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ВСТУП 

Мета вступного фахового випробування зі спеціальності — відбір до 

навчання в аспірантурі осіб, які продемонстрували високий рівень засвоєння 

фундаментальних та прикладних знань та вмінь, отриманих в результаті 

вивчення циклу дисциплін, передбачених освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«магістр» (або як виключення - освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«спеціаліст») з економічних спеціальностей.  

Вимоги до здібностей і підготовленості вступників. Для успішного 

засвоєння освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії 

вступники до аспірантури  повинні мати ступінь магістра (або освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліста) та здібності до оволодіння знаннями, 

уміннями і навичками в галузі загальних нормативних та спеціалізованих 

фахових дисциплін, які передбачені навчальними планами підготовки 

магістрів зі спеціальностей, споріднених із 051 «Економіка». Обов’язковою 

умовою є вільне володіння державною мовою. 

Характеристика змісту програми. Програма вступного фахового 

випробування охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимоги 

до знань і вмінь особи, що бажає навчатись в аспірантурі Університету 

державної фіскальної служби України з метою здобуття освітньо-наукового 

рівня «доктор філософії» зі спеціальності 051 «Економіка». Програма має 

міжпредметний характер, охоплюючи ключові аспекти таких дисциплін, як 

«Економічна теорія», «Регіональна економіка», «Національна економіка», 

«Економіка підприємства», «Економічна безпека», «Податкова політика», 

«Державне регулювання». Порядок проведення вступного фахового 

випробування визначається Правилами прийому до аспірантури УДФСУ 

(Додаток 12 до Правил прийому до Університету ДФС України в 2017 році). 
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ПРОГРАМА 

 

ТЕМА 1. Основи теорії економічних систем 

Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та 

закони її розвитку. Типи економічних систем. Цивілізаційний підхід до 

розвитку соціально-економічних систем. Теорії суспільного розвитку: 

постіндустріального, інформаційного суспільства, суспільства «економіки 

знань». Суспільне відтворення. Суспільний продукт. 

Ринкова рівновага: механізм встановлення, умови формування та шляхи 

досягнення. Теорії економічного зростання. Сучасні теорії розвитку 

економічних систем. Інституційні теорії розвитку економічних систем. 

Теорія сталого розвитку.  

Ознаки національної економіки як соціально-економічної системи. 

Класифікація національних економік. Моделі національної економіки.  

 

ТЕМА 2. Макроекономічний аналіз в системі національних рахунків 

Теоретичні положення макроекономічного аналізу. Методи та 

інструменти макроекономічного аналізу. Система національних рахунків 

(СНР) як міжнародний стандарт рахівництва. Макроекономічні показники в 

системі національних рахунків. Сектори, рахунки та операції в СНР. 

Основні макроекономічні показники та методика їх розрахунку: ВВП, 

ВВП на душу населення, ВВП та ПКС, ВНП, ВНД, ЧВП. Обчислення ВВП за 

трьома методами: виробничий, за доходами, за витратами. Номінальний і 

реальний ВВП. Дефлятор ВВП, індекс споживчих цін.  

 

ТЕМА 3. Державне управління національним господарством  

Вади ринкового саморегулювання та об’єктивна необхідність 

державного управління. Роль держави в основних теоріях макроекономічного 

регулювання. Функції, принципи та інструментарій державного управління 
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національним господарством. Класифікація видів державного управління 

економікою.  

Економічна політика держави. Методи державного управління 

економікою: правові, адміністративні, економічні. Дерево цілей економічної 

політики держави. Функції державного управління національною 

економікою. Державне регулювання. Державне планування. Державний 

контроль. 

 

ТЕМА 4. Державне управління зайнятістю населення  

Механізм функціонування ринку праці. Мобільність на ринку праці. 

Зайнятість та безробіття, їх види, показники вимірювання, вплив на 

економічне зростання. Закон Оукена. Людський капітал як основа гідної 

праці та розвитку соціально орієнтованої ринкової економіки. 

Держава в соціально орієнтованій ринковій економіці: роль та функції. 

Державне регулювання зайнятості населення. Державне регулювання оплати 

праці, пенсійного забезпечення та інших грошових доходів населення. Типи і 

моделі соціальної політики, їх характеристика, світовий досвід застосування. 

Сутність соціальної безпеки національної економіки. Показники діагностики 

соціальної безпеки. Механізм соціального захисту населення. Соціальні 

стандарти та нормативи. 

 

ТЕМА 5. Конкурентна політика держави та регулювання 

підприємницької діяльності 

Інтенсивність конкуренції та її показники. Конкуренція та монополізація 

економіки. Конкурентна політика держави: функції, принципи, механізми 

реалізації. Державне управління процесами демонополізації економіки. 

Тіньова економіка.  

Історична ретроспектива державного регулювання конкуренції в різних 

країнах. Державний механізм регулювання конкурентоспроможності 

підприємств та його основні елементи. Правове забезпечення конкуренції в 
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Україні. Антимонопольне законодавство України. Конкурентне право 

України: сучасний стан і тенденції розвитку. 

Роль держави у розвитку підприємницького середовища. Пріоритетні 

напрями розвитку малого підприємництва в Україні. Класифікація форм 

підтримки підприємницької діяльності. 

 

ТЕМА 6. Структурна політика та державне регулювання інвестиційної 

діяльності 

Види структури національного господарства та їх характеристика. 

Національні господарські комплекси. Структура національного господарства 

за видами економічної діяльності. Секторальна та галузева структури 

національної економіки. Структура національного господарства за 

інституційним секторами. Відтворювальна структура та відтворювальні 

пропорції. Технологічна структура та технологічні уклади. 

Структурна політика та механізм її реалізації. Пасивна та активна 

структурна політика. Інструменти регулювання структури національного 

господарства.  

Інвестиції як джерело реструктуризації економіки. Поняття, цілі та 

пріоритети державної інвестиційної політики. Суб’єкти інвестиційної 

діяльності. Напрями та інструменти державного регулювання інвестиційної 

діяльності. Амортизаційна політика як складова інвестиційної політики. 

Регулювання іноземних інвестицій. Державне стимулювання внутрішнього 

інвестування.  

 

ТЕМА 7. Державна інноваційна та науково-технічна політика 

Основні засади державної науково-технічної політики. Пріоритетні 

напрями розвитку науки і техніки. Система органів державного регулювання 

інноваційної та науково-технічної діяльності. 

Стратегія інноваційного розвитку країни.   Методи та інструменти 

державної інноваційної політики. Інноваційні структури та інфраструктура. 
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Державна підтримка технополісів, технопарків та дослідницьких 

університетів.  

 

ТЕМА 8.  Просторова економіка та регіональна політика 

Сутність економічного простору. Теорії просторової організації 

економіки.  Рівні просторової організації економічного життя. Інституційні 

та соціально-культурні передумови просторової економіки. Економіка міст і 

сільських територій. Урбаністичне проектування. Розвиток регіонів та 

макрорегіонів. Регіональна політика ЄС. 

Функції, цілі та завдання управління регіональною економікою. Сутність 

та напрями регіональної економічної політики. Зміст, принципи, методи та 

інструменти державного регулювання регіонального розвитку. Місцеві 

бюджети та їх функції й роль у забезпеченні розвитку регіонів. 

Децентралізація місцевого управління.  

 

ТЕМА 9. Економіка та управління підприємствами 

Поняття підприємства як основної ланки національного господарства. 

Мікроекономічна модель підприємства. Виробнича функція: поняття, 

параметри, види. Техніко-технологічна база та виробничий потенціал 

підприємства. Персонал підприємства і продуктивність праці. Проблеми 

забезпечення підвищення продуктивності праці в сучасних вітчизняних 

реаліях. Оплата праці: організація, мотивація, планування, форми і системи 

оплати праці. Нематеріальні ресурси і активи  як важливий ресурс 

підвищення конкурентоспроможності підприємства. Регулювання, 

прогнозування та планування діяльності підприємства. Якість і 

конкурентоспроможність продукції. Витрати і ціни на продукцію. Життєвий 

цикл підприємства та його врахування  в процесі організації виробничо-

збутової діяльності Ефективність діяльності та фінансово-економічні 

результати. Джерела формування прибутку і доходу підприємства. Напрями 

використання чистого прибутку. Поняття точки беззбитковості. Фактори 
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підвищення ефективності діяльності підприємства. Основні форми і види 

реструктуризації підприємств і обґрунтування проекту її впровадження. 

Соціально-економічна ефективність реструктуризації підприємств.  

Проблеми функціонування вітчизняних підприємств на внутрішніх і 

світових ринках товарів і послуг. 

 

ТЕМА 10. Зовнішньоекономічна політика України 

Поняття, сутність, структура зовнішньоекономічної політики. Система 

цілей зовнішньоекономічної політики. Стратегія і тактика 

зовнішньоекономічної політики України. Напрями реалізації та пріоритети 

зовнішньоекономічної політики. Управління платіжним балансом. Державна 

експортно-імпортна політика. 

Система органів державного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності в Україні. Методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Зовнішньоінвестиційна політика. Регулювання зовнішньоторговельної 

діяльності. Адміністративні інструменти державного регулювання 

зовнішньоторговельної діяльності: ліцензування, квотування, державна 

монополія на зовнішню торгівлю окремими товарами. Митне регулювання.  

 

 ТЕМА 11. Моделювання, прогнозування та планування соціально-

економічного розвитку 

Теоретико-методологічні засади моделювання і прогнозування розвитку 

складних соціально-економічних систем. Методологія формування 

інформаційної бази моделі і опис об'єкту моделювання. Сучасні наукові 

методи багатофакторного прогнозування розвитку відкритих соціально-

економічних систем. Методологія інтегрального оцінювання розвитку 

соціально-економічних систем.  

Цілі державної економічної політики: стратегічні, тактичні, оперативні. 

Стратегія економічного розвитку. Зміст стратегії соціально-економічного 

розвитку країни. Макроекономічне прогнозування та макроекономічне 



10 

 

планування. Державне прогнозування соціально-економічного розвитку 

національної економіки. Програми соціально-економічного розвитку України 

на коротко-, середньостроковий період. Програмно-цільовий підхід в 

державному регулюванні та цільові комплексні програми.  

 

ТЕМА 12. Економічна безпека національного господарства 

Сутнісна характеристика економічної безпеки. Рівні економічної 

безпеки. Функціональні складові економічної безпеки та їх характеристика. 

Митна безпека. Індикатори та порогові значення економічної безпеки. 

Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства та національного 

господарства. Джерела та види негативного впливу на підприємство та 

суспільство.  

Управління економічною безпекою національного господарства. 

Національні економічні інтереси. Загрози та виклики національній 

економічній безпеці. Стратегія національної економічної безпеки. Механізм 

забезпечення економічної безпеки національного господарства. Антикризова 

політика держави. Антикризове регулювання національної економіки. 
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СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ 

 

Екзаменаційний білет для вступного фахового випробування на рівень 

вищої освіти «доктор філософії» зі спеціальності  051 «Економіка» в 

Університеті державної фіскальної служби України включає три питання з 

різних тем програми, які характеризують особливості економічних процесів 

на  мікро- та макрорівнях економіки з урахуванням специфіки державного 

регулювання різних секторів національної економіки, використання 

основних методів економіко-математичного моделювання та інформаційних 

систем і технологій, що дозволяють визначити закономірності та 

перспективи розвитку суб’єктів господарювання та національної економіки в 

цілому. 
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Критерії оцінювання  знань за результатами вступного екзамену 

 

Вступне фахове випробування на рівень вищої освіти «доктор 

філософії» зі спеціальності 051 «Економіка» в Університеті державної 

фіскальної служби України  проводиться в усній формі. Екзаменаційний 

білет включає три питання з різних тем програми вступного фахового 

випробування, що дозволяє визначити загальний рівень підготовки 

абітурієнта. 

Розподіл балів за питаннями екзаменаційного білету є таким: 1-ше 

питання – 33 бали, 2-ге питання – 33 бали, 3-тє питання – 34 бали. 

Критерії оцінювання відповідей на питання наведені в таблиці 1 нижче. 

Таблиця 1 

Критерії оцінювання відповідей на питання екзаменаційного білета з 

вступного фахового випробування 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

30-33 (34) Відповідь є ґрунтовною і бездоганною, абітурієнт 

демонструє глибоке засвоєння програмного матеріалу, 

творчий підхід до побудови відповіді, дає оригінальні 

пояснення, демонструє знання не тільки рекомендованої, а й 

додаткової літератури. Висновки аргументовані та 

обґрунтовані, запропоновані власні рекомендації. Наведені 

статистичні дані, які характеризують розвиток явища чи 

процесу в сучасних умовах на вітчизняному ринку та у 

міжнародному контексті. 

22-29 Відповідь правильна, абітурієнт демонструє чітке володіння 

понятійним апаратом, що передбачений програмою. 

Висновки аргументовані та обґрунтовані, підкріплені 

статистичними даними. Сформовані рекомендації щодо 

подальшого розвитку економічних процесів є недостатньо 

логічними. 

16-21 Питання висвітлено в цілому вірно, але мають місце  

неточності. Висновки не зовсім повні або недостатньо 

аргументовані та обґрунтовані. Власні рекомендації або не 

сформовані взагалі, або не відрізняються практичною 

значущістю та можливістю впровадження у практику. 

11-15 Відповідь на питання дана не в повному обсязі. Висновки 

недостатньо аргументовані та обґрунтовані. Рекомендації 
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відсутні. 

5-10 Абітурієнт припускається значної кількості помилок у 

відповіді на питання, які призводять до невірного результату, 

робить нечіткі висновки, що слабко пов’язані з поставленим 

питанням, не вміє застосовувати теоретичні знання для 

розв’язання практичних завдань. Рекомендації щодо 

подальшого розвитку явища не сформульовані. 

1-4 Абітурієнт припускається значної кількості помилок при 

відповіді на питання, яке свідчить про неопанувавання 

програмного матеріалу, стикається зі значними труднощами 

при аналізі ситуації. Висновки за результатами розкриття 

явища відсутні.  

0 Невірна відповідь або її відсутність. 

 

Загальна оцінка за виконання завдань екзаменаційного білета з 

вступного фахового випробування ставиться шляхом арифметичного 

додавання оцінок за кожне питання. 

У табл. 2 наведено шкалу переводу оцінок за виконання завдань 

екзаменаційного білета з фахового випробування. 

Таблиця 2 

Шкала переводу 100-бальної оцінки за виконання завдань екзаменаційного 

білета в національну 

 

100-бальна шкала Оцінка за національною 

шкалою 

Характеристика оцінки 

90-100 Відмінно Відмінно - відмінна відповідь, 

виконання роботи лише з 

незначною кількістю помилок 

82-89 Добре Дуже добре – вище середнього 

рівня з кількома помилками 

74-81 Добре – в цілому правильна 

відповідь, робота з певною 

кількістю грубих помилок 

64-73 Задовільно Задовільно – непогано, але з 

великою кількістю недоліків 

60-63 Достатньо – відповідь, робота 

задовольняє мінімальні 

критерії 

1-59 Незадовільно Незадовільно 
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