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ПЕРЕДМОВА 

Аспірантура є основною формою підготовки науково-педагогічних та 

наукових кадрів вищої кваліфікації, що відповідає третьому (освітньо-

науковому) ступеню вищої освіти, успішне виконання освітньо-наукової 

програми передбачає присудження наукового ступеня доктора філософії.  

Підготовка здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня 

передбачає розвиток особистісного дослідницького потенціалу, творчого 

системного мислення, сукупності загальних та професійних 

компетентностей, достатніх для розв'язання комплексних проблем що 

виникають в практичній діяльності науковця, оволодіння методологією 

наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового 

дослідження та захисту дисертації в предметній області економічної 

діяльності та результати якого мають наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення. 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

Метою додаткового вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 

051 «Економіка» є виявлення рівня теоретичних знань абітурієнтів інших 

спеціальностей у відповідній галузі, визначення напряму подальшого 

спрямування теоретичної підготовки наукових досліджень вступників.  

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ 

Програма містить теоретичні питання з трьох розділів, які відображають 

окремі аспекти напряму підготовки та інтегрують знання з декількох 

дисциплін, передбачених програмою підготовки магістрів або спеціалістів зі 

спеціальності 051 «Економіка», та є теоретичним фундаментом для засвоєння  

навчальної програми підготовки здобувачів ступеня доктора філософії і 

проведення власних наукових досліджень.   

Програма додаткового вступного іспиту складається з трьох розділів:  

1. Економічна теорія та історія економічної думки;  

2. Макроекономіка;  

3. Статистика.  

Програма додаткового вступного іспиту спрямована на перевірку 

базових знань, необхідних для якісної підготовки майбутніх аспірантів 

спеціальності 051 «Економіка».  

 

 

 

 

 

 



СКЛАДОВІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ГОТОВНОСТІ ВСТУПНИКІВ 

«ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ» 

 

Сутність економічного мислення. Виникнення та етапи розвитку 

економічної науки. Сучасна економічна теорія.  

 Основні проблеми економіки та їх вирішення в економічній теорії:  

Потреби, блага та ресурси у виборі моделі господарської діяльності 

суспільства. Фактори виробництва та виробничі можливості. Система 

економічних інтересів. Відносини власності. Економічна система: сутність, 

зміст, структура, класифікація. Ринкові відносини, їх суб’єкти і об’єкти. 

Сутність та умови досягнення ефективності економічної системи. Соціальна 

справедливість та економічна ефективність.  

 Домогосподарство як суб’єкт економічних відносин:  

Сектор домогосподарств. Місце домогосподарства в кругообігу 

продуктів, ресурсів і доходів. Двоїста роль домогосподарств в економіці. 

Оптимізація корисності домогосподарствами. Моделі поведінки 

домогосподарств.  

 Підприємство (фірма) як суб’єкт економічних відносин:  

Фірма як суб’єкт ринку та виробнича ринкова система. Поняття 

виробничої функції. Підприємство та феномен підприємництва. Цілі 

підприємницької діяльності. Організаційно-правові форми та види 

підприємств. Соціальна відповідальність підприємця. Публічно-приватне 

партнерство.  

 Держава в економічному кругообігу  

Економічні функції держави та їх еволюція. Роль держави в сучасній 

змішаній економіці. Державне регулювання економіки: сутність, форми, 

методи. Державна економічна політика. Державний бюджет, бюджетна 

політика. Податкова політика. Роль держави у відтворенні людського 

ресурсу. Державна політика перерозподілу доходів.  

 Національна економіка та аналіз результатів її функціонування  

Національна економіка як економічна категорія. Валовий внутрішній 

продукт. Споживання і заощадження. Основи макроекономічної рівноваги. 

Економічний розвиток, економічне зростання. Типи та моделі економічного 

розвитку. Економічний цикл: сутність, структура, причини виникнення. 

Особливості циклічних коливань в умовах глобалізованої економіки та їх 

соціально-економічні наслідки.  

 Національне багатство та суспільний добробут  



Національне багатство: сутність, структура, концепції. Розподіл доходів 

і багатства. Зв’язок ресурсів, факторів та доходів. Сутність та джерела 

доходів. Основні принципи формування та розподілу доходів. Нерівність в 

доходах та проблема бідності.  

Економічний кругообіг та міжнародні економічні відносини.  

Міжнародна економіка: її суть та структура. Міжнародний поділ праці та 

його теорії. Міжнародна економічна діяльність. Міжнародні економічні 

відносини та їх форми. Міжнародна торгівля. Міжнародний рух капіталу. 

Міжнародна фінансова система. Конкуренція в умовах глобалізації ринків. 

Економічні аспекти глобальних проблем.  

Історія економічної думки в системі економічних наук.  

Цивілізаційна парадигма суспільствознавства як методологічна основа 

вивчення історико-економічних дисциплін. Теоретичні моделі розвитку 

науки. Етапи розвитку історії економічної думки. Роль історії економічної 

думки у формуванні сучасних економiчних концепцiй.  

Еволюція економічної думки у ХХ столітті.  

Основні напрями розвитку економічної теорії:  Кейнсіанство. 

Неолібералізм. Інституціоналізм. Неоінституціоналізм.  

 

«МАКРОЕКОНОМІКА» 

 

Макроекономічна наука та макроекономічні показники.  

Теоретико-аналітичні та соціально-практичні задачі макроекономічної 

науки. Позитивна й нормативна функція макроекономіки.  

Основні макроекономічні показники: економічний зміст та методика 

обчислення. Система національних рахунків як міжнародний стандарт 

макроекономічного рахівництва: методологічні принципи та основні 

категорії (інституціональна одиниця, сектори, економічні операції, рахунки).  

Агреговані ринки.  

Товарний ринок: сукупний попит та сукупна пропозиція. Ринок праці: 

зайнятість та безробіття: сутність, види та показники. Грошовий ринок. 

Сутність, складові, об’єкти та суб’єкти фінансового ринку. Механізм 

функціонування грошового ринку: пропозиція, попит та урівноваження. 

Взаємозв’язок фінансового та реального секторів економіки.  

Макроекономічні процеси.  

Інфляція: сутність, методи вимірювання та види. Антиінфляційні заходи.  

Диференціація доходів: сутність, чинники та методи аналізу.  

Інвестиції: сутність, роль та чинники попиту. Інвестиційні функції 

(кейнсіанська та неокласична), їх обґрунтування.  



Структура заощаджень. Трансформація заощаджень в інвестиції за 

допомогою фінансових ринків та фінансових посередників. Рівновага між 

заощадженнями та інвестиціями як закон-тенденція. Класичний і 

кейнсіанський механізм урівноваження заощаджень з інвестиціями.  

 Моделі економічної рівноваги.  

Моделі економічної рівноваги товарного ринку – “витрати-випуск” та 

“вилучення - ін’єкції” за умов приватної економіки.  

Роль ринку праці, ринку цінних паперів та товарного ринку у 

формуванні загальної економічної рівноваги. Взаємозв’язок між товарним 

ринком та ринком цінних паперів у закритій приватній економіці. Рецесійний 

та інфляційний розриви в економіці.  

Державне управління національним господарством.  

Державне управління як суспільне явище, його мета та зміст. 

Фундаментальні процеси управління: планування, організація, координація, 

контроль та зв`язок.  

Функції держави у сучасній економіці. Зміст та взаємозв’язок 

політичної, соціальної, міжнародної та економічної функцій держави.  

Система органів державного регулювання економіки. Державні органи 

України у реалізації економічної політики.  

Інституційні чинники, теорії та моделі державного управління.  

Економічна культура, традиції, звичаї та духовність в формуванні 

культури управління. Вплив формальних та неформальних інститутів на 

становлення національної моделі державного управління.  

 Основні теорії управління – теоретичні засади управлінської діяльності 

держави. Інституційний, функціональний та організаційний аналізи 

державного управління в провідних країнах світу. Використання зарубіжного 

досвіду державного управління у вітчизняній практиці.  

Монетарний механізм макроекономічної політики.  

Грошова маса як засіб монетарної політики. Аналітичний баланс 

Національного банку. Зведений баланс банківської системи. Джерела 

грошової бази. Інструменти регулювання грошової бази. Грошовий 

мультиплікатор та проблеми управління грошовою масою.  

Ефективність монетарної політики в умовах стабільної та нестабільної 

економіки.  

Фіскальний механізм макроекономічної політики.  

Бюджетний баланс та методи його оцінювання. Якісна визначеність 

доходів і видатків державного бюджету. Фінансування бюджетного дефіциту. 

Модель бюджетного дефіциту. Внутрішні, зовнішні запозичення та їх 

наслідки. Прострочена державна заборгованість та її наслідки.  



Вплив фіскальної політики на економіку. Засоби (інструменти) 

фіскальної політики. Наслідки фіскальної політики для державного бюджету.  

 Інфляція та антиінфляційна політика.  

Сучасні теорії інфляції. Індекс споживчих цін та дефлятор ВВП.  

Грошова маса, інфляція та рівень монетизації економіки. Критична 

точка інфляції. Залежність між грошовою масою та реальним ВВП. Рівень 

монетизації економіки. Чинники, які впливають на рівень монетизації 

економіки.  

Обмеження інфляції як мета макроекономічної політики. 

Таргетування інфляції. Основний метод антиінфляційної політики.  

Антиінфляційні заходи в умовах високої інфляції. Види 

антиінфляційних програм. Грошове фінансування бюджетного дефіциту як 

причина інфляції.  

Методологія та інструментарій макроекономічного аналізу.  

Методологія макроекономічного аналізу. Макроекономічні моделі в 

макроекономічному аналізі. Ендогенні та екзогенні змінні.  

Домашні господарства: рахунок доходів і витрат; заощадження і 

споживання домашніх господарств. Сектор нефінансових корпорацій: 

виробництво доданої вартості; капіталоутворення; кредитування. Фінансовий 

сектор: показники потоків та запасів; показники рахунків виробництва, 

розподілу та використання доходу, нагромадження.  

Аналіз макроекономічних секторів.  

Аналіз реального сектора економіки. Вимірювання національного 

багатства. Економічне зростання: оцінка факторів та домінант економічного 

зростання.  

Аналіз фінансового сектора. Аналіз фінансового ринку. Аналіз грошово-

кредитного ринку. Аналіз державного бюджету. Боргові зобов’язання та їх 

вплив на економіку в короткостроковому та довгостроковому періодах.  

Аналіз монетарного сектора. Індикатори дієвості монетарного сектору. 

Баланс попиту на гроші та грошової пропозиції.  

Аналіз зовнішнього сектора. Платіжний баланс та взаємозв‘язок його 

рахунків. Аналіз платіжного балансу. Торгівельний баланс. Зрушення у 

виробництві експортованих та неекспортованих товарів. Чистий зовнішній 

дохід. Ефективність зовнішньоекономічних зв'язків.  

Аналіз макроекономічної динаміки та макроекономічної 

нестабільності.  

Аналіз макроекономічної динаміки та економічного розвитку. Моделі 

економічного зростання. Кількісні та якісні характеристики економічного 

зростання. Фактори економічного зростання. Стійке економічне зростання: 



зміст та чинники. Аналіз інвестиційної діяльності як чинника економічного 

зростання.  

Аналіз макроекономічних диспропорцій як індикаторів 

макроекономічної нестабільності. Диспропорції реальних бізнес-циклів. 

Диспропорції у реальному секторі національної економіки. Глобальні 

диспропорції. Показники для міжнародних порівнянь та їх застосування у 

макроекономічному аналізі.  

Методологія макроекономічного прогнозування.  

Методологічний інструментарій макроекономічного прогнозування. 

Роль, цілі та завдання макроекономічного прогнозування в системі 

державного управління національною економікою.  

Прогнозуюча макроекономічна система. Нормативно-правове та 

інформаційне забезпечення макроекономічного прогнозування. Економічні 

закони та їх значення у прогнозуванні економіки. Джерела інформації для 

макроекономічного прогнозування. Програмні та прогнозі державні 

документи макроекономічного прогнозування. Функції, повноваження та 

взаємодія державних органів при розробці макроекономічних прогнозів.  

Методи макроекономічного прогнозування.  

Прикладні моделі макроекономічного прогнозування.  

Прогнозування економічного зростання. Технологія прогнозування 

основного макроекономічного показника. Прогнозування ВВП виробленого в 

основних цінах або в цінах виробника. Прогнозування обсягів ВВП за 

категоріями доходів. Прогнозування ВВП за категоріями використання. 

Прогнозування обсягу та складових ВВП у секторальному та галузевих 

розрізах. Трисекторна модель економічного зростання.  

Прогнозування розвитку виробничих зв’язків в економіці. Можливості 

застосування балансового методу для макроекономічного управління 

прогнозом розвитку економіки. Лінійна статична міжгалузева модель (МГБ). 

Специфіка динамічної моделі міжгалузевого балансу та її роль в системі 

макроекономічних моделей. Типи прикладних динамічних міжгалузевих 

моделей і характер їх використання (рекурсивні зі зворотнім зв’язком, 

рекурентні, «цілком динамічні»). Точність прогнозування розвитку 

економіки України на основі міжгалузевого балансу.  

Прогнозування розвитку грошово-кредитної сфери. Прогнозування 

розвитку монетарної сфери та грошового ринку. Методологічні підходи до 

прогнозування динаміки розвитку грошового ринку. Прогнозування 

динаміки величини монетарної бази. Прогнозування валютного курсу. 

Прогнозування інвестицій. Прогнозування інвестиційного клімату держави. 

Дебіторська та кредиторська заборгованість і прогнозування її структури за 



системним підходом. Прогнозування динаміки інвестицій в основний 

капітал. Прогнозування інвестиційної активності суб’єктів господарювання.  

Прогнозування економічного зростання і розподілу капіталовкладень.  

Прогнозування інфляції. Прогнозування рівня цін за кількісною теорією 

грошей. Модель аналізу та короткострокового прогнозування інфляції 

споживчих цін. Регресійна модель інфляції. Економетрична модель прогнозу 

темпу інфляції та обсягу виробництва. Середньострокова агрегована 

макромодель ціноутворення.  

Прогнозування зайнятості та безробіття. Методологічна схема 

прогнозування ринку праці. Прогнозування попиту та пропозиції робочої 

сили у розрізі джерел їхнього формування.  

Прогнозування розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Методолого-

методичні аспекти прогнозування розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

(ЗЕД). Прогнозування комплексного економічного розвитку країни. 

Секторальні макромоделі економічного прогнозування.  

Новітні інтеграційні підходи в системі макроекономічного 

прогнозування.  

Прогнозування процесів інноваційного розвитку економіки. 

Використання класичних методів прогнозування в інноваційній діяльності. 

Прогнозування інноваційної діяльності на основі аналізу інноваційної 

активності. Науково-технологічний прогноз та довгострокове прогнозування 

інноваційного розвитку економіки. Сучасна методологія технологічного 

прогнозування. Національний Форсайт. Можливості застосування Форсайту 

для України.  

 

«СТАТИСТИКА»  

 

Предмет і метод статистики  

Закономірності масових процесів, їх види, механізм формування.  

Статистична сукупність, одиниця сукупності і ознаки, що її 

характеризують. Етапи статистичного дослідження. Методологічна основа 

статистики.  

Статистичне спостереження  

Суть, джерела, організаційні форми статистичного спостереження.  

План статистичного спостереження. Програмно-методологічні та 

організаційні питання програми статистичного спостереження. Види і 

способи статистичних спостережень. Організаційні форми статистичних 

спостережень. Помилки спостереження, контроль даних.  

Зведення та групування статистичних даних 



Суть і завдання статистичного зведення. Види статистичного зведення. 

Поняття статистичного групування. Класифікація статистичних групувань. 

Прості та комбінаційні групування. Принципи формування інтервалів груп. 

Структурні, типологічні, аналітичні групування, їх завдання і особливості. 

Статистичні таблиці, їх види та правила побудови.  

Статистичні показники  

Суть та види статистичних показників. Абсолютні статистичні 

величини, їх види. Відносні величини, їх види та аналітичні функції.  

Суть і умови використання середніх величин. Види середніх величин і 

способи їх обчислення. Середня арифметична і її властивості. Багатовимірна 

середня, її роль у статистичному аналізі. Системи статистичних показників.  

Аналіз рядів розподілу 

Сутність та види ряду розподілу. Основні завдання при вивченні 

закономірностей розподілу. Характеристики центра розподілу: середня 

величина, мода, медіана. Вимірювання варіації ознак. Абсолютні та 

узагальнені міри варіації. Характеристики форми розподілу. Оцінювання 

рівномірності (нерівномірності) розподілу, подібності структур і структурних 

зрушень. Види і взаємозв’язок дисперсій.  

 Вибірковий метод  

Сутність вибіркового спостереження. Генеральна і вибіркова сукупності. 

Основні способи формування вибіркових сукупностей, що забезпечують 

репрезентативність вибіркових оцінок.    

Різновиди вибірок. Оцінювання точності вибіркових оцінок різних 

вибірок. Багатоступенева і багатофазна вибірка. Стандартна похибка як міра 

точності вибіркових даних. Відносна похибка вибірки.  

Визначення мінімально достатнього обсягу вибірки.  

Статистична перевірка гіпотез 

Суть і загальна схема перевірки статистичних гіпотез.  

Статистичний критерій як інструмент перевірки гіпотез.  

Послідовність перевірки гіпотез і висновок.  

Статистичні методи вимірювання кореляційних зв’язків  

Сутність і види взаємозв’язків між явищами. Суть кореляційного 

зв’язку, методи і напрямки його вимірювання. Емпірична і теоретична лінії 

регресії. Вимірювання ефектів впливу.  

Модель аналітичного групування. Суть кореляційного відношення. 

Регресійний аналіз взаємозв’язку. Коефіцієнти регресії, кореляції і 

детермінації. Рангова кореляція.  

 Ряди динаміки: аналіз інтенсивності та тенденції розвитку.  



Суть, види та методологічні принципи аналізу рядів динаміки. 

Абсолютні та відносні характеристики інтенсивності динаміки, їх 

взаємозв’язок. Узагальнюючі характеристики динамічного ряду: середній 

рівень, середня абсолютна та відносна швидкість ряду динаміки. 

Порівняльний аналіз динамічних рядів: коефіцієнти випередження та 

еластичності, їх суть, умови використання.  

Індекси 

Суть та функції індексів в аналізі сціально-економічних явищ 

(синтетична та аналітична функції). Методологічні принципи побудови 

зведених індексів. Середньозважені індекси, приведення їх до агрегатної 

форми. Взаємозв’язок спряжених індексів. Розкладання абсолютного 

приросту результативного показника за факторами. Індекси середніх 

величин: змінного складу, фіксованого складу і структурних зрушень; їх 

взаємозв’язок. Територіальні індекси.  

 Основні класифікації в економічній статистиці. 

Завдання класифікації та кодування статистичної інформації  

Класифікації в системі ЄДРПОУ та статистичних реєстрів.  

Класифікації в системі національних рахунків.  

Основні економічні класифікації в економічній статистиці: видів 

економічної діяльності, форм власності, інші.  

Методологічні засади економічної статистики.  

Концепції та категорії економічної статистики.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Мета іспиту – перевірка професійної готовності вступників програмним 

вимогам, з’ясування компетентності та оцінка ступеня підготовки 

вступників. 

Результат додаткового вступного іспиту, проведеного в усній формі, 

визначають як суму балів, виставлених на кожне з питань. 

Загальна оцінка від 0 до 14 балів вважається – «не склав». 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, надавши вірну 

відповідь на всі питання додаткового вступного іспиту – 30 балів. 

Фахова атестаційна комісія оцінює роботу за загальною сумою балів, 

набраних вступником за результатами іспиту, яка може знаходитись в межах 

від 15 до 30 балів. 

Мінімальна кількість балів для подальшої участі у конкурсному відборі 

повинна складати 15 балів. 
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