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ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Програму додаткового іспиту за спеціальністю 051 «Економіка» розроблено для
осіб, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань або спеціальності, ніж та, яка
зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), з урахуванням вимог навчального плану
галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка».
Метою додаткового іспиту є перевірка успішності засвоєння вступниками в
аспірантуру програмного навчального матеріалу, виявлення їх здатності самостійно
формулювати та вирішувати професійні завдання за спеціальністю 051 «Економіка».
За програмою додаткового іспиту для вступників в аспірантуру за спеціальністю
051 «Економіка» здійснюється перевірка таких програмних результатів навчання:
- формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем на
абстрактному рівні шляхом декомпозиції їх на складові;
- проводити дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати інноваційну діяльність в
сфері економіки та економічної політики;
- вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний
інструментарій для управління економічною діяльністю;
- збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали,
необхідні для вирішення комплексних економічних завдань;
- обґрунтовувати рішення в умовах невизначеності, що потребують застосування
нових підходів економіко-математичного моделювання та прогнозування;
- формулювати нові гіпотези та наукові задачі в сфері економіки та економічної
політики, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до
уваги наявні ресурси;
- застосовувати наукові підходи до формування та обґрунтування ефективних
стратегій в політико-економічній діяльності.
- демонструвати навички самостійного опанування новими знаннями,
використовуючи сучасні освітні та дослідницькі технології у сфері економіки;
- визначати та критично оцінювати стан та тенденції розвитку в сфері економіки та
економічної політики з метою формування нових моделей економічних систем та
політико-економічних процесів.
Оцінювання фундаментальних знань та рівня сформованих фахових
компетентностей проводиться письмово за розробленими і затвердженими в
установленому порядку білетами. Об’єктом контролю знань студентів є результати
виконання завдань теоретичної та практичної складових екзаменаційного білету.
Структура екзаменаційного білету:
1. Два теоретичних питання науково-аналітичного характеру з циклу професійноорієнтованих дисциплін (максимальна кількість балів – 25 балів за кожне питання).
2. Тестові завдання (10 тестових завдань, максимальна кількість балів – 20 балів).
3. Розрахунково-аналітичне завдання (максимальна кількість балів – 30 балів).
Основними критеріями оцінювання завдань екзаменаційного білету є:
- вміння виділяти та обґрунтовувати істотні положення;
- точність та конкретність відповіді на поставлене питання;
- самостійність та творчий підхід до виконання завдань;
- вміння застосовувати теоретичні знання до аналізу конкретних ситуацій та
вирішення прикладних проблем.
Шкала критеріїв оцінювання складових частин екзаменаційного білету наведена
у Додатку 1. Оцінка результатів складання комплексного підсумкового іспиту
здійснюється за 100-бальною системою контролю знань, прийнятою в університеті, та
національною шкалою, і відображаються у відповідних відомостях і протоколах роботи
Екзаменаційної комісії. Результатом комплексного підсумкового іспиту є підсумкова
оцінка, максимальне значення якої становить 100 балів.

Шкала оцінювання
100-бальна
шкала

Оцінка за національною
шкалою та шкалою
Університету

Визначення
Допущено до складання вступних іспитів зі спеціальності

60 – 100

склав

1 – 59

не склав

Не допущено до складання вступних іспитів зі
спеціальності

2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ
додаткового іспиту за спеціальністю 051 «Економіка»
Тема 1. Предметне поле та методологічні засади сучасної
економічної теорії
Предмет економічної теорії та еволюція його визначення. Предметне поле сучасної
економічної теорії.
Методологічна рефлексія: сутність, специфіка та форми реалізації.
Природа та характерні риси методологічної культури мислення. Економічна
методологія. Історико-проблемні ряди економічних методологічних концепцій. Зв’язок
між економічним та методологічним мейнстрімами.
Інваріанти нової методології: пошук альтернатив.
Методологічні засади сучасного мейнстріму та гетеродоксії. Роль та значення
методологічної рефлексії в подоланні кризи сучасної економічної теорії.
Тема 2. Економіко-філософське знання: сутність, специфіка, еволюція
Передумови формування та специфіка «економічної філософії». Економічна філософія
в системі теоретичного знання. Економічна філософія та філософія економіки.
Генеза економіко-філософської думки. Філософсько-економічне мислення та його
особливості.
Філософія економіки як наукова дисципліна. Порівняльний аналіз предметнометодологічної специфіки філософії економіки та економічної теорії.
Рефлексія сучасного економіко-філософського знання. Основні тенденції розвитку
сучасної економічної теорії.
Тема 3. Метафізичне осмислення економічного буття
Метафізичне мислення в трансформаціях науки, культури, економіки. Предмет і метод
«метафізики економіки». Метафізична рефлексія економічного буття. Специфіка
метафізичної інтерпретації економіки.
«Світ економіки» як об’єкт метафізики. Економічна онтологія. Метафізика розвитку
економічної реальності. Гносеологія економіки. Суб’єкт та об’єкт у пізнанні економічної
реальності.
Феноменологія економіки. Життєвий світ людини: економічний вимір. Економічна
свідомість: сутність і явище.
Метафізика граничних смислів економіки. Проблема трансцендентного. Раціональне та
ірраціональне в реалізації мети економічного розвитку.
Економіка Постмодерну: цивілізація, культура, людина.
Тема 4. Економічна антропологія та економічна аксіологія
Проблема людини в політичній антропології та економічному лібералізмі. Витоки,
предметне поле та методологічні особливості економічної антропології.

«Економічна людина» в модифікаціях економічної теорії та філософії економіки.
Порівняльний аналіз «людини економічної» та «людини інституційної». Нова модель
«економічної людини» в контексті зміни наукової картини світу.
Економічна аксіологія. Цінність як категорія метафізики. Багатомірність ціннісного
буття. Економічна теорія цінності та її еволюція. Інтерпретації проблеми цінності в
сучасній економічній теорії.
Тема 5. Економіка знань та інформаційна економіка
«Знання» як економічна категорія. Інформація та знання як провідні чинники
становлення «економіки знань».
Сутність, специфіка та характерні ознаки «економіки знань». «Економіка знань» і
«мережева економіка». Ринок знань та його особливості.
Формування і розвиток концепції «інформаційного суспільства». «Мережа» як основа
інформаційної економіки. Основні характеристики мережі.
Інформаційно-мережеві інструменти і технології розвитку фінансових інститутів.
Активи людини в інформаційній економіці. Інформаційна економіка та електронний
ринок.
Тема 6. Економічний час та економічний простір в системі
сучасного теоретичного знання
Сутність та специфіка історичного часу. Темпоральний вимір систем та комунікацій
суспільства.
Економічний час та «Економіка часу». Природа та особливості економічного часу.
Реальний, перцептуальний і концептуальний вимір економічного часу.
Багатоаспектність категорії «простору» та її осмислення в системі наукового знання.
Еволюція теорії економічного простору.
Економічний простір: сутність і функції. Властивості економічного простору. Сучасні
вектори та темпи трансформації економічного простору.
Тема 7. Актуальні проблеми сучасних політико-економічних досліджень
Взаємозв’язок та взаємовплив економічних та політичних процесів. Економічна теорія,
економічна політика та господарська практика.
Економічні та політичні аспекти лібералізму та дирижизму.
Сутність, специфіка та еволюція політико-економічних досліджень. Теорія
економічної влади та владних відносин. Теорія суспільного вибору та нова політична
економія.
Політико-економічні проблеми розвитку національної та глобальної економік.
Тема 8. Нова модель розвитку держави в сучасній ринковій економіці
Єдність та суперечності взаємодії суспільства, держави та економіки. Трансформаційні
зміни суспільства та економіки. Переосмислення ролі та функцій держави в сучасній
ринковій економіці.
Ефекти та суперечності взаємодії держави і економіки. Модернізація ролі та функцій
держави в глобальній системі економічних координат. Співпраця та співвідповідальність
за соціально-економічний розвиток держави, бізнесу і суспільства.
Соціогуманізовані складові сучасного економічного розвитку. Взаємодія довіри і
розвитку. Роль держави у формуванні національних стратегій економічного розвитку.
Проблеми взаємозв’язку та синхронізації політичних та економічних реформ.
Тема 9. Роль і функції держави в умовах посилення
системної нестійкості економіки
Сутність і передумови посилення нестійкості сучасного господарського розвитку.
Нестійкість та нерівноважність як характерні ознаки трансформаційних економік.

Специфічні ознаки сучасних економічних коливань. Сутність та інструменти
стабілізаційної політики держави. Взаємодія системи державного антициклічного
регулювання на макрорівні й стратегічного антициклічного планування на мікрорівні.
Особливості циклічного розвитку сучасної економіки України. Причини економічної
нестабільності економіки України, її макроекономічні наслідки. Напрями антикризової
політики для інноваційної модернізації і забезпечення економічної безпеки України.
Тема 10. Актуальні проблеми теорії та практики
фінансового регулювання економіки
Переосмислення фінансової політики держави за умов посилення макроекономічної
нестабільності та розгортання глобалізаційних процесів. Стратегічні орієнтири фінансової
політики в сучасних умовах. Фінансова політика міжнародних економічних організацій.
Суперечності сучасної податкової політики. Податкове навантаження та його вплив на
економічний розвиток трансформаційних економік.
Бюджетна політика як інструмент стабілізації економіки. Теорія та практика сучасного
фінансування дефіцитів державного бюджету.
Боргова політика держави: тенденції та перспективи. Сучасні способи оптимізації
боргової політики для оздоровлення економіки. Управління державним боргом у
контексті стабілізації державних фінансів. Сучасний стан та стратегічні пріоритети
фінансового регулювання економіки України.
Тема 11. Концептуальні засади сучасної монетарної політики
Монетарний механізм макроекономічної координації економічного зростання.
Проблеми реалізації монетарної політики в умовах посилення нестійкості соціальноекономічного розвитку.
Роль монетарної політики в регулюванні грошового ринку та інфляції. Особливості
інфляції та антиінфляційної політики на сучасному етапі глобалізації світового
господарства.
Світовий
досвід
антиінфляційної
монетарної
політики
та
таргетування інфляції.
Сучасний стан та проблеми реалізації монетарної політики в Україні. Шляхи та
інструменти забезпечення стабільності гривні у регулюванні інфляції.
Вдосконалення координації монетарної та фіскальної політики на сучасному етапі
розвитку національної економіки.
Тема 12. Актуальні проблеми трудових відносин
та їхнього регулювання
Особливості розвитку трудових відносин на сучасному етапі постіндустріальних
перетворень.
Актуальні тенденції та виклики розвитку ринку праці. Структурні зміни в економіці та
їхній вплив на трансформацію ринку праці.
Сучасні механізми регулювання трудових відносин. Державна політика регулювання
зайнятості. Роль та значення соціального партнерства в регулюванні соціально-трудових
відносин.
Вплив демографічних диспропорцій на розвиток ринку праці на сучасному етапі
глобалізації світового господарства.
Розвиток ринку праці та проблеми зовнішньої та внутрішньої міграції робочої сили.
Особливості міграційних процесів та трудової мобільності в умовах глобалізації
економіки. Соціально-економічні наслідки та інструменти регулювання трудової міграції.
Сучасний стан, проблеми і стратегічні пріоритети розвитку ринку праці та трудових
відносин в Україні.
Тема 13. Глобальні проблеми економічного розвитку
та реалізації соціальної політики

Вплив глобалізації на економічний розвиток. Гуманізація та соціалізація сучасних
економічних процесів. Глобальна концепція людського розвитку (розвитку людського
потенціалу) та її еволюція.
Соціально-економічна природа нерівності. Бідність як головна перешкода людському
розвитку. Глобалізація проблем бідності та шляхи їхнього вирішення.
Соціальна політика в системі державного регулювання економіки. Роль держави в
подоланні соціальних дисбалансів. Сучасні моделі соціальної політики: соціалдемократична, ліберальна, корпоративістська.
Нові підходи до формування та реалізації соціальної політики в умовах старіння
населення та реформування пенсійної системи.
Сучасні проблеми соціальної політики в Україні та механізми їх урегулювання.
Адаптація економіки України до глобальних соціальних стандартів.
Тема 14. Концептуалізація мегатрендів економічного розвитку в контексті
глобальних викликів сучасності
Особливості та суперечності розвитку світової економіки на початку ХХІ ст.
Мегатренди економічного розвитку в контексті глобальних викликів сучасності.
Глобалізація як адаптація провідних економік світу до кардинальних природноресурсних, демографічних і технологічних зрушень в історії людства. Становлення нового
геоекономічного простору та часу.
Фінансіалізація як відображення кардинальних зрушень в структурі сучасної світової
економіки. Глобальна фінансово-економічна криза початку ХХI століття та механізми її
подолання.
Віртуалізація інформаційного суспільства.
Формування і розвиток мережевої
економіки.
Інтелектуалізація як чинник зростання ролі та значення людини в сучасному
інноваційному розвитку економіки. Актуальні проблеми стимулювання та захисту
інтелектуальної власності.
Соціалізація та підпорядкуванням економічних процесів інтересам розвитку людини і
суспільства в цілому.
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