
ПРОГРАМА
вступного іспиту зі спеціальності
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Вступне слово
Програма складена з урахуванням програми рівня вищої освіти магістра

зі спеціальності 051 «Економіка». Вона містить два розділи, у першому з яких
відображені загальноекономічні питання, а у другому – питання дисциплін
фахового спрямування. Розроблені питання базуються на фундаментальних
постулатах макро-, мезо- і мікроекономіки та результатах сучасних наукових
досліджень, спрямовані на виявлення знань та умінь здобувачів вищої освіти
третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності «Економіка».

Розділ 1. Загальноекономічні питання
1. Моделі економічних систем: сутність, переваги, недоліки.
2. Поняття категорії «товар» у контексті ринкових відносин.
3. Цінність товару та чинники, що її визначають.
4. Основні постулати теорій вартості й корисності.
5. Ринкова інфраструктура: поняття, принципи функціонування,

особливості.
6. Ключові засади еволюційного розвитку економіки.
7. Стратегічне планування економіки.
8. Регіональна економіка України: формування та регулювання.
9. Національна інноваційна система України.
10.Організування й регулювання діяльності суб’єктів інноваційних

інфраструктур.
11.Підприємство як ключовий суб`єкт економічних відносин.

Класифікація підприємств за формами власності.
12.Види об`єднань підприємств, їхні характеристики.
13.Основні та оборотні засоби підприємства: види, характеристика,

особливості формування.
14.Основи провадження підприємництва в Україні.
15.Сутність та види конкуренції.
16.Поняття монополії. Природні монополії.
17.Форми монополістичних об`єднань та їхня характеристика.
18.Способи та методи впливу держави на суб’єктів порушення

антимонопольного законодавства.
19.Управління капіталом підприємства.
20.Собівартість як економічна категорія. Класифікація витрат.
21.Прибуток як економічна категорія.
22.Рентабельність діяльності підприємства.
23.Шляхи підвищення ефективності виробництва.



24.Попит як економічна категорія. Цінова еластичність попиту.
25.Пропозиція як економічна категорія. Цінова еластичність пропозиції.
26.Ціна як економічна категорія. Структура та класифікація цін.
27.Методи і моделі ціноутворення.
28.Сутність та види суспільного відтворення на макрорівні.
29.Структурні зрушення в пропорціях суспільного відтворення.
30.Екстенсивний та інтенсивний типи економічного зростання.
31.Валовий національний продукт: поняття та особливості формування.
32.Економічний зміст категорій: чистий національний продукт,

національний дохід та особистий дохід.
33.Економічна рівновага і циклічність. Фази циклу.
34.Безробіття: причини виникнення, типи та соціальні наслідки.
35.Поняття інфляції, її форми та темпи.
36.Кейнсіанська та монетарна моделі розвитку економіки.
37.Державний бюджет як основна ланка фінансової системи держави.
38.Соціально-економічна політика держави.
39.Сутність і чинники формування заробітної плати.
40.Суспільні фонди споживання: сутність та джерела формування.
41.Система світового господарства, її основні характеристики та напрямки

розвитку.
42.Міжнародна валютна система та валютні відносини.
43.Глобалізація сучасної економіки.
44.Міжнародний поділ праці. Форми світових економічних відносин.
45.Міжнародна торгівля та зовнішньоекономічна політика.
46.Передумови та особливості зовнішньоекономічної діяльності

підприємств.
47.Методи і моделі економічного оцінювання діяльності

виробничо-господарських структур.
48.Інноваційний потенціал підприємства: сутність та ключові

характеристики.
49.Економічне оцінювання потенціалу підприємства.
50.Методичні засади оцінювання вартості інноваційних технологій.
51.Сучасні системи управління персоналом підприємств.
52.Економічна діагностика показників діяльності бізнес-структур.
53.Принципи і засади інноваційно-інвестиційної діяльності суб’єктів

господарювання.
54.Оцінювання ефективності праці.
55.Економічні засади контролінгу на підприємствах.
56.Економіка і управління якістю виробництва.
57.Системи мотивування працівників на підприємствах.
58.Підходи до оцінювання конкурентоспроможності продукції

підприємства.
59.Методи і способи конкурентної боротьби.
60.Збалансовані системи показників підприємства.

Розділ 2. Питання дисциплін фахового спрямування
1. Принципи і передумови функціонування циркулярної економіки.



2. Діджиталізація світової економіки: проблеми і перспективи.
3. Цифрова економіка в Україні: передумови становлення та перспективи

розвитку.
4. Монополізація економіки України: причини та наслідки.
5. Концепція сталого розвитку економіки України.
6. Макро- і мікроекономічні показники виробничо-господарських

структур, галузей, регіонів.
7. Особливості і перспективи використання хмарних технологій та

нейронних мереж в економіці.
8. Концепції і моделі економічної діяльності, визначені сучасним

технологічним укладом.
9. Нова економіка: сутність, підвиди та особливості.
10.Системи взаємодії суб’єктів економіки: кластерний підхід.
11.Розвиток економіки на засадах SMART-технологій.
12.Економічні засади ресурсо- та енергозбереження.
13.Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання України:

проблеми і перспективи розвитку.
14.Управління нематеріальними активами та інтелектуальною власністю в

сучасних економічних умовах.
15.Проблеми й особливості розвитку «зеленої економіки».
16.Економічне оцінювання бізнес-процесів підприємств.
17.Сучасні системи бізнес-аналізування.
18.Системи моделювання бізнес-процесів підприємств.
19.Економіка та управління знаннями.
20.Економічне прогнозування на засадах імітаційного моделювання.
21.Економічні засади аналізування та застосування масивів великих даних.
22.Застосування інформаційно-технологічних моделей в управлінні

соціально-економічними процесами.
23.Процесне та імітаційне моделювання економічних систем.
24.Економіка та управління бізнес-процесами.
25.Інноваційне підприємництво в Україні: принципи, моделі, тенденції

розвитку.
26.Екосистеми комерціалізації інновацій.
27.Економічне оцінювання інноваційної активності підприємств.
28.Економічне оцінювання інноваційної ємності ринку.
29.Економічне оцінювання інноваційної сприйнятливості підприємства.
30.Інноваційно-інвестиційні стратегії розвитку господарських структур,

галузей та регіонів.
31.Стартап як сучасна форма розвитку бізнесу.
32.Економічні інструменти обґрунтування інвестиційної привабливості

стартапу.
33.Академічне підприємництво та трансфер технологій.
34.Формування бізнес-моделей підприємств.
35.Комерціалізація бізнес-ідей: принципи та особливості.
36.Економічне оцінювання та засади забезпечення економічної стійкості

та безпеки суб’єктів господарювання.
37.Трансформація бізнесу на засадах вартісно-орієнтованого підходу.



38.Сутність та багатогранність процесу відтворення в економіці.
39.Оцінка економічного стану країни за динамікою основних

макроекономічних показників та у порівнянні з аналогічними
показниками інших країн.

40.Особливості економічного стану у фазах: піднесення, пожвавлення,
депресії, кризи.

41.Економічні аспекти впливу пандемії, зумовленої Covid-19, на Україну.
42.Вплив інфляції на розвиток макроекономічних процесів в Україні.
43.Шляхи й економічні інструменти вирішення проблем бюджетного

дефіциту.
44.Вплив кредитування на розвиток макроекономічних процесів.
45.Соціальна політика України на сучасному етапі: проблеми і

перспективи.
46.Характеристика основних форм міждержавних об`єднань у сучасній

економіці.
47.Проблеми й перспективи інтеграції економіки України у світове

господарство.
48.Інформаційне забезпечення оцінювання інноваційно-інвестиційної

привабливості бізнес- структур.
49.Економічні процеси в умовах глобалізації та інтеграції.
50.Роль співпраці України з МВФ та світовим банком у контексті розвитку

економіки.
51.Інноваційні системи економічної діагностики.
52.Стратегічне управління в умовах біхевіористичної економіки.
53.Еволюційний розвиток економічних систем.
54.Підходи до оцінювання вартості інноваційного продукту.
55.Сучасний інструментарій управління доходами і витратами суб’єктів

господарювання.
56.Інтелектуальний бізнес: особливості становлення та перспективи

розвитку в Україні.
57.Сучасні особливості зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів

господарювання України.
58.Економічне оцінювання ефективності зовнішньоекономічних операцій

та угод.
59.Іноземне інвестування економіки України: сутність та показники

оцінювання ефективності.
60.Сучасні концепції теорії інновацій.
61.Економіка та управління бізнес-процесами.
62.Розвиток економіки на засадах Індустрії 4.0.

ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Організування та проведення вступних випробувань до аспірантури

здійснюється відповідно до Правил прийому до аспірантури Національного
університету «Львівська політехніка» у відповідному році.

Вступний іспит зі спеціальності 051 «Економіка» проводиться у
письмово-усній формі згідно з окремим графіком, який затверджується
Ректором Університету та оприлюднюється на інформаційному стенді відділу



докторантури та аспірантури й офіційному веб-сайті Університету не пізніше,
ніж за 3 дні до початку прийому документів.

Екзаменаційні білети вступного іспиту зі спеціальності 051 «Економіка»
формуються в обсязі програми рівня вищої освіти магістра зі спеціальності
051 «Економіка» та затверджуються на засіданні Вченої ради
Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту.

Результати вступного іспиту зі спеціальності оцінюються за
100-бальною шкалою.

Екзаменаційний білет вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності
051 «Економіка» містить:

▪ письмову компоненту з чотирьох питань: два питання з розділу
«Загальноекономічні питання» і два питання з розділу «Питання
дисциплін фахового спрямування» (кожне із чотирьох питань
екзаменаційного білета оцінюється максимально в 20 балів,
максимальна сумарна кількість балів письмової компоненти – 80
балів);

▪ усну компоненту вступного іспиту з чотирьох питань (кожне із
чотирьох питань усної компоненти оцінюється максимально в 5
балів, максимальна сумарна кількість балів усної компоненти – 20
балів).

Критерії оцінювання кожного питання письмової та усної компоненти
вступного іспиту зі спеціальності 051 «Економіка» є такими:

Оцінка «відмінно» (18-20 балів для питань письмової компоненти та 5
балів для питань усної компоненти): вступник в аспірантуру бездоганно
засвоїв теоретичний матеріал щодо змісту питання; самостійно, грамотно і
послідовно з вичерпною повнотою відповів на питання; демонструє глибокі та
всебічні знання, логічно будує відповідь; висловлює своє ставлення до тих чи
інших проблем; вміє встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, логічно та
обґрунтовано будувати висновки.

Оцінка «добре» (14-17 балів для питань письмової компоненти та 4 бали
для питань усної компоненти): вступник в аспірантуру добре засвоїв
теоретичний матеріал щодо змісту питання, аргументовано викладає його;
розкриває основний зміст питання, дає неповні визначення понять, допускає
незначні порушення в послідовності викладення матеріалу та неточності при
використанні наукових термінів; нечітко формулює висновки, висловлює свої
міркування щодо тих чи інших проблем, але припускається певних похибок у
логіці викладу теоретичного змісту.

Оцінка «задовільно» (10-13 балів для питань письмової компоненти та 3
бали для питань усної компоненти): вступник в аспірантуру в основному
засвоїв теоретичний матеріал щодо змісту питання; фрагментарно розкриває
зміст питання і має лише загальне його розуміння; при відтворенні основного
змісту питання допускає суттєві помилки, наводить прості приклади,
непереконливо відповідає, плутає поняття.

Оцінка «незадовільно» (0-9 балів для питань письмової компоненти та
0-2 бали для питань усної компоненти): вступник не засвоїв зміст питання, не
знає основних його понять; дає неправильну відповідь на запитання.

Виконання завдань вступного іспиту зі спеціальності 051 «Економіка»



передбачає необхідність неухильного дотримання норм та правил академічної
доброчесності відповідно до Положення про академічну доброчесність у
Національному університеті «Львівська політехніка». За порушення
зазначених норм та правил вступники в аспірантуру притягаються до
відповідальності згідно вимог чинного законодавства.
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