


   

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Складання вступного іспиту з фаху  передбачено «Правилами прийому на навчання 

до аспірантури Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2020 році» 

для тих абітурієнтів, які вступають на навчання до аспірантури НаУКМА для здобуття 

ступеня доктора філософії (PhD) з відповідних спеціальностей, зазначених у додатку 1 до 

Правил прийому до НаУКМА у 2020 році.  

 

Вступний іспит з фаху за спеціальностю 051 «Економіка») має за мету з’ясування 

рівня абітурієнтів з фахових компетентностей науковця, теоретичних і практичних знань, 

аналітичних здібностей зі спеціальності із засадничих економічних дисциплін 

(макроекономіка, мікроекономіка, економічна політика України); визначення готовності 

вступників до засвоєння програми підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів 

вищої кваліфікації, яка відповідає третьому (освітньо-науковому) рівню вищої освіти та 

дев’ятому кваліфікаційному рівню за Національною рамкою кваліфікацій. 

 

Вступний іспит з фаху за спеціальністю 051 «Економіка» проводиться у формі 

письмового екзамену, під час якого кожен абітурієнт надає письмові відповіді на три 

питання, що містяться в отриманому випадковим чином білеті, та співбесіди з тематики 

питань білету.   

Екзаменаційні питання передбачають перевірку знань вступника щодо сутності та 

змісту основних економічних теорій, категорій, понять, моделей, показників, а також 

володіння аналітичними інструментами економічного аналізу, знання графічної 

інтерпретації основних економічних моделей, обізнаності вступника з актуальною 

економічною проблематикою, яка висвітлюється в науковій літературі, медіаресурсах, 

програмних урядових документах щодо сучасної економічної політики України. Окреме 

питання присвячене перевірці вищезазначених знань щодо проблематики, за якою 

вступником подана дослідницька пропозиція, а також для обговорення з комісією 

основних положень цієї дослідницької пропозиції. 

 

Кількість білетів – 20. 

 

Тривалість письмового екзамену ‒  70 хв., співбесіди – до 20 хвилин  

  

Зразок білету: 

 

1. Кейнсіанська економічна теорія. 

2. Економічна стратегія «Європа 2020».  

3. Наукова проблематика дослідницької пропозиції. 



   

ІІ. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

          ДО  ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ФАХУ 

 

1. Практична функція економічної теорії: чи має вона сенс в сучасних умовах. 

2. Сучасна економічна політика України – основні пріоритети. 

3. Економічна стратегія «Європа 2020».  

4. Сучасні глобальні виклики економічному розвитку. 

5. Національні рахунки: принцип побудови та основні макроекономічні пропорції. 

6. Модель економічного зростання Р.Солоу. 

7. Ендогенні моделі економічного зростання. 

8. Теорія економічного розвитку Йозефа Шумпетера. 

9. Кейнсіанська економічна теорія, модель IS-LM. 

10. Модель Манделла-Флемінга. 

11. Монетаристська економічна теорія. 

12. Типи безробіття та інфляції, крива Філліпса.  

13. Види та зміст основних економічних політик. 

14. Теорії людського капіталу. 

15. Рівноважна ціна: її сутність та роль у ринковій економіці. 

16. Теорія фірми: виробництво та вартість. 

17. Монополія, монополістична конкуренція та олігополія. 

18. Загальна рівновага і ефективність ринків. 

19. Неспроможність ринку. Зовнішні ефекти. 

20. Світове господарство, тенденції та закономірності його розвитку. 

21. Формування глобальної економічної системи. 

22. Еволюція світової валютної системи.  

23. Наукова проблематика дослідницької пропозиції. 
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5. Глобальні тенденції і перспективи: світова економіка та Україна. / Наук. ред. 
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7. Дейлі Г. Поза зростанням: Економічна теорія сталого розвитку. – К.: Інтелсфера, 

2002. 

8. Інноваційна Україна 2020 : національна доповідь / за ред. В.М.Гейця та ін.  Київ, 
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Я.М.Столярчук. – К.: КНЕУ, 2014. 

10. Міжнародні фінанси : Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / О. І. Рогач, А. 

С. Філіпенко та ін. - К. : Либідь, 2003.  
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ІV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Результати фахового вступного випробування за спеціальністью 051 «Економіка»  

оцінюються за 100-бальною шкалою.  
Оцінювання письмової екзаменаційної роботи та співбесіди за спеціальністью 051 

«Економіка» здійснюється за такими критеріями: 

 

 

Кількість балів за 

письмову 

екзаменаційну роботу 

 

Критерії оцінювання 

 

 

91 – 100  

Абітурієнт надав правильні та повні відповіді на всі 3 

екзаменаційні питання, виявив глибоке розуміння їхньої суті та 

змісту, а також високий рівень  теоретичних знань і 

практичних умінь з фахових дисциплін. Відповіді абітурієнта 

засвідчують   здатність до аналізу й інтерпретації засвоєного 

матеріалу,  відмінне володіння навичками логічного і 

послідовного викладу та його мовностилістичного 

оформлення. 

 

 

76 – 90 

 

Абітурієнт надав правильні та повні відповіді не менше ніж на 

2 екзаменаційні питання або правильно, але недостатньо 

повно, відповів на всі 3 питання. Відповіді абітурієнта 

засвідчують  у цілому високий рівень засвоєння  програмного 

матеріалу, здатність до його аналізу та інтерпретації, належне  

володіння навичками логічного і послідовного викладу та його 

мовностилістичного оформлення. 

 

 

 

50 – 75  

Абітурієнт надав правильну та повну відповідь не менше ніж 

на одне екзаменаційне питання.   Відповіді абітурієнта 

засвідчують  задовільний рівень засвоєння  програмного 

матеріалу і здатності до його засвоєння та інтерпретації,  а 

також  достатнє володіння навичками логічного і послідовного 

викладу та його мовностилістичного оформлення.  

 

0 – 49  Абітурієнт не надав правильної та повної  відповіді на жодне 

екзаменаційне питання. Відповіді абітурієнта засвідчують 

незадовільний рівень засвоєння  програмного матеріалу і 

здатності до його засвоєння та інтерпретації,  недостатнє 

володіння навичками логічного і послідовного викладу та його 

мовностилістичного оформлення. 

 

 

Абітурієнт вважається таким, що склав фахове вступне випробування за 

спеціальністю 051 «Економіка», якщо оцінка за письмову екзаменаційну роботу та 

співбесіду становить  50 – 100 балів.  

У випадку, якщо екзаменаційна оцінка становить 0 – 49 балів, абітурієнт вибуває з  

конкурсного відбору на спеціальність 051 «Економіка». 

 

 


