізм та неоконсерватизм. 

180. Монетаризм як основна школа сучасної неокласики.  
181. Розвиток неоінституціоналізму. Теорії трансакцій та прав власності 

Р.Коуза. Концепції технологічного детермінізму. Теорія "стадій економічного 
зростання" В.Ростоу, концепції індустріального суспільства П.Дракера, Р.Арона, 
Дж.Гелбрейта. Футурологічні теорії Д.Белла, А.Тоффлера. 

182. Господарство та економічна думка України в умовах 
командно-адміністративної економічної системи та відновлення основ ринкової системи 
господарства (20-ті рр. XX ст. - початок ХХI ст.). 

183. Нова економічна політика (неп). Методологічні дискусії 20-х рр. Теорія 
"довгих хвиль" М. Кондратьева. Формування командно-адміністративної економічної 
системи. Спроба створити основи цілісної системи політичної економії соціалізму. 
Внесок українських економістів у розвиток економічної теорії. 

184. Розбудова національної економіки в умовах незалежності. Ії ринкова 
трансформація. Труднощі й прорахунки у формуванні національної моделі ринкового 
розвитку. 
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V. ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ 

Форми контролю 

Порядок проведення вступного випробування до вступу в аспірантуру передбачає 
вступне випробування на основі вільного вибору екзаменаційного білету здобувачами. 
Екзаменаційний білет містить три питання з загального переліку питань, які передбачені 
даною програмою. 

Оцінювання знань вступників до аспірантури за результатами вступного 
випробування здійснюється членами комісії на основі отриманих відповідей на питання 
білету. Розподіл балів за питаннями екзаменаційного білету є таким: 1 питання – 33 
бали, 2 питання – 33 бали, 3 питання – 34 бали. При виникненні дискусій в процесі 
оцінювання відповіді вирішальне слово має голова екзаменаційної комісії. 

 
Критерії оцінювання виконання завдань 

Кількість 
балів 

Критерії оцінювання 

1 2 
30-33 (34) Відповідь на питання є бездоганною, демонструє творчий підхід, мають місце 

оригінальні версії щодо пояснення сучасної ситуації у відповідності з питанням. 
Висновки аргументовані та обґрунтовані, викладені у логічній послідовності на 
високому рівні. Сформовано власні рекомендації, відрізняються практичною 
значущістю та можливістю впровадження у практику.  

22-29 Відповідь правильна, демонструє творчий підхід, мають місце оригінальні 
версії щодо пояснення сучасної ситуації у відповідності з питанням. Висновки 
аргументовані та обґрунтовані, викладені у логічній послідовності на високому 
рівні. Сформовано власні рекомендації, відрізняються практичною значущістю 
та можливістю впровадження у практику. 

16-21 Питання висвітлено у цілому вірно, але мають місце певні неточності. Висновки 
недостатньо аргументовані та обґрунтовані. Сформовані рекомендації щодо 
подальшого розвитку явища, відрізняються практичною значущістю та 
можливістю впровадження у практику. 

11-15 Відповідь на питання дана в цілому вірно, але мають місце певні помилки та 
неточності. Висновки недостатньо обґрунтовані та аргументовані. Сформовані 
рекомендації щодо подальшого розвитку явища відрізняються практичною 
значущістю, але недостатньо логічні. 

5-10 Вступник припускається значної кількості помилок на певних етапах відповіді 
на питання, стикається із значними труднощами при аналізі ситуації, робить 
нечіткі висновки. Рекомендації щодо подальшого розвитку явища не 
сформульовані. 

1-4 Вступник припускається значної кількості помилок при відповіді на питання, 
стикається із значними труднощами при аналізі ситуації. Висновки за 
результатами розкриття явища відсутні. Рекомендації щодо подальшого 
розвитку явища не сформульовані. 

0 Наявність невдалої спроби відповіді або її відсутність взагалі. 
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