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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

1.1. Метою фахового вступного випробування є з’ясування рівня знань 

та вмінь, необхідних абітурієнтам для опанування освітньо-наукової програми зі 

здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 051 «Економіка».

1.2. Основними завданнями фахового вступного випробування є:

• оцінювання теоретичної підготовки абітурієнта з дисциплін 

фундаментального циклу фахової підготовки економіста;

• оцінювання вміння встановлювати взаємозв’язки між теорією і практикою 
в сучасній системі проблемних напрямів економічного розвитку;

• оцінювання вмінь стисло та конкретно висловлювати власну думку в ході 
відповіді на питання екзаменаторів.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-наукової програми доктора філософії 

«Економіка» на основі здобутого ступеня магістра абітурієнти повинні:

• знати основні положення базових економічних дисциплін: «Економічна 
теорія», «Економіка підприємства», «Національна економіка», «Регіональна 
економіка», «Міжнародна економіка», та ін., що є основою розуміння 
сучасних економічних процесів та явищ;

• застосовувати наукові методи нормативного, кількісного та інституційного 
аналізу, інструментарій формування міжнародної, національної, 

регіональної, секторальної економічної політики та економіки підприємства.

• вміти визначати показники оцінки економічного розвитку на 

загальнодержавному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях;

• розв’язувати складні дослідницькі, інноваційні й управлінські задачі та 

проблеми функціонування економічних систем різного рівня,;

• застосовувати сучасні кількісні методи аналізу економічних процесів, що 

характеризуються невизначеністю умов та вимог;

• виявляти закономірності сучасних соціально-економічних процесів;



• використовувати нормативно-правові акти, що регулюють господарську 

діяльність підприємств та в цілому визначають стратегію розвитку регіону, 

країни;

• знати інструментарій економічної політики держави та методи, важелі 

державного регулювання національної економіки тощо.

2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

1. Система економічних потреб та інтересів. Суспільний вибір.

2. Людина в суспільному виробництві. Проблеми гуманізації та соціалізації 

виробництва.

3. Інноваційні чинники економічного зростання.

4. Відносини між працею та капіталом; їх еволюція.

5. Теорія пропозиції та теорія фірми. Теорія промислової організації.

6. Теорія попиту та корисності.

7. Теорія визначення суспільного продукту, його форми та методологія 

розрахунків.

8. Концепція відтворення суспільного продукту. Теорії кругообігу.

9. Макроекономічна рівновага та нестабільність.

10. Моделі державного регулювання національної економіки.

11. Макроекономічне планування в системі державного управління 

національною економікою.

12. Регулятори і важелі антикризової політики держави.

13. Особливості регулювання в державному секторі економіки.

14. Державна інвестиційна політика та механізм її реалізації

15. Економічна безпека національної економіки

16. Стратегія економічного розвитку країни: сутність показники.

17. Державні програми соціально-економічного розвитку.



18. Роздержавлення власності та приватизація.

19. Прогнозування та державне регулювання макроекономічних процесів.

20. Регуляторна політика держави та механізм її реалізації.

21. Антимонопольна політика та механізм її реалізації.

22. Людські ресурси і трудовий потенціал: формування розвиток та значення 

для розвитку економіки.

23. Економічна активність населення. Зв'язок зайнятості, безробіття та 

макроекономічних показників.

24. Механізми грошово-кредитного регулювання.

25. Фіскальна і монетарна політики: сутність, координація, вплив на економіку 

країни

26. Форми і методи оподаткування на різних етапах розвитку економіки.

27. Вплив державного кредиту та державного боргу на макроекономіку.

28. Міжнародна торгівля. Основні теорії міжнародної торгівлі

29. Міжнародна фінансова система: сутність, структура та етапи розвитку

30. Структура, призначення та методологія складання платіжного балансу

31. Структуризація та функції міжнародних фінансових ринків.

32. Світові валютні ринки та сучасні валютні операції

33. Особливості та принципи міжнародного інвестування

34. Сутність та проблематика міжнародних міграційних процесів.

35. Міжнародна інноваційна діяльність

36. Глобальна цифрова економіка

37. Економічне районування

38. Кластерні, мережеві та інші територіально-виробничі форми господарства.

39. Просторова асиметрія розміщення продуктивних сил.

40. Економічні проблеми та здобутки урбанізації

41. Економічні переваги адміністративно-територіальної децентралізації

42. Регіональна економічна політика: сутність, механізми, стратегія



43. Методологічні проблеми управління економічним розвитком регіонів та 

об’єднаних територіальних громад.

44. Інфраструктурне забезпечення економічного розвитку на регіональному та 

місцевому рівні.

45. Конкурентоспроможність підприємства, країни, регіону: сутність, механізм 

забезпечення.

46. Екологічна безпека як об’єкт економічних досліджень.

47. Економічна оцінка природо-ресурсного потенціалу.

48. Еколого-економічна складова сталого розвитку.

49. Зелена економіка: сутність, механізм впровадження, показники

ефективності.

50. Синя економіка: сутність, механізм впровадження, економічна оцінка 

наслідків.

51. Економічні відносини у сфері природокористування: теорія та методологія.

52. Економічні проблеми землекористування: ринок земельних ресурсів, 

платежі за користування земельними ресурсами.

53. Економіка раціонального використання природних ресурсів.

54. Економічні проблеми та переваги використання вторинних ресурсів.

55. Цифрова трансформація бізнесу

56. Стратегічне управління бізнесом: принципи, підходи, методи

57. Підприємство як суб'єкт господарювання на внутрішніх і світових ринках 

товарів і послуг.

58. Підприємництво як соціально-економічне явище. Закономірності 

функціонування та розвитку підприємництва.

59. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства, зв'язки, товарні потоки 

суб'єктів господарювання та їх інфраструктурне забезпечення.

60. Економічна безпека підприємницької діяльності.

61. Виробничо-господарська та лоті стична діяльність підприємства.



62. Маркетингово-збутова діяльність підприємства.

63. Інвестиційна й інноваційна діяльність підприємства.

64. Економічні проблеми та механізми ресурсо- та енергозбереження в 

діяльності підприємств.

65. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Фахове вступне випробування проводиться в усній формі. Вступник на 

початку випробування отримує пакет документів, до складу якого входять: 

екзаменаційний білет, аркуш відповідей та вкладка. Кожного року питання 

екзаменаційного білету оновлюються на 30%.

Протягом фіксованого часу вступнику належить письмово підготуватися до 

відповіді на усі питання білету. За результатами вступного випробування 

вступник має можливість отримати від 0 до 100 балів, що відповідає кількості і 

якості правильних відповідей на питання екзаменаційного білету (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Механізм нарахування балів

Критерії оцінювання результатів Кількість
балів

1 2
Вступник має високий рівень фахових знань та 

вмінь, логіку мислення, вільно володіє навчальним 
матеріалом, здатний його аналізувати та знаходити 
правильні відповіді.

90-100

Вступник добре володіє матеріалом, здатний його 
аналізувати, але може припускатися окремих 
помилок, не завжди виявляє розуміння фахових 
знань та вмінь для знаходження всіх правильних 
відповідей.

75-89



Продовження табл. 3.1

1 2
Вступник має задовільний рівень фахових знань 

та вмінь, володіє матеріалом фрагментарно, 
допускає багато помилок під час знаходження 
правильних відповідей.

60-74

Вступник має суттєві прогалини в базових 
знаннях та не здатний самостійно знаходити 
правильні відповіді.

0-59

Кожен екзаменаційний білет містить три питання. Підсумкова оцінка за 

екзамен складається як середньоарифметична оцінок за кожним питанням.

Вступники, які без поважних причин не з’явилися на фахове вступне 

випробування у визначений розкладом час або, які набрали менше 60 балів при 

складанні фахового вступного випробування до участі у конкурсному відборі не 

допускаються.
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